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ГІДРОТОРАКС ПРИ ЦИРОЗІ ПЕЧІНКИ
С.М. Чуклін

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Ключові слова: цироз печінки, гідроторакс

ГИДРОТОРАКС ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ
С.М. Чуклин

Статья посвящена современным аспектам патогенеза, диагностики и 
лечения гидроторакса у больных циррозом печени. Печеночный гидроторакс 
определяется как значительный плевральный выпот у больных циррозом 
печени в отсутствие заболеваний легких и сердца. Таким больным обычно 
требуется трансплантация печени.

Ключевые слова: цирроз печени, гидроторакс 

HYDROTHORAX IN LIVER CIRRHOSIS 
S.M. Chooklin

The article is dedicated to current aspects of pathogenesis, diagnosis and treat-
ment of hydrothorax in patients with liver cirrhosis. Liver hydrothorax is defined 
as significant pleural effusion in a cirrhotic patients, in the absence of underlying 
pulmonary or cardiac diseases. These patients usually require a liver transplantion.

Keywords: liver cirrhosis, hydrothorax.

У хворих на цироз печінки часто 
порушується функція нирок, що су-
проводжується затримкою натрію в 
організмі. Це призводить до нагрома-
дження рідини з формуванням асци-
ту, набряків, гідротораксу і дилюта-
ційної гіпонатріємії.

Гідроторакс – відносно рідкіс-
не ускладнення кінцевої стадії циро-
зу печінки і трапляється в 5-10% ви-

падків [1, 2]. Печінковий гідроторакс 
визначається як накопичення ріди-
ни в плевральній порожнині об’ємом 
більше 500 мл у хворих на цироз пе-
чінки без супутніх серцевих і легене-
вих захворювань [1,2]. Він є про явом 
декомпенсації хронічного захворю-
вання печінки. У більшості хворих 
(85%) печінковий гідроторакс розви-
вається з правого боку, у 13% – зліва й 
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у 2% – білатеральний [1, 2, 3]. 
Патогенез
Описані різні механізми для по-

яснення розвитку печінкового гідро-
тораксу [4]:

1. Гіпоальбумінемія і зниження 
колоїдного осмотичного тиску. Але 
ця модель не може пояснити, чому 
печінковий гідроторакс зазвичай ви-
являється з правого боку. Крім того, у 
багатьох хворих із пониженням вміс-
ту альбуміну в крові гідроторакс від-
сутній, а у деяких з нормальним рів-
нем альбуміну – розвивається.

2. Портальна гіпертензія і роз-
виток колатерального кровообігу. Ва-
рикозно розширені вени стравоходу і 
дна шлунка призводять до гіпертен-
зії у венах azygos і hemi-azygos, а по-
тім до екстравазації рідини в плев-
ральну порожнину. Проте, ця теорія 
не може інтерпретувати, чому гідро-
торакс розвивається справа і чому у 
деяких хворих із колатеральним кро-
вообігом він не виявляється. 

3. Підвищений потік лімфи в пе-
чінці і обструкція печінкових венул. 
Просочування лімфи може збільши-
тися з 1 мл/хв до 10 мл/хв внаслідок 
підвищення тиску в лімфатичних су-
динах, і таким чином лімфатичні су-
дини в плеврі роздуваються і розри-
ваються.

4. Асцит переходить із черев-
ної порожнини в плевральну через лім-
фатичні канали в діафрагмі [5]. Коли 
плевральний потік лімфи блокується, 
з’являється гідроторакс. Формуван-
ня правостороннього гідротораксу 
може бути пов’язане з перерозподі-
лом лімфи. Проте, ця гіпотеза не була 

підтверджена при використанні мі-
чених субстанцій [6]. Було доведено, 
що лімфатичні канали відкриваються 
у венозну систему, а не в плевральну 
порожнину.

5. Перитонеальна рідина потра-
пляє до плевральної порожнини без-
посередньо внаслідок градієнта тис-
ку через природжені або набуті сполу-
чення між черевною і грудною порож-
ниною [7, 8, 9, 10]. Ці дефекти, ймо-
вірно, є результатом анатомічного 
стоншення і розподілу тугих колаге-
нових волокон сухожильної частини 
діафрагми. Причиною цього можуть 
бути природжені чинники, підвище-
ний внутрішньочеревний тиск, трав-
ма, тривалий ліжковий режим. Дове-
дено, що отвори в сухожильній час-
тині діафрагми покриті плевропери-
тонеумом і багаті блістерами, де ас-
цитична рідина акумулюється вна-
слідок підвищеного внутрішньоче-
ревного тиску. Блістери можуть роз-
риватися, утворюються мікроскопіч-
ні дефекти [7, 11]. Негативний вну-
трішньогрудний тиск сприяє перехо-
ду рідини через ці отвори, і у пацієн-
тів зазвичай діагностується мінімаль-
ний або незначний асцит [12, 13]. Рі-
дина в плевральній порожнині на-
копичуватиметься, якщо її потік пе-
ревищуватиме властивості абсорб-
ції плеври. Підтверджують цю теорію 
факти, що ін’єкція радіоміченої речо-
вини, фарби, повітря або СО2 в черев-
ну порожнину хворим із печінковим 
гідротораксом приводить до швидко-
го руху цих субстанцій із черевної по-
рожнини в плевральний простір [5, 6, 
14, 15]. 
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Крім того, дослідження при авто-
псії у хворих із печінковим гідрото-
раксом підтверджували присутність 
мікроскопічних (0,03-1,2 мм) дефек-
тів з правого боку сухожильної час-
тини діафрагми [8]. 

Подібний механізм може поясню-
вати і випадки печінкового гідрото-
раксу без асциту. Єдина відмінність – 
кількість асцитичної рідини, яка ви-
робляється, не повинна перевищува-
ти місткість плеврального простору 
[14].

Розрізняють чотири морфоло-
гічні типи дефектів у діафрагмі [16]: 
тип I – немає дефектів; тип II – пу-
хирі на діафрагмі; тип III – розрізне-
ні дефекти (фенестрації) в діафрагмі; 
тип IV – множинні щілини в діафраг-
мі. Пухирі зазвичай мають діаметр 
1-2 см. Лімфатичні судини в дефектах 
III типу можуть бути контрастовані з 
допомогою ін’єкції метиленового си-
нього через черевну стінку. Просочу-
вання рідини через дефекти IV типу 
можна відзначити вже через 10 хви-
лин після дренування плеврального 
випоту. 

Тип дефектів діафрагми повинен 
враховуватися при виборі хірургічно-
го лікування. При локалізованих де-
фектах (тип II і III) можливе первин-
не накладення швів, але при IV типі 
(дифузне просочування рідини) тіль-
ки зашивання або повторний плевро-
дез не ефективні. У таких випадках 
необхідно розглянути можливість за-
стосування сітки, клеїв або латок.

Трансдіафрагмальні дефекти та-
кож можуть бути поділені на чотири 
типи, згідно з їх розмірами [4]. Пер-

ший тип – великий. Газ і рідина віль-
но проходять між грудною і черевною 
порожнинами. Може формуватися 
гідропневмоторакс. Другий тип – ма-
ленький. Рідина проходить, але газ 
ні. Формується однобічний канал, 
що запобігає дренуванню гідрото-
раксу в черевну порожнину. Третій 
тип – ще менший. Негативний тиск у 
плевральній порожнині сприяє про-
никненню до неї асцитичної рідини. 
Коли об’єм асциту менший від об’єму 
плевральної порожнини і більший, 
ніж може абсорбувати плевра, гідро-
торакс виявляється без асциту. Чет-
вертий тип є найменшим. Газ і рідина 
не проходять через отвір у плевраль-
ну порожнину. Але плевральна ріди-
на може повернутися в черевну по-
рожнину внаслідок гравітації. Таким 
чином, гідроторакс швидко зменшу-
ється після дренування асциту. 

Клініка і діагностика. Діагноз пе-
чінкового гідротораксу зазвичай підо-
зрівається у пацієнтів з декомпенсо-
ваним цирозом, коли верифікується 
однобічний плеврит. Хворі скаржать-
ся на задишку, сухий кашель або дис-
комфорт у грудях. Асцит не завжди 
присутній. Плеврит, який розвива-
ється поволі або трапляється у висна-
жених хворих, може бути безсимп-
томним, навіть якщо рідини в плев-
ральній порожнині багато. В окремих 
пацієнтів виникає гострий напруже-
ний гідроторакс, який виявляється 
тяжкою задишкою і гіпотензією [16]. 

Клінічна симптоматика у хво-
рих із печінковим гідротораксом ва-
ріабельна. У більшості пацієнтів ви-
ражені ознаки цирозу печінки і пор-
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тальної гіпертензії. В інших доміну-
ють легеневі симптоми, аж до тяж-
кої дихальної недостатності. На від-
міну від асциту, відносна мала кіль-
кість рідини (< 1л) в плевральній по-
рожнині проявляється виражени-
ми симптомами. У хворих із печін-
ковим гідротораксом може розвива-
тися спонтанний бактерійний пери-
тоніт (СБП), який призводить до ін-
фікування плевральної рідини. Вод-
ночас, спонтанна бактерійна емпієма 
(СБЕ) може виникнути й у відсутнос-
ті СБП [17, 18].  

Xiol X. зі співавт. [18] повідомили 
про СБЕ у 13% зі 120 хворих на ци-
роз печінки з гідротораксом; 43% ви-
падків СБЕ не були пов’язані зі СБП. 
СБЕ повинна підозрюватися у хворих 
із гідротораксом і підвищеною темпе-
ратурою тіла.

Для підтвердження діагнозу і ви-
ключення інфікування необхідно 
провести торакоцентез з евакуацією 
близько 40 мл рідини. Діагностичні 
тести повинні бути наступними: під-
рахунок кількості клітин, забарвлен-
ня по Граму, бактеріологічний посів, 
білок у сироватці крові і плевраль-
ній рідині, альбумін, лактатдегідро-
геназа, білірубін. Залежно від клі-
нічної картини можуть бути корис-
ні інші тести дослідження рідини: рі-
вень тригліцеридів, рН, аденозина-
міназа для мікобактерій, амілаза, ци-
тологія. Плевральна рідина при пор-
тальній гіпертензії є транссудатом і 
подібна до асцитичної, але є деякі від-
мінності внаслідок різних механізмів 
абсорбції з плевральної і черевної по-
рожнини. Характеристика і діагнос-

тичні тести, інтерпретація плевраль-
ної рідини при печінковому гідрото-
раксі наступні:
•	 кількість	 клітин	 <	 0,25	 г/л	 полі-

морфноядерних (неускладнений);
•	 білок	<	25	г/л;
•	 співвідношення	 плевральний/си-

роватковий білок < 0,5;
•	 співвідношення	 плевральна/сиро-

ваткова лактатдегідрогеназа > 0,6;
•	 градієнт	 плевральний/сироватко-

вий альбумін > 1,1;
•	 співвідношення	 плевральний/си-

роватковий білірубін < 0,6;
•	 pH		>	7,4;
•	 рівень	 глюкози	 подібний	 до	 сиро-

ваткового.
При неускладненому гідроторак-

сі кількість клітин менша 0,500 г/л і 
концентрація загального білка мен-
ша 25 г/л.

Інфікування плевральної рідини 
при цирозі печінки асоціюється з по-
гіршенням прогнозу. Спонтанне ін-
фікування плевриту відоме як спон-
танна бактерійна емпієма [18]. Цей 
тип інфекції необхідно підозрівати 
в будь-якого пацієнта з гідроторак-
сом і підвищеною температурою тіла, 
плевральним болем, енцефалопаті-
єю, або нез’ясованим погіршенням 
клінічного стану. СБЕ ідентифіку-
ється при кількості поліморфноядер-
них нейтрофілів у плевральній ріди-
ні більше 0,5 г/л або позитивній куль-
турі із числом поліморфноядерних 
нейтрофілів більше 0,25 г/л при ви-
ключенні парапневмонічної ексуда-
ції [18]. СБЕ верифікується приблиз-
но у 13% хворих із печінковим гід-
ротораксом під час надходження до 
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стаціонару і супроводжується більш 
ніж 20% летальністю в процесі ліку-
вання [18]. Причиною інфікування в 
більшості випадків є Escherichia coli, 
Streptococcus species, Enterococcus, 
Klebsiella і Pseudomonas. У половині 
випадків СБЕ асоціюється зі спонтан-
ним бактерійним перитонітом. Чин-
никами ризику розвитку СБЕ у хво-
рих на цироз печінки є низькі рівні 
в плевральній рідині С3-компонента 
комплементу, загального білка, низь-
ка опсонічна активність і клас С за 
Child-Pugh [17]. 

У хворих на цироз печінки з плев-
ритом повинні бути визначені мож-
ливі його серцево-легеневі причини. 
Необхідно провести діагностичний 
торакоцентез, парацентез (коли є ас-
цит), радіологічне дослідження груд-
ної клітки, ехокардіографію. Сполу-
чення між черевною і плевральною 
порожнинами може бути підтвер-
джене внутрішньочеревним введен-
ням контрастних речовин (Tc-99m 
альбумін, Tc-99m колоїд сірки) [10]. 
Цей тест має чутливість для іденти-
фікації печінкового гідротораксу 71% 
і специфічність – 100% [19]. Застосо-
вуються й інші методи: ядерна сцин-
тіографія, магнітнорезонансна візуа-
лізація, хірургічна ідентифікація де-
фектів діафрагми [10, 19, 20, 21]. 

Обов’язково повинно бути прове-
дене томографічне сканування грудної 
клітки для виключення змін у середос-
тінні, легенях або плеврі. Крім того, не-
обхідна детальна інформація про стан 
діафрагми за допомогою комп’ютерної 
томографії або магнітнорезонансній 
візуалізації. Якщо підозрівається ма-

лігнізація, не дивлячись на негатив-
не цитологічне дослідження, необхід-
но провести торакоскопію і біопсію 
плеври, особливо у хворих, що є кан-
дидатами на трансплантацію печінки. 
Ехокардіографія показана при підозрі 
на перикардит або серцеву правошлу-
ночкову недостатність. При невпев-
неності в діагнозі, особливо коли від-
сутній асцит або гідроторакс локалізу-
ється з лівого боку, може бути корис-
ним внутрішньочеревне введення си-
роваткового людського альбуміну, мі-
ченого 99mTc, оскільки радіоізотоп 
мігрує з черевної порожнини в плев-
ральну, що доводить сполучення між 
двома порожнинами і підтверджує ді-
агноз печінкового гідротораксу. Про-
те, цей тест рідко використовується в 
клінічній практиці [14, 15].   

Лікування
Першим і найважливішим аспек-

том у лікуванні всіх хворих на цироз 
печінки з гідротораксом є відбір кан-
дидатів на трансплантацію печінки 
[22]. Трансплантація у цих хворих не 
збільшує кількості післяопераційних 
ускладнень і виживання не зменшу-
ється [22]. Головними в таких випад-
ках залишаються: ліквідація симпто-
мів, профілактика легеневих усклад-
нень та інфекції перед трансплантаці-
єю. Проте, поки трансплантація стане 
доступною, повинні бути застосовані 
інші методи лікування, які носять, як 
правило, тимчасовий характер.

Обмеження натрію із сечогінни-
ми засобами – перший крок у тера-
пії. Діуретична терапія починається 
із застосування 40 мг фуросеміду на 
добу і 100 мг спіронолактону. Проте, 
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у пацієнтів може бути рефрактерний 
гідроторакс, не дивлячись на обме-
ження рідини, натрію і використан-
ня максимальних доз сечогінних пре-
паратів [23]. Максимальними вважа-
ються 160 мг фуросеміду і 400 мг спі-
ронолактону. У цих хворих можливе 
застосування інших методів лікуван-
ня: повторний торакоцентез, TIPS, 
плевродез, відновлення дефектів у 
діафрагмі, які можуть бути першим 
кроком до трансплантації печінки.

При СБЕ терапія повинна почи-
натися відразу після встановлення ді-
агнозу. Основним методом лікуван-
ня залишається застосування вну-
трішньовенно цефалоспоринів тре-
тьої генерації, наприклад цефтріак-
сону 1-2 г кожні 24 години впродовж 
7-10  діб. У випадках недостатнього 
ефекту корисне проведення повтор-
них торакоцентезів.

Терапевтичний торакоцентез – 
найефективніший метод усунення 
великої кількості плевральної рідини 
[1, 2]. Він є простою і оптимальною 
процедурою для ліквідації задиш-
ки у хворих із плевритом, коли ріди-
ни більше 2 літрів, у хворих із реци-
дивуючим або рефрактерним гідро-
тораксом. У пацієнтів з адекватним 
натрійурезом (натрій сечі > 30 mEq/
добу) терапевтичний торакоцентез 
із подальшим застосуванням діуре-
тиків приводить до повної ліквідації 
гідротораксу. Проте, у хворих із сер-
йозною затримкою натрію (натрій 
сечі <10 mEq/добу) ця маніпуляція 
вимагає частого повторення (кожні 
два тижні). Рекомендується видаляти 
не більше двох літрів плевральної рі-

дини, тому що існує ризик посилен-
ня набряку легень або гіпотензії [24]. 
Можуть виникати й інші ускладнен-
ня торакоцентезу: біль у місці пунк-
ції, пневмоторакс, емпієма, інфіку-
вання м’яких тканин, кровотеча (ге-
матома, гемоторакс, гемоперитоне-
ум), гемоптизис, повітряна емболія, 
пошкодження печінки або селезінки, 
підшкірна емфізема [25].

Коли гідроторакс рецидивує, по-
вторний торакоцентез не рекомен-
дується через небезпеку серйозних 
ускладнень [26]: підшкірна емфізема; 
пошкодження легені, селезінки, пе-
чінки, шлунку; гемоторакс внаслідок 
пошкодження міжреберної артерії; 
однобічний набряк легені внаслідок 
швидкого видалення рідини. Крім 
того, можлива значна втрата білка й 
електролітів, інфікування і кровоте-
ча [27]. 

Якщо торакоцентез потрібний 
кожні 2-3 тижні, то така категорія 
хворих вважається рефрактерною до 
терапії [28]. Тоді потрібний агресив-
ніший підхід.

Також застосовують хірургічне 
лікування рефрактерного печінко-
вого гідротораксу, включаючи шун-
туючі процедури (плевровенозний 
шунт, TIPS - transjugular intrahepatic 
portosystemic shunt) і відновлення де-
фектів діафрагми. 

LeVeen	H.	зі	співавт.	[29]	комбіну-
вали перитонеоюгулярний шунт з хі-
мічним плевродезом. Лікування було 
ефективним у 18 з 22 хворих. Проте, 
післяопераційна летальність у цьому 
й іншому дослідженні була високою 
(від 5 до 21%) [30].



10

Гепатологія, 2011, №1

У 1997 році Park S. зі співавт. [31] 
повідомили про успішне тривале за-
стосування плевровенозного шун-
та Denver у лікуванні хворих із пе-
чінковим гідротораксом. Гідроторакс 
при цьому ефективно контролював-
ся лише декількома хвилинами що-
денного функціонування. Проте, по-
вне аспірування плевральної рідини 
може викликати плевральний больо-
вий синдром, виникає небезпека по-
вітряної емболії. Інші дослідники [32] 
відзначили, що плевровенозний шунт 
є неефективним у лікуванні хворих із 
гідротораксом без асциту, тому що 
тиск у плевральній порожнині ниж-
чий, ніж у центральній вені. Спосте-
рігалися й інші ускладнення: синдром 
внутрішньосудинного зсідання кро-
ві, інфікування, що також обме жує за-
стосування методу [21].

Транс’югулярний внутрішньо-
печінковий портосистемний шунт 
(TIPS) був вперше застосований у 
1994 році [23, 33]. Опубліковано де-
кілька робіт про позитивний ефект 
TIPS у хворих із печінковим гідрото-
раксом. Нажаль, тільки у деяких до-
слідженнях була визначена рефрак-
терність до медикаментозної тера-
пії. Добрі результати були отрима-
ні в 70-80% випадків [23, 34, 35]. Ellis 
G. і Laurin J. [36] повідомили про по-
зитивний ефект TIPS у 79% пацієнтів 
із печінковим гідротораксом, з част-
ковим (21%) або повним (58%) зник-
ненням симптомів розладу дихання. 
Проте, процедура супроводжуєть-
ся розвитком енцефалопатії і оклюзі-
єю шунта у 25% і 31% випадків, від-
повідно [37]. Летальність коливаєть-

ся від 25% до 40% [2, 23]. ТIPS може 
підсилити наявну легеневу гіпертен-
зію [38] і є перспективним тільки при 
підготовці хворих до трансплантації 
печінки [39]. 

Плевродез (Pleurodesis) – ме-
тод, який полягає в усуненні просто-
ру між парієтальною і вісцеральною 
плеврою введенням склерозуючих за-
собів (тетрациклін, тальк) [40, 41] че-
рез торакостомічну трубку. Плевро-
дез неефективний у більш ніж трети-
ни пацієнтів, тому що рідина накопи-
чується дуже швидко, що не дає мож-
ливості виникнення зрощень між па-
рієтальною і вісцеральною плевраль-
ними поверхнями [40, 41]. Ruynon зі 
співавт. [42] повідомили про смерть 
двох хворих з тотальним правобіч-
ним гідротораксом і вважають цей 
метод протипоказаним для застосу-
вання. Borchardt J. зі співавт. [27] та-
кож вказують на небезпеку виник-
нення емпієми. Крім того, дренаж 
часто спричиняє інші ускладнення, 
пов’язані з великою втратою рідини. 
Ця процедура також пов’язана із сер-
йозними ускладненнями: лихоманка, 
біль у грудях, емпієма, пневмонія, ра-
нова інфекція.

Описані якісні результати при за-
стосуванні відеоскопічної торакоско-
пії з плевродезом [33, 38, 43]. Проте, 
процедура супроводжується великою 
кількістю ускладнень [33], а часто не-
обхідні й повторні втручання [44]. 

Rubinstein D. зі співавт. [21] про-
водили відновлення дефектів у діа-
фрагмі при торакотомії з наступним 
плевродезом. Проте, великі операції 
у хворих на цироз печінки є небажа-
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ними. 
Хороші результати отримані при 

комбінації плевродезу з пролонгова-
ним позитивним внутрішньогрудним 
тиском (ППВД) [45, 46]. ППВД необ-
хідний для зменшення або зміни гра-
дієнта тиску від черевної до грудної 
порожнини, щоб плевральний про-
стір був сухим протягом склерозу-
вання. 

У 1996 році Mouroux J. зі співавт. 
[47] запропонували відеоскопічну то-
ракоскопію для визначення локаліза-
ції і відновлення дефектів діафрагми. 
Лікування було ефективним у шести 
з восьми хворих. У двох хворих де-
фекти не були виявлені. 

Використання плеври або сітки 
методом „onlay” для зміцнення діа-
фрагми може бути добрим методом 
лікування у хворих із рефрактерним 
печінковим гідротораксом [48]. 

Висновок
Діагностика і лікування хворих 

на некомпенсований цироз печінки 
з гідротораксом залишається важли-
вою проблемою сучасної гепатології. 

У всіх хворих із гідротораксом 
повинна бути оцінена можливість 
проведення трансплантації печінки. 
Перший етап у лікуванні – низькосо-
льова дієта (70-90 ммоль/добу) і діу-
ретики. Діуретича терапія почина-
ється з призначення 40 мг/добу фу-
росеміду і 100 мг/добу спіронолакто-
ну. При відсутності ефекту доза се-
чогінних препаратів поволі підвищу-
ється вдвічі кожні 3-5 діб (фуросемід 
до 160 мг/добу, спіронолактон – до 
400 мг/добу). Мета лікування – се-
редня втрата маси тіла 0,5 кг/добу у 
хворих без периферійних набряків і  
1  кг/добу – у хворих із набряками. 
При відсутності реакції на діуретики 
можна виконати торакоцентез з ева-
куацією до 2 л рідини, з наступним 
призначенням сечогінних препара-
тів. При рефрактерному гідроторак-
сі або при ускладненнях діуретичної 
терапії доцільно розглянути питан-
ня про можливість виконання TIPS. 
При протипоказах до TIPS можливим 
є  плевродез або відновлення діафраг-
ми торакоскопічно.
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Імунопатогенез НВ-вірусної ін-
фекції зумовлений особливостями 
збудника гепатиту В, у першу чергу 
це стосується характеру його репро-
дукції. Сьогодні відомо, що вірус ура-
жує абсолютну більшість гепатоцитів, 
до того ж без вираженої цитопатичної 
дії. Принципово важливою є можли-
вість	 інтеграції	DNA	HBV	з	 геномом	
гепатоциту – замість включення до 
нуклеокапсиду вірусу – інтегративна 

форма інфекційного процесу.
Елімінація збудника переважно 

відбувається шляхом імунного апоп-
тозу у відповідь на експресію анти-
генів вірусу на поверхні клітин; саме 
антигени збудника, інтегровані у по-
верхневі мембрани гепатоцитів, ро-
блять клітини мішенню імунної від-
повіді хазяїна. Разом з тим існує ціла 
низка факторів, які дозволяють ві-
русу ухилятися від імунної відповіді 
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і спричиняти тривалу (багаторічну) 
персистенцію	HBV.	Насамперед	це	не-
достатність імунної відповіді на анти-
гени вірусу – головна причина хроні-
зації інфекційного процесу. Проявом 
цього у дослідах in vitro є низький рі-
вень специфічної реактивності імуно-
цитів у більшості хворих на ХГВ. До 
того ж надмірний синтез поверхнево-
го	антигена	збудника	(вміст	HBsAg	у	
сироватці крові співставний із кон-
центрацією нормальних білків крові) 
та присутність у крові секреторного 
HBeAg	призводять	до	того,	що	ці	лег-
ко доступні антигени (в першу чер-
гу	HBsAg)	приймають	на	себе	більшу	
частину імунної відповіді, захищаючи 
від руйнування інфіковані гепатоци-
ти. Рівень антигена, який в багато ра-
зів перевищує кількість повноцінних 
віріонів, викликає функціональне ви-
снаження специфічних СD8 і розгля-
дається як один із факторів, що під-
тримують тривалу персистенцію ві-
русу.

У	 HBV	 є	 й	 інші	 багаточислен-
ні шляхи ухилення від імунної відпо-
віді й противірусної терапії. До них 
належать: реплікація вірусу у міс-
цях, недоступних для цитотоксичних 
Т-лімфоцитів, тропізм вірусу до клі-
тин імунної системи, зумовлене мута-
цією	HBV	порушення	презентації	ан-
тигена В-лімфоцитами. Утруднюють 
лікування і ті мутації вірусу, наслід-
ком яких є резистентність до противі-
русних препаратів.

Хоч	 персистенція	 HBV	 є	 багато-
річною, все ж з часом інфекційний 
процес змінюється, у значної части-
ни хворих наступає інтегративна фаза 
– інтеграція, що постійно комбінуєть-

ся з реплікацією, стає домінантною. 
Продукція вірусу припиняється або 
стає мінімальною. У такому разі збуд-
ник може зберігатися у гепатоцитах, 
кістковому мозку, клітинах крові, під-
шлунковій залозі, де він недоступний 
впливу клітинного та гуморального 
імунітету [1 – 6].

Серологічний профіль цирку-
люючих	маркерів	HBV	 у	 цей	 час	 на-
ступний:	HBsAg	+,	HBeAg	-,	HBeAb	+,	
HBcAb	+;	DNA	HBV	відсутня	або	на-
явна у «слідовій» кількості. До речі із 
домінуванням інтеграції пояснюють 
існування так званого латентного ге-
патиту В, який під впливом факто-
рів, що негативно впливають на стан 
імунної системи організму, може пе-
ретворюватись в активний процес із 
появою у крові всіх маркерів інфек-
ційного процесу, включаючи DNA 
HBV	 (таку	 «активацію»	 процесу,	 на	
наш погляд, можна розглядати як клі-
нічний доказ тривалої інтегративної 
фази інфекційного процесу).

Якщо ж на певних етапах хворо-
би інтеграція не стає домінантною, 
то може формуватися інша форма 
HBeAg-негативності:	 синтез	 HBeAg	
припиняється через модифікацію pre-
core	ділянки	гена	HBV.

У такому разі серологічний про-
філь маркерів інфекції подібний до ін-
тегративного:	наявні	HBsAg	та	HBeAb	
при	 відсутності	HBeAg,	 проте	 реплі-
кація триває, про що свідчить вміст 
DNA	HBV	у	крові.

За	 відсутності	 експресії	 HBeAg	
зменшується кількість епітопів, від-
повідно виникає послаблення специ-
фічної Т-реактивності. У хворих на 
ХГВ це проявляється зменшенням 



16

Гепатологія, 2011, №1

Th-2 імунної відповіді (феномен «вте-
чі від імунної відповіді»; рис. 2.).

Наведені вище дані про роль і міс-
це антиген-індукованої імунної відпо-
віді в патогенезі гепатиту В вже самі 
по собі вказують на те, що мутації, на-
слідками яких є припинення синте-
зу	потужного	HBeAg,	повинні	суттє-
во впливати на перебіг інфекційно-
го процесу. Важливе значення мають 
і особливості мутацій, насамперед у 
тих регіонах гена, що виразно вплива-
ють на Т-клітинну реактивність. 

У спеціальному дослідженні з ви-
користанням синтетичних пептидів, 
що відповідають послідовності core-
гена дикого штаму або містять певні 
заміни, було встановлено, що мута-
ції	призводять	до	інгібіції	CD	4+	клі-
тинної відповіді. Найменше реагува-
ли Т-лімфоцити на ліганд із двома за-
мінами у позиціях 64 та 67 (потуж-
ну імунну відповідь викликає лише 
пептид, що відповідає дикому штаму 

HBV)	[7].
Для	розуміння	ролі	HBeAg	 у	па-

тогенезі	HB-вірусної	інфекції	особли-
ве значення мають досліди Milich і 
співавт. [9–11], які експерименталь-
но (спершу на мишах) продемонстру-
вали,	що	HBeAg,	долаючи	плацентар-
ний бар’єр, призводить до вичерпан-
ня популяції Т-хелперних клітин, спе-
цифічних	до	крос-реактивних	HBeAg	
та	HBcAg.	У	цьому,	на	думку	дослід-
ників, полягає механізм індукованої 
е-антигеном толерантності до біл-
ків	 HBV.	 Ці	 дані	 пояснюють	 чому	 у	
дітей, інфікованих у антенатально-
му та перинатальному періоді, час-
то формується хронічна персистуюча 
HB-вірусна	 інфекція.	Е-антиген	бере	
участь у розвитку толерантності і в 
дорослих хворих, що переважно про-
являється індукцією незапальної Тh-2 
відповіді шляхом делеції Т-хелперів 
1 типу Fas-опосередкованим апопто-
зом [12].

У антигені, презентованому Т-лімфоциту антигенпрезентуючою клітиною, можна виділити эпітоп, 
реагуючий із рецептором Т-лімфоцита,– утворюється агретоп, повноцінність якого визначається 
HLA1 (М.Якобисяк, 2004) [8]

I. ПРОНИКНЕННЯ ДО ДІ-
ЛЯНОК, НЕДОСТУПНИХ 
ДЛЯ ІМУНОЦИТІВ
-	 Інтеграція	 HBV	 у	 DNA	 ге-

ном клітин хазяїна (зворот-
на транскрипція)

-	 Реплікація	 HBV	 в	 органах,	
недоступних цитотоксич-
ним Т-лімфоцитам

-	 Тропізм	 HBV	 до	 клітин	
імунної системи

III. ВТРАТА АНТИГЕНОСТІ
- Мутація Pre-Core зони гено-

ма	HBV	(припинення	синте-
зу	HBeAg)

II. УХИЛЕННЯ ВІД АНТИТІЛ
- Мутація в болонкових генах: 

Pre-S	зона	HBV	–	втрачається	
протективний	эфект	anti-HBs

IV. ПОРУШЕННЯ ПРЕ-
ЗЕНТАЦІЇ АНТИГЕНА 
В-ЛІМФОЦИТАМИ
- Зумовлена мутацією аміно-

кислот зміна епітопу – не-
адекватність молекулам 
HLA-системи*	 (не	 утворю-
ється агретоп)

*Т-лімфоцити	відповідають	лише	на	
антигени, поєднані з молекулами 
HLA-системи

Рисунок	2.	Шляхи	імунного	зникнення	HBV
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Принципово важливим є те, що 
сироватковий	 HBeAg	 у	 хворих	 на	
хронічний гепатит В є індуктором то-
лерантності, а вбудований у поверх-
неві мембрани гепатоцитів – посилює 
імунну відповідь відносно інфікова-
них клітин (важливий механізм елі-
мінації збудника) [13]. На нашу дум-
ку, саме динамічне співвідношення 
цих процесів визначає клінічний пе-
ребіг хронічного гепатиту В. Виника-
ють такі варіанти інфекційного про-
цесу: 1) «монотонний» (персистую-
чий), що триває досить довго, час-
то багаторічно, поки імунопатологіч-
ні процеси знаходяться на постійно-
му низькому рівні. При цьому ушко-
дження печінки відносно незначні й 
стабілізуються за рахунок регенера-
тивних процесів. Тим більше, хроніч-
ний запальний процес призводить до 
розвитку сполучної тканини і посту-
пово – фіброзу, цирозу печінки і на-
віть первинної гепатокарциноми; 2) 
тимчасове зменшення толерантності 
до	антигенів	HBV	(насамперед	через	
інверсію	HBeAg)	 і,	 відповідно,	поси-
лення імуноопосередкованого цито-
лізу, що призводить до клінічно мані-
фестних (рідше лише біохімічних) за-
гострень хвороби. Пов’язане з мута-
цією	С-гена	HBV	зникнення	сироват-
кового	HBeAg,	що	бере	на	себе	значну	
частину імунної відповіді організ-
му, призводить до посилення імунної 
атаки інфікованих клітин. Саме тому, 
в	час	інверсії	HBeAg	у	хворих	на	ХГВ,	
як правило, виникають різної трива-
лості та інтенсивності загострення 
ХГВ. Зазвичай це проявляється під-
вищенням активності АлАТ, рідше – 
різного ступеня змінами клінічного 

стану хворих, в окремих випадках ви-
никає потреба у госпіталізації. Наво-
димо клінічне спостереження:

Хвора В., 48  р., госпіталізова-
на з приводу загострення ХГВ (тяж-
ка	форма),	при	госпіталізації	–	HBsAg	
(+),	 HBсAb	 заг.(+),	 HBсAb	 IgM	 (-),	
HBeAg	(-),	HBeAb	(-),	DNA	HBV	(+),	
anti-HCV	(-).	Стан	хворої	оцінено	як	
важкий: виражені інтоксикація, за-
гальна слабкість, сонливість. Жов-
тяниця інтенсивна (найвищий рі-
вень білірубіну за час перебування 
в стаціонарі – 556,1 мкмоль/л), пе-
чінка помірно збільшена, край заго-
стрений, щільний. Активність АлАТ 
8,8 ммоль/год.л., протромбіновий ін-
декс – 55,3%; у протеїнограмі знижен-
ня вмісту білка – 62,4 г/л, гіпергама-
глобулінемія (31,4%).

На підставі того, що у хворої на 
ХГВ	у	 стадії	реплікації	 (DNA	HBV+)	
не	вдалося	виявити	HBeAg	та	HBeAb,	
зроблено висновок про інверсію 
HBeAg	(фаза	«вікна»),	яка	збігалася	із	
загостренням досі «спокійного» ХГВ.

У зв’язку із виникненням ознак 
печінкової енцефалопатії хворій при-
значено потужну дезінтоксикаційну 
терапію, пізніше – зеффікс та цикло-
ферон. Динаміка хвороби позитивна. 
Надалі	 поява	 HBeAb	 остаточно	 під-
твердила	факт	інверсії	HBeAg.

В іншому спостереженні, хвора 
С.,	65	р.,	з	приводу	HBeAg-позитивної	
форми ХГВ знаходилась під нашим 
наглядом протягом року. Остан-
ні півроку приймала зеффікс по  
100  мг/добу. Почувала себе задо-
вільно, однак поступово почала на-
ростати загальна слабкість, знизив-
ся апетит, з’явилися носові крово-
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течі, на шкірі – синці. Протромбіно-
вий індекс зменшився до 66%, рівень 
АлАТ підвищився до 3,4 ммоль/год.л 
(при обстеженні за 35 днів до цього –  
0,77 ммоль/год.л). Встановлено зна-
чне	зниження	вмісту	HBeAg	(на	межі	
чутливості методу, «сіра зона»). За 
тиждень (при повторному обстежен-
ні)	 –	 HBeAg	 відсутній.	 Хворій	 при-
значено дезінтоксикаційну терапію, 
стан її швидко нормалізувався. На-
далі перебіг хвороби спокійний (три-
валість спостереження 3 роки). Поя-
ва	HBeAb	через	3	місяці	від	початку	
загострення підтвердила факт інвер-
сії	HBeAg.

В інших спостереженнях у хво-
рих	з	 інверсією	HBeAg	спостерігало-
ся різного ступеня підвищення рів-
ня АлАТ без зміни загального стану. 
З	появою	HBeAb	рівень	АлАТ	зазви-
чай нормалізувався.

Аналіз особливостей клінічно-
го	перебігу	HBeAg-негативного	DNA	
HBV-позитивного	 ХГВ	 свідчить,	 що	
з	 припиненням	 синтезу	 HBeAg	 хво-
роба набуває нових якостей, перехо-
дить у іншу форму, незважаючи на 
збереження реплікації та продовжен-
ня	синтезу	HBcAg	(HBcAg	є	потужні-
шим стимулятором імунної відповіді 
– антитіла до нього з’являються рані-
ше,	ніж	anti-HBe).

Зміну клінічного перебігу хворо-
би у таких випадках пояснюють тим, 
що	з	відсутністю	HBeAg	значно	змен-
шується або припиняється апоптоз 
інфікованих клітин, формується то-
лерантність	до	антигенів	HBV.	Пере-
біг хвороби стає спокійнішим, мо-
нотонним, зменшується активність 
АлАТ. Згідно даних літератури це зу-

мовлено зменшенням кількості анти-
гена: з двох потужних антигенів за-
лишається один, але питання це не-
достатньо вивчене.

Для розуміння деталей патоге-
незу має значення і те, що пов’язана 
із мутацією сероконверсія часто ви-
никає після нетривалої терапії глю-
кокортикостероїдними гормонами. 
Дов ший час вважалося, що зумовле-
не ГКСГ посилення реплікації сприяє 
підвищенню ефективності подальшої 
противірусної терапії. Існували на-
віть рекомендації з такої «рикошет-
ної» терапії. Тепер встановлено, що 
причиною сероконверсії в цих умо-
вах є pre-core-мутація, яка зумовлена 
посиленням імунного пресингу (від-
міна ГКСГ) підчас інтенсивної реплі-
кації вірусу [14].

Причин для зростання реплікації 
та періодичного посилення імуноре-
активності достатньо і без штучних 
медикаментозних втручань, і тому 
«мутаційна» сероконверсія з часом 
виникає у значної частини хворих.

Іншим, крім інтеграції і мутації, 
механізмом збереження вірусу в ор-
ганізмі хазяїна є позапечінкова реплі-
кація, насамперед у клітинах лімфоїд-
ної системи.

Перші спроби довести репліка-
цію	 HBV	 у	 клітинах	 периферійної	
крові належать до 60 –70-х рр. мину-
лого століття. У ті часи для вивчен-
ня етіології вірусного гепатиту вико-
ристовували різні культури тканин, 
серед них – культуру трансформова-
них лімфоцитів, виділених із перифе-
рійної крові хворих на вірусний ге-
патит або здорових донорів крові. В 
останньому випадку до культураль-
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ного	 середовища	 додавали	 HBsAg.	
При цьому в культивованих лімфо-
цитах з’являлися ознаки ушкоджен-
ня хромосом, спостерігались змен-
шення синтезу ДНК та гальмування 
бласттрансформації лімфоцитів. Ці 
зміни в клітинах дослідники здогад-
но	пов`язували	з	репродукцією	HBV	
у клітинах крові [15,16].

Пряме виявлення збудника у клі-
нічному матеріалі стало можливим 
лише з розробленням методів ген-
ної діагностики для детекції і дослі-
дження геномів інфекційних аген-
тів [17,18]. За допомогою цих методів 
не	 тільки	 ідентифіковано	DNA	HBV	
у мононуклеарних клітинах крові, а, 
що важливіше, – виявлені інтермеді-
атори реплікації: ковалентно замкне-
на	DNA	HBV	та	mRNA.

Позапечінкова	 реплікація	 HBV	
відбувається не тільки у клітинах 
крові: ознаки експресії антигенів ві-
русу виявлені у багатьох тканинах, 
зокрема у нирках та підшлунковій за-
лозі, де наявні мікросудинні бар’єри, 
що унеможливлюють розпізнаван-
ня цих антигенів імунореактивни-
ми Т-лімфоцитами. Тим більше, ре-
плікація	HBV	у	лімфоїдних	клітинах	
має особливе значення, бо призво-
дить до спотворення імунних функ-
цій, особливо при суперінфекції віру-
сом дельта. 

При ХГВ виявляють численні, 
часто множинні ушкодження лейко-
цитів, зокрема ті, що можуть призво-
дити до канцерогенезу. За допомо-
гою методу, який дає змогу визначати 
швидкість лужної денатурації ДНК у 
лізатах цих клітин, показано значні 
ушкодження ДНК лейкоцитів пери-

ферійної крові. Найбільше це вира-
жено в гранулоцитах [19].

Ступінь ушкодження лейкоцитів 
характеризує рівень апоптозу, інду-
кованого цитотоксичними лімфоци-
тами, що розпізнають інфіковані клі-
тини [20, 21].

Ураження клітин крові призво-
дить до їх ареактивності, впливає на 
особливості міжклітинної взаємодії і 
стає причиною порушень імунологіч-
ного гомеостазу. Страждає при цьо-
му й елімінація імунних комплексів, 
які складаються з антигенів вірусу та 
антитіл до них. Їх відкладання на ен-
дотелії судин стає імунопатологічним 
фактором у розвитку системних по-
запечінкових проявів ХГВ, таких як 
мембранозні гломерулонефрити, вас-
куліти, периартеріїти [22-23]. Імун-
ні комплекси зв’язують комплемент, 
а це змінює скерованість імунної від-
повіді і призводить до автоімунних 
уражень [22].

Важливе значення для збере-
ження реплікації має мутація S-гена 
HBV,	що	призводить	до	змін	у	будові	
а-детермінанти	HBsAg	 і	 сприяє	 ухи-
ленню	антигена	від	anti-HBs	(рис. 2).

У патогенезі гепатиту B, взагалі, 
та позапечінкових проявів, зокрема, 
вирішальну роль відіграє сенсибіліза-
ція імунокомпетентних клітин до ан-
тигенів вірусу. Тому особливо акту-
альним є дослідження того, як впли-
ває	модифікація	геному	HBV	на	спе-
цифічну реактивність імуноцитів.

Зацікавленість станом лімфоци-
тів зумовлена, з одного боку тим, що 
саме їх сенсибілізація до антигенів 
HBV	відіграє	ключову	роль	у	розвит-
ку інфекційного процесу, з іншого, – 
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реплікація призводить до індукова-
них вірусом змін у хромосомному 
апараті клітин. Останнє в дослідах in 
vitro проявляється зменшенням син-
тезу ДНК і показників бласттранс-
формації лімфоцитів.

У наших дослідженнях специфіч-
ну реактивність імуноцитів до ан-
тигенів вірусу вивчали у дослідах in 
vitro за допомогою феномена специ-
фічної бласттрансформації лімфоци-
тів (БТЛ) та інших реакцій клітинно-
го імунітету.

Відомо, що лімфоцит є єди-
ною зрілою клітиною організму, яка 
поза організмом може перетворю-
ватись на свого попередника – блас-
та («бласттрансформація по колу»). 
Процес цей виникає під впливом рос-
линних мітогенів-лектинів (неспеци-
фічна трансформація) та антигенів, 
до яких донора лейкоцитів сенсибі-
лізовано внаслідок хвороби або шля-
хом штучної імунізації  (специфічна 
трансформація). 

Бласттрансформацію лейкоцитів 
(БТЛ), що виникає під впливом ан-
тигенної стимуляції, можна вважати 
показником, характеризуючим сен-
сибілізацію імуноцитів до використа-
ного у досліді антигена.

Культуру лейкоцитів периферій-
ної крові (КЛ) можна використову-
вати як лабораторну модель для ви-
вчення особливостей сенсибіліза-
ції до НВV. До того ж, під впливом 
факторів, що викликають специфіч-
ну БТЛ, відбувається синтез цитокі-
нів: у супернатантах периферійних 
мононуклеарних клітин виявляють 
γ-інтерферон та ФНП-α. Одночасне 
виявлення γ- інтерферону та ФНП-α 

у стимульованій культурі лейкоцитів 
розглядається як вказівка на їх по-
єднану дію у природних умовах [24]. 
У разі, коли синтез γ-інтерферону 
та ФНП-α у культурі лейкоцитів ви-
никає внаслідок трансформуючого 
впливу антигена, їх продукцію можна 
розглядати як додатковий (крім мор-
фологічних ознак трансформації) по-
казник рівня підвищеної чутливості 
сповільненого типу.

Якщо специфічна БТЛ, що вини-
кає під впливом антигена, свідчить 
про сенсибілізацію до цього антиге-
на, то БТЛ внаслідок трансформую-
чої активності мітогену характеризує 
неспецифічну функціональну актив-
ність клітин.

У культурі лейкоцитів периферій-
ної крові хворих на ХГВ під впливом 
ФГА, як і у КЛ здорових донорів кро-
ві, виникали структурні зміни лімфо-
цитів. Морфологічно це проявлялось 
збільшенням розмірів ядра та цито-
плазми. Показники такої трансфор-
мації в окремих хворих коливалися у 
широкому діапазоні: від 15 до 90%. 

Найнижчі показники трансфор-
мації спостерігалися у хворих із тяж-
ким перебігом хвороби (виражена ін-
токсикація, інтенсивна жовтяниця, 
висока активність АлАТ) – 10–20%. 
У наших дослідах у хворих з легким 
перебігом хвороби (відсутня або 
незнач на загальна слабкість, нор-
мальний або помірно підвищений рі-
вень білірубіну та активності АлАТ) 
показник БТЛ перевищував 50%. Рі-
вень трансформації не залежав від ін-
тенсивності реплікації, спостерігала-
ся кореляція з активністю АлАТ. Най-
вищі показники БТЛ (понад 50%) пе-
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реважно зареєстровані в культурах 
лейкоцитів, що виділені з крові хво-
рих з нормальним рівнем АлАТ, тоді 
як низька трансформація була лише в 
КЛ з крові хворих з підвищеною ак-
тивністю АлАТ.

Під час загострення ХГВ показ-
ники БТЛ зменшувались залежно 
від важкості стану хворих: при вира-
женій інтоксикації та високому рів-
ні АлАТ середній рівень БТЛ стано-
вив 28±1,6%, у разі лише «біохімічно-
го загострення» – 36±2,3%. Наведені 
дані характеризують, на нашу думку, 
стан апоптозу лімфоцитів у хворих на 
ХГВ.

Показники сенсибілізації до ан-
тигенів	 HBV	 (HBeAg,	 HBcAg)	 у	 до-
слідах in vitro ілюструють зв’язок між 
особливостями клітинного імунітету 
та типом інфекційного процесу. По-
казово, що найнижчий рівень спе-
цифічної БТЛ типовий для хворих із 
HBeAg-позитивною	 формою	 реплі-
кації: у 22,9–31,4% таких хворих БТЛ 
під	впливом	антигенів	 	HBV	 	 або	не	
виникала, або її показники виклика-
ли сумніви, бо наближалися до рівня 
спонтанної трансформації. У наших 

дослідженнях інтенсивніші прояви 
БТЛ зареєстровані лише у 5,7% обсте-
жених (табл. 1).

І це цілком зрозуміло, бо саме 
недостатність імунної відповіді є 
основною причиною розвитку ХГВ. 
Натомість	у	хворих		на	ХГВ	з	HBeAg-
негативною реплікацією інтенсив-
ну сенсибілізацію до антигенів ві-
русу встановлено майже у полови-
ни пацієнтів. Ще частіше високий рі-
вень	сенсибілізації	до	антигенів	HBV	
реє струється у хворих з інтегратив-
ною	формою	ХГВ	(до	HBeAg	–	в	100%,	
до	HBcAg	–	у	83,3%	обстежених).	Це	
підтверджує, що саме імунний пре-
синг	 є	 причиною	 розвитку	 HBeAg-
негативних форм ХГВ: це чи мутація, 
чи найсприятливіша для хворих інте-
гративна форма ХГВ.

З наведеного видно, що осо-
бливості	 сенсибілізації	 до	 HBсAg	 та	
HBeAg,	 встановлені	 на	 підставі	 ви-
вчення специфічної РБТЛ, мають ба-
гато спільного. Цей висновок під-
твердився і при вивченні динаміки 
показників	ПЧСТ	до	HBсAg	у	хворих	
з	інверсією	HBeAg	(табл.	2).

З наведених даних видно, що піс-

Таблиця 1.
Співставлення рівня сенсибілізації до HBсAg та HBeAg за інтенсивністю 

специфічної БТЛ

Група хворих на 
ХГВ

Рівень специфічної БТЛ, стимульованої відповідним антигеном (%)

незначний помірний інтенсивний БТЛ відсутня 
або сумнівна

HBeAg HBсAg HBeAg HBсAg HBeAg HBсAg HBeAg HBсAg
HBeAg«-»	DNA	

HBV«+» 2,7 5,4 35,1 29,7 43,2 48,7 19,0 16,2

HBeAg«+»	DNA	
HBV«+» 25,7 20,0 42,9 51,4 - 5,7 31,4 22,9

HBeAg«-»	DNA	
HBV«-» - - - 16,7 100 83,3 - -



22

Гепатологія, 2011, №1

ля	 інверсії	 HBeAg	 на	 HBeAb	 у	 хво-
рих на ХГВ зі збереженням реплікації 
зменшується інтенсивність сенсибілі-
зації	не	тільки	до	HBeAg,	що	цілком	
зрозуміло,	 але	 й	 до	 HBсAg.	 Динамі-
ка цих процесів є однотипною. Це по-
яснює,	чому	попри	наявність	HBсAg,	
формується	толерантність	до	HBV.

Послаблення специфічної реак-
тивності імуноцитів істотно впливає 
на клінічний перебіг ХГВ, що розгля-
дається як хвороба імунної відповіді. 
Тому саме цим ми пояснюємо типові 
для	 HBeAg-негативного	 DNA	 HBV-
позитивного ХГВ особливості клініч-
ного перебігу. Зокрема це стосується 
встановленої тенденції до зменшення 
активності й навіть нормалізації рів-
ня АлАТ та меншої інтенсивності, по-
рівняно із групою зіставлення, гісто-
логічнних ознак запального процесу 
в печінці. 

Аналогічні особливості сенсибі-
лізації	 до	 антигенів	 HBV	 були	 вста-
новлені шляхом вивчення їх впливу 
на синтез γ-ІНФ та ФНП-α у КЛ пери-
феричної крові. Встановлено, що під 
впливом	HBeAg	 та	HBсAg	 у	КЛ	 від-
бувається синтез γ-ІНФ та ФНП-α. 
Вміст цих цитокінів у супернатан-
ті короткочасної КЛ, як вже вказува-

лось, характеризує трансформуючий 
вплив антигенів і відповідно рівень 
сенсибілізації імуноцитів до антиге-
нів	HBV.	

Інтенсивніша продукція γ-ІНФ 
та ФНП-α зареєстрована у дослідах 
з лейкоцитами, виділеними з крові 
хворих	 на	 HBeAg-негативний	 DNA	
HBV-позитивний	ХГВ.

У дослідах з лейкоцитами кро-
ві	 хворих	 на	 HBeAg-негативний	
DNA	 HBV-позитивний	 ХГВ	 синтез	
γ-ІНФ на третю добу культивуван-
ня коливався у діапазоні 50-320 пг/мл, 
а ФНП-α – 50–1100 пг/мл; якщо ж 
донорами лейкоцитів були хворі на 
HBeAg-позитивний	ХГВ,	вміст	γ-ІНФ	
не перевищував 150 пг/мл, а ФНП-α – 
460 пг/мл, тобто був значно меншим. 

За даними, отриманими у культу-
рі лейкоцитів, нема прямого зв’язку 
між інтенсивністю специфічної БТЛ 
та синтезуючою активністю лімфо-
цитів, хоча в обох групах дослідів ви-
користані однакові антигени. Ймо-
вірно, це зумовлено тим, що морфо-
логічні зміни лімфоцита – клітини, 
яка під впливом антигена перетво-
рюється на свого попередника, є за-
ключним етапом складного проце-
су, що починається з активізації клі-

Таблиця 2.
Динаміка інтенсивності сенсибілізації до HBeAg та HBсAg у хворих на 

HBeAg-негативний DNA HBV-позитивний ХГВ (n=15)

Час	від	інверсії	HbeAg
Показники РБТЛ під впливом антигена (%)

HBсAg HBeAg
6–12 місяців 28,4±2,3 32,2±4,8

1–3 роки 20,5±2,6 18,0±2,4
4–5 років 11,3±2,6 10,1±1,8
> 5 років 8,0±1,9 5,1±2,2

Спонтанна БТЛ 3,4±0,81
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тинного обміну. Саме тому синтез ци-
токінів відбувається значно раніше, і 
його вміст зростає навіть в умовах не-
завершеної БТЛ.

У наших дослідженнях також 
встановлено відсутність зв’язку між 
вмістом цитокінів у сироватці кро-
ві та інтенсивністю їх синтезу у куль-
турі лейкоцитів. Тому видається ймо-
вірним, що результати досліджень 
in vitro характеризують потенційну 
здатність клітин до синтезу цитокі-
нів. Таке припущення має певні ре-
альні підстави. Так, у досліді з лей-
коцитами хворої на ХГВ, яка повніс-
тю	одужала	 і	звільнилась	від	HBsAg,	
інтенсивна продукція ФНП-α у КЛ, 
стимульованих	HBeAg	та	HBсAg,	була	
зареє стрована ще до завершення ін-
фекційного процесу, раніше ніж від-
булось підвищення вмісту ФНП-α у 
сироватці крові. Після видужання 
вміст ФНП-α у сироватці крові вже 
через 5 місяців знизився до 50 пг/мл, 
але в культурі лейкоцитів клітини 
продовжували інтенсивно реагувати 
на	HBeAg	 та	HBсAg,	ймовірно	через	
збереження імунологічної пам’яті. 

Отже, тест може мати прогностичне 
значення, а також використовуватись 
у наукових дослідженнях з вивчен-
ня особливостей специфічного реагу-
вання	на	антигени	HBV.

Вивчення особливостей клініч-
ного перебігу та імунопатогенезу 
підтвердило	 тезу	 про	 те,	що	HBeAg-
негативний	 DNA	 HBV-позитивний	
ХГВ є принципово новою клінічною 
формою	 HB-вірусної	 інфекції.	 Ін-
версія	HBeAg	на	HBeAb	є	закономір-
ним етапом розвитку ХГВ, що можна 
розглядати як еволюційне пристосу-
вання – шлях до ухилення від імун-
ного	пресингу	HBV.	Вона	виявляєть-
ся у 72,2% хворих: у 38,9% спостере-
жень це зумовлено переходом до ін-
тегративної	 форми	 ХГВ	 (HBeAg-,	
НВV DNA-), у 33,3% – формуван-
ням НВеАg-негативної DNA НВV-
позитивної форми хронічного гепа-
титу В.

Отже,	 інверсія	 HBeAg,	 мутація	
S-гена та позапечінкова реплікація є 
основними механізмами тривалої пе-
риситенції	HBV	у	хворих	з	хронічною	
HB-вірусною	інфекцією.
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ГЕПАТОМЕГАЛІЯ ЯК ІНФОРМАТИВНИЙ КЛІНІЧНИЙ КРИТЕРІЙ 
РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ СИНДРОМУ РЕЙЄ У ДІТЕЙ

(на підставі власних спостережень)
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ГЕПАТОМЕГАЛИЯ – ИНФОРМАТИВНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КРИТЕ-
РИЙ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА РЕЙЕ У ДЕТЕЙ

(на основании собственных наблюдений)
А.В. Прокопив, А.И. Мостюк

Описан случай синдрома Рейе у ребенка 10 месяцев, закончившийся ле-
тально. Заболевание клинически характеризовалось внезапным появлением 
многократной рвоты, фебрильным повышением температуры тела, нараста-
ющими симптомами диффузного поражения головного мозга с развитием це-
ребральной комы, а также гепатомегалии. Диагноз подтвержден типичными 
морфологическими изменениями печени (острый жировой гепатоз) и веще-
ства головного мозга (отек, паренхиматозная дистрофия, очаговые кровоиз-
лияния). Предполагаемыми факторами, индуцирующими развитие синдрома 
Рейе могли быть медикаментозные препараты – флюконазол и/или пирантел, 
примененные накануне в комплексном лечении стойких расстройств пищева-
рения.

Ключевые слова: синдром Рейе, острая токсическая энцефалопатия, гепато-
мегалия, острая жировая дегенерация печени, дети.

HEPATOMEGALY AS INFORMATIVE CLINICAL CRITERIUM FOR EARLY 
DIAGNOSIS OF REYE SYNDROME IN CHILDREN

A.V. Prokopiv, A.I. Mostjuk

We reported the fatal case of Reye syndrome in 10 month old baby. Disease was 
characterized by abrupt onset with numerous vomiting, febrile fever, progressively 
increased symptoms of diffuse brain impairment with following cerebral coma and 



27

Гепатологія, 2011, №1

hepatomegaly. Diagnosis was confirmed by revealing of typical morphologic changes 
in liver (acute fatty hepatosis) and in brain (edema, parenchimatous dystrophia, focal 
haemorrhages). We suppose that medicinal preparations- fluconazole and/or pyrantel- 
administered the day before for treatment of steady disturbance of digestion could be 
considered as inducing factors of Reye syndrome.

Keywords: Reye syndrome, acute toxic encephalopathy, hepatomegaly, acute liver fatty 
degeneration, children.

В 1963 р. R.K. Reye, G. Morgan, 
J.  Baral [1] вперше обґрунтували до-
цільність трактування гострої ток-
сичної енцефалопатії, що поєднуєть-
ся з жировим переродженням вну-
трішніх органів, насамперед печін-
ки, як окремого, нозологічно само-
стійного клінічного синдрому. Цей 
висновок базується на значному об-
сязі клінічних спостережень та ре-
зультатах комплексних лабораторних 
і морфологічних досліджень відпо-
відної цілеспрямованості. За даними 
авторів, у 80,9 % (17 із 21) дітей хво-
роба, що супроводжувалася наведе-
ним вище симптомокомплексом ура-
ження центральної нервової системи 
(ЦНС) та печінки, завершилася ле-
тально. Цей прогностично неспри-
ятливий гепатоцеребральний син-
дром, на честь авторів, які його впер-
ше описали, отримав назву «синдром 
Рейє-Моргана-Барала». Проте згодом 
утвердився і дотепер утримується 
скорочений варіант назви цього син-
дрому, а саме «синдром Рейє». 

При синдромі Рейє (СР) вража-
ють бурхливі темпи прогресуван-
ня патологічного процесу, безпорад-
ність у лікуванні та невтішний про-
гноз. Відтак, закономірна перманент-
ність уваги клініцистів-дослідників 

до цього грізного синдрому, попри 
відносну рідкісність його розвитку. 

Досягнення щодо вивчення етіо-
патогенезу, морфологічного підґрун-
тя, клінічних проявів, інформатив-
ності відхилень параклінічних тес-
тів індикації метаболічних розладів 
в діа гностуванні СР та диференцій-
ній діагностиці з клінічно подібними 
хворобами наведені в численних пу-
блікаціях. В останніх викладені дані 
аналізу як окремих [2], так і числен-
них випадків СР, нагромаджених ав-
торами в процесі багаторічних спо-
стережень [3, 4]. Багато інформації з 
проблемних питань СР містять огля-
дові статті 80-90-х років минулого 
століття [5, 6].

З часу описання СР багато ува-
ги відводиться пошуку етіологічних 
чинників. Домінуюче значення нада-
ється двом чинникам: вірусам та ток-
сичним речовинам, включаючи ме-
дикаментозні препарати [7]. Серед 
останніх суттєва роль належить гіпо-
піретичним препаратам, зокрема аце-
тилсаліциловій кислоті (АСК). При-
четності АСК до розвитку СР було 
надано вагомості постулату, яким ке-
руються дотепер [8, 9]. Це тверджен-
ня узгоджується з передбачуваною 
вірусною етіологією СР. Адже АСК, 
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як гіпопіретичний препарат, широко 
застосовувався в минулому у загаль-
ноклінічній практиці власне при го-
стрих вірусних хворобах, що супро-
воджуються лихоманкою [4, 10].

Після відмови від АСК при ліку-
ванні ГРВІ у дітей в 70-х – 80-х роках 
минулого століття та заміни їх на па-
рацетамол частота розвитку СР знач-
но зменшилася [11]. Проте, за даними 
інших дослідників, значно обмежене 
застосування АСК не позначилося на 
частоті розвитку СР [12].

В літературі описані випадки СР, 
спричинені афлатоксинами (метабо-
літи грибка Aspergilius flaus), пести-
цидами, антигістамінними, проти-
блювотними, протитуберкульозними 
препаратами [3, 9, 7, 13]. 

Наведені вище дані відобража-
ють поліетіологічність СР. При цьо-
му йдеться, по суті, не про етіологіч-
ну, а індукуючу роль різних чинників 
в розвитку СР. 

Насьогодні численними дослі-
дженнями багатоступеневого рівня 
та різновекторного спрямування до-
ведено, що в основі СР генетично де-
термінована гепатоцелюлярна ензи-
мопатія, а саме, недостатність інтра-
мітохондріальної карбамілфосфат-
синтетази [9, 14]. Остання бере без-
посередню участь в обміні сечовини. 
У разі недостатності карбамілфос-
фатсинтетази – інтрамітохондріаль-
ного ферменту, внаслідок порушен-
ня синтезу сечовини в крові нагрома-
джується аміак. Власне гіперамоніє мія 
є визначальним чинником розладів 
метаболізму, що розвиваються при 
СР. Внаслідок нейротропності аміа-
ку СР клінічно маніфестується як го-

стра токсична енцефалопатія, а про-
явом мітохондріальної недостатності 
є гостра дифузна жирова дегенерація 
печінки [4, 9, 14]. Закономірно очі-
кувати, що на тлі зазначеної фонової 
мітохондріальної недостатності різ-
ні етіологічні чинники можуть бути 
причетними до розвитку СР.

Накопичені насьогодні літератур-
ні дані свідчать про переважний роз-
виток СР у дитячому віці. При цьо-
му йдеться як про найбільшу уразли-
вість дітей грудного віку [4], так і ві-
кових груп 6-8 та 11-14 років – в пері-
одах надто інтенсивного росту та роз-
витку, що вимагають великих енерго-
затрат [7].

Для СР характерний гострий або 
бурхливий початок захворювання: 
багаторазове блювання, підвищення 
температури тіла, одночасна поява та 
неухильне посилення уже в найближ-
чі години симптомів дифузного ура-
ження ЦНС (розлади свідомості, су-
доми, церебральна кома). Крім вира-
женої неврологічної симптоматики, 
для СР характерним є ураження пе-
чінки, початковим об’єктивним про-
явом якого є гепатомегалія. При цьо-
му визначається ущільнення та по-
мірна болючість печінки [4, 5, 6]. 

З-поміж найбільш ранніх відхи-
лень лабораторних показників, що 
віддзеркалюють розлади метаболізму 
при СР, найбільш постійною і харак-
терною є гіперамоніємія. Концентра-
ція аміаку в крові уже в найближчі го-
дини підвищується навіть в 5-10 ра-
зів [4, 9, 14]. СР властива також гіпо-
глікемія, що найбільш чітко проявля-
ється у дітей раннього віку [7]. На тлі 
істотної початкової гіперамінотранс-
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фераземії вміст білірубіну в сироват-
ці крові в межах норми або незначно 
підвищений [3]. 

В діагностиці СР суттєва роль 
належить виключенню клінічно по-
дібних хвороб, що супроводжують-
ся ураженням ЦНС (менінгіт, енце-
фаліт, менінгоенцефаліт) та печін-
ки (фульмінантна форма вірусних 
гепатитів, гепатодистрофія, печін-
кова кома). Головною диференційно-
діагностичною відмінністю печінко-
вої коми від СР є істотні зміни ла-
бораторних показників, які свідчать 
про печінково-клітинну недостат-
ність [9, 14]. Відсутність некрозів і за-
пальних інфільтратів в паренхімі пе-
чінки, отриманих при пункційній бі-
опсії чи автопсії, свідчать на користь 
СР [9, 15].

Визначальна роль в діагности-
ці СР належить морфологічним змі-
нам. При автопсії печінка збільшена, 
жовтого кольору. Мікроскопічно, як 
при автопсії, так і біопсії, в гепатоци-
тах виявляється жир, в основному у 
вигляді мікровезикул. Для СР харак-
терні наступні постмортальні мор-
фологічні зміни головного мозку: на-
бряк, згладження звивин, герніація 
в тенторіум або великий потилич-
ний отвір; при гістологічному дослі-
дженні відсутні ознаки запалення чи 
деміє лінізації [5].

Летальність при СР висока. Без-
посередньою причиною смерті є ,,зло-
якісний набряк мозку’’ [3], що розви-
вається внаслідок істотної гіперамо-
ніємії та інших розладів метаболізму. 

Беручи до уваги рідкісність роз-
витку СР та труднощі діагностики 
цього захворювання, вважаємо за до-

цільне поділитися даними нашого 
спостереження щодо клінічного пе-
ребігу СР у дитини (хлопчика), віком 
10 місяців, яка знаходилася на стаціо-
нарному лікуванні в клінічній інфек-
ційній лікарні (КІЛ) м. Львова протя-
гом неповної доби (22 год 50 хв) – з 8 
год 40 хв 02.12.2008 р. до 7 год 30 хв 
03.12.2008  р. (медична карта стаціо-
нарного хворого № 4452).

З анамнезу життя з’ясовано, що 
хлопчик народився з ознаками вну-
трішньоутробної гіпотрофії, масою 
тіла 2740 г на 36 тижні гестації. Ретель-
но оглядався дільничним педіатром. 
Знаходився на грудному вигодову-
ванні. Протягом перших 5 місяців 
життя добре набирав масу тіла, проте 
після переходу на змішане вигодову-
вання появилися симптоми дисфунк-
ції кишок (метеоризм, неспокій, при-
скорення випорожнень до 3-5 разів 
на добу, наявність в них неперетрав-
леної їжі, незначної кількості прозо-
рого слизу). При обстеженні діагнос-
товано ,,дисбактеріоз кишечника’’. 
Отримував пробіотики, однак стій-
кого позитивного ефекту не було до-
сягнуто. З 6-місячного віку недостат-
ньо набирав масу тіла. У віці 7 міся-
ців вперше діагностовано гіпотрофію 
І ступеня, дефіцитну анемію. Протя-
гом наступних 3-х місяців у хлопчи-
ка утримувалися прояви дисфункції 
кишок незначного ступеня вираже-
ності, що не викликало занепокоєн-
ня. Дефіцит маси тіла не посилював-
ся, загальний стан дитини залишався 
задовільним. У зв’язку з порушення-
ми психомоторного розвит ку повтор-
но консультований невропатологом. 
Діагностовано синдром гіперзбудли-
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вості. Хлопчика взято на диспансер-
ний облік. 

У віці 10 місяців, а саме 
27.11.2008  р., у зв’язку з дворазовим 
блюванням, появою частих рідких ви-
порожнень, підвищенням температу-
ри тіла до субфебрильних цифр бать-
ки звернулися за медичною допомо-
гою до гастроентеролога. Стан хлоп-
чика було розцінено як загострення 
дисбактеріозу кишечника. Призначе-
но лабораторне обстеження. Резуль-
тати копроскопічного дослідження 
калу, проведеного в цей день, наступ-
ні:	 неперетравлений	 крохмаль	 (4+),	
нейтральний	жир	(2+),	 ,,гриби”	 (4+).	
Яйця гельмінтів та цисти найпрості-
ших не виявлено. Оскільки впродовж 
попереднього тривалого застосуван-
ня численних пробіотиків суттєвого 
позитивного ефекту в лікуванні дис-
бактеріозу кишки не було досягнуто, 
а у випорожненнях виявлено ,,гри-
би”, хлопчику призначено флюкона-
зол. Крім того хлопчику, як контак-
тному з хворим на ентеробіоз стар-
шим братом, в комплексне лікування 
було включено пірантел – антигель-
мінтний препарат потужної дії. За-
значимо, що у переважній більшос-
ті інструкцій серед протипоказань до 
призначення, як пірантелу, так і флю-
коназолу, є вік до 1 року. 

Лікування хворого проводилося 
амбулаторно. Протягом 4-х днів утри-
мувалися прояви дисфункції кишки, 
емпература тіла коливалася в межах 
37,0˚С-37,4˚С. На 5-й день від почат-
ку захворювання, а саме 01.12.2008 р., 
в другій половині дня стан хворо-
го раптово погіршився: багаторазо-
ве блювання, температура тіла підви-

щилася до 38,6˚С, рідкі випорожнен-
ня набули зеленкуватого відтінку. На 
ранок, 02.12.2008  р., хворий раптово 
став безучасним, сонливим, млявим, 
почав погано реагувати на оточен-
ня, що й змусило батьків викликати 
швидку медичну допомогу. В екстре-
ному порядку хворого було доставле-
но в реанімаційне відділення ІКЛ з ді-
агнозом ,,гострий ентероколіт’’.

Загальний стан хворого оцінено 
як вкрай тяжкий. Без свідомості. Зі-
ниці звужені, реакція на світло млява. 
М’язовий тонус різко знижений. Су-
хожилкові рефлекси пригнічені. Ме-
нінгеальні симптоми не визначають-
ся. Шкірні покриви бліді, акроціаноз. 
Тургор тканин знижений. Задишка. 
Частота дихання 56/хв. При аускуль-
тації – жорстке дихання. Перкутор-
но – ясний легеневий звук. Тони сер-
ця ритмічні, приглушені. Тахікардія. 
Ps – 156/хв. Живіт здутий, м’який при 
пальпації. Край печінки на рівні пуп-
ка. При пальпації печінка щільна, по-
верхня її гладка, край заокруглений. 
Селезінка не пальпується. Сечовиді-
лення відсутнє. 

Результати лабораторних до-
сліджень: загальний аналіз кро-
ві:	ер.	2,13∙10¹²/л,	Hb	–	80	г/л,	тромб.	
202∙109/л, лейк. 14,7∙109/л; л/ф: 
п. – 22%, с. – 59%, л. – 15%, м. – 4%, 
ШОЕ  – 22 мм/год. Біохімічний ана-
ліз крові: цукор – 2,85 ммоль/л., се-
човина – 15,7  ммоль/л., креатинін  –  
0,13 ммоль/л, загальний білірубін  – 
12,75 ммоль/л, активність АлАТ  –  
3,3 ммоль/л, тимолова проба – 0,9 ОД. 

Проведено спинно-мозкову пунк-
цію. Ліквор прозорий. Реакція Панді 
±; білок – 0,165 г/л, цитоз – 0-1 в мм3, 
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цукор – 0,7 ммоль/л.
УЗД органів черевної порожни-

ни: печінка значно збільшена (пра-
ва частка до рівня пупка), паренхіма 
помірно дифузно ущільнена, дрібно-
зерниста, неоднорідна. V. portае – 
0,45 см. Жовчний міхур скорочений, 
стінки потовщені, двоконтурні. Зна-
чна кількість вільної рідини біля пе-
чінки, селезінки, між петлями кишок. 
Підшлункова залоза чітко не візуалі-
зується. Нирки – нормальних розмі-
рів, порожниста система не розши-
рена. Заключення: гепатомегалія, ди-
фузні зміни паренхіми печінки, ас-
цит.

В реанімаційному відділенні за-
стосованим комплексом інтенсив-
ної терапії не вдалося досягти пози-
тивної динаміки проявів поліорган-
ної недостатності. Привертало ува-
гу домінування ознак дифузного ура-
ження головного мозку – метаболіч-
ної енцефалопатії. Клінічні прояви 
поліорганних уражень, інтенсивність 
яких неухильно посилювалася, при-
звели до настання смерті хворої ди-
тини о 7 год 30 хв 03.12.2008 р. – через 
22 год 50 хв після госпіталізації в реа-
німаційне відділення ІКЛ.

Раптовий початок захворюван-
ня, що клінічно маніфестувався бага-
торазовим блюванням, підвищенням 
температури тіла до 38,6˚С, по явою 
симптомів дифузного ураження го-
ловного мозку і наступними над-
швидкими темпами посилення їх ін-
тенсивності, включаючи розвиток це-
ребральної коми, поєднання зазначе-
ної неврологічної симптоматики зі 
значною гепатомегалією, а також ре-
зультати проведених допоміжних до-

сліджень (гіпоглікемія, підвищення 
активності АлАТ на тлі нормально-
го вмісту білірубіну в сироватці кро-
ві; дифузні зміни паренхіми значно 
збільшеної в розмірах печінки, кон-
статовані при УЗД органів черевної 
порожнини) дали змогу вважати імо-
вірним розвиток у хворого віком 10 
місяців синдрому Рейє. Передбачу-
ваний діагноз СР підтверджений на-
ступними даними патологоанатоміч-
них гістологічних досліджень: жиро-
вий гепатоз з дифузним панлобуляр-
ним мікровезикулярним накопичен-
ням жиру; набряк та паренхіматозна 
дистрофія головного мозку; вогни-
щеві крововиливи в головний мозок 
та внутрішні органи.

Таким чином, у хлопчика віком 
10 місяців на тлі раптової появи ба-
гаторазового блювання, підвищен-
ня температури тіла до 38,6˚С і симп-
томів дифузного ураження головного 
мозку, ступінь вираженості яких не-
ухильно посилювався надшвидкими 
темпами, уже через 10-12 годин роз-
винулася церебральна кома. В такому 
стані в екстреному порядку достав-
лений в реанімаційне відділення ін-
фекційної клініки. При огляді, крім 
відхилень у неврологічному статусі, 
привернула увагу істотна гепатоме-
галія. Власне цей об’єктивний симп-
том, який привертав нашу увагу в ми-
нулому при рідкісних випадках роз-
витку СР у дітей, націлив на прове-
дення цілеспрямованих досліджень 
в плані з’ясування діагнозу. При УЗД 
органів черевної порожнини виявле-
ні дифузні зміни паренхіми значно 
збільшеної в розмірах печінки. Наве-
дений симптомокомплекс ураження 
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ЦНС та печінки не супроводжував-
ся відхиленнями біохімічних показ-
ників, що свідчили б про печінково-
клітинну недостатність. Відтак були 
підстави для попереднього тракту-
вання церебральної коми, що поєд-
нувалася з гепатомегалією, як етапу 
максимальної клінічної маніфестації 
СР. Розвитку вкрай тяжкого, загроз-
ливого для життя критичного стану, 
в якому був доставлений хворий в ін-
фекційну клініку, передував власти-
вий СР початковий період, триваліс-
тю близько 5 днів, що характеризу-
вався домінуванням симптомів дис-
функції кишок на тлі субфебрильно-
го підвищення температури тіла. Цей 
етап захворювання не викликав за-
непокоєння, оскільки хлопчик упро-
довж декількох попередніх місяців лі-
кувався з приводу ,,кишкового дис-
бактеріозу”. Власне, у зв’язку зі стій-
кістю проявів цього патологічного 
стану в комплексне лікування хлоп-

чика, крім пробіотиків, були включе-
ні медикаментозні препарати різно-
го механізму дії, зокрема флюконазол 
і пірантел. Вважаємо імовірним, що 
власне один із цих препаратів або си-
нергізм їх дії могли стати індукуючи-
ми чинниками розвитку СР. На етапі 
розвитку церебральної коми застосо-
ваним комплексом інтенсивної тера-
пії не вдалося досягти позитивного 
ефекту. Хвороба завершилась леталь-
но під кінець першої доби стаціонар-
ного лікування. Типовими постмор-
тальними морфологічними змінами 
констатованими в печінці та речови-
ні головного мозку, підтверджено ді-
агноз СР. Узагальнюючи вищевикла-
дене зазначимо, що інформативність 
гепатомегалії як об’єктивного крите-
рію ранньої діагностики СР право-
мірна лише стосовно етапу клінічної 
маніфестації проявів ураження ЦНС, 
а саме періоду розвитку гострої мета-
болічної енцефалопатії. 
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ОЦЕНКА ИТОГОВ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ ГЕПАТИТА А  
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ГЕПАТИТА А?
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В.А. Хасанова1, И.Н. Лыткина3, Н.И. Шулакова3, В.В. Романенко4, 
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Ключевые слова: дети, гепатит А, плановая вакцинация, региональные ка-
лендари прививок. 

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВАКЦИНОПРОФІЛАКТИКИ  
ГЕПАТИТУ А В ОКРЕМИХ РЕГІОНАХ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ.  

ЧИ ПОТРІБНА СЬОГОДНІ ПЛАНОВА ВАКЦИНАЦІЯ ДІТЕЙ ПРОТИ 
ГЕПАТИТУ А?

Й.В. Шахгільдян, М.І. Міхайлов, О.Н. Єршова, П.А. Хухлович, В.А. Хасанова, 
І.Н. Литкіна, Н.І. Шулакова, В.В. Романенко, А.І Юровскіх, А.А. Ясінскій

У статті наведені дані, які свідчать про эфективність планової вакцинації 
дітей проти гепатиту А. Оцінені результати специфічної профілактики в окре-
мих регіонах РФ, у яких імунізацію дітей проти гепатиту А включили до регіо-
нального календаря профілактичних щеплень.

Ключові слова: діти, гепатит А, планова вакцинація, регіональні календарі 
щеплень.

EVALUATION OF THE RESULTS OF VACCINE PROPHYLAXIS OF 
HEPATITIS A IN SOME REGIONS OF RUSSIAN FEDERATION.  

IS ROUTINE VACCINATION OF CHILDREN AGAINST HEPATITIS A 
NECESSARY TODAY?

J.B.	Shahgildjan,	M.I.	Mihailov,	O.N.	Ershova,	P.A.	Huhlovitch,	B.A.	Hasanova,	 
I.N. Litkina, N.J. Shulakova, V.V. Romanenko, A.I. Jurovskih, A.A. Jasinskiy 

Data, presented in the article confirm effectiveness of routine prophylaxis of hepatitis 
A in children. The results of prophylaxis in some regions of RF, where immunization of 
children	against	HA	was	included	into	regional	vaccination	schedule	were	evaluated.

Keywords: children, hepatitis A, routine vaccination, regional vaccination 
shedules.
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Гепатит А (ГА) остается серьезной 
медицинской и социальной пробле-
мой. Сегодня «имеет место новая 
схватка с этой старой болезнью» – 
сказал известный бельгийский про-
фессор P.Van Damme в одном из сво-
их недавних докладов. Почему в наши 
дни это старое инфекционное заболе-
вание приобрело большую актуаль-
ность, является предметом обсужде-
ния на многих научных конференци-
ях, как в России так и за рубежом.

Во-первых, во многих странах Ев-
ропы, в США, а также в Российской 
Федерации значительно уменьши-
лись в последние годы показатели за-
болеваемости ГА (в России с 79,4 на 
100 тысяч населения в 2001 году до 7,3 
в 2009 г. и 6,3 в 2010 г., при учете только 
желтушных форм болезни, составля-
ющих лишь «видимую часть айсбер-
га»). Отчетливо сократилась и скры-
тая циркуляция вируса-возбудителя 
ГА, ранее обеспечивающая форми-
рование высокого уровня коллек-
тивного иммунитета у взрослого на-
селения [1]. В результате существен-
но изменилась иммуноструктура на-
селения к вирусу гепатита А и значи-
тельно выросло число восприимчи-
вых к заражению. В возрастных груп-
пах 15–19, 20–29 и 30–39 лет доля лиц 
с наличием в крови антител к виру-
су ГА сократилась в 2009 г., по сравне-
нию с 1999 г., в С.-Петербурге, по дан-
ным С.Л.  Мукомолова с соавторами, 
[2] соответственно в 2, 6, 3, 2, 8 раза.

Снижение заболеваемости ГА в 
нашей стране можно объяснить за-
метным сокращением рождаемости 
(по данным, приведенным в резолю-
ции ХIV Конгресса педиатров Рос-

сии, число детей в возрасте до 17 лет 
уменьшилось с 31,6 млн. в 2002 г. до 
25,4 млн. в 2009 г.), а также сокраще-
нием в 2–3 раза числа детей, посеща-
ющих детские дошкольные учрежде-
ния, и другими социальными факто-
рами.

Во-вторых, во многих регионах 
страны имеют место серьезные недо-
статки в состоянии коммунального 
хозяйства (прежде всего, это относит-
ся к обеспечению населения доброка-
чественной питьевой водой). Так, из-
ношенность водопроводных сетей, их 
высокая аварийность в Нижнем Нов-
городе достигла 60% [3], в Москов-
ской области – более 50% [4]. В свя-
зи с этим на разных территориях РФ 
регистрируют большое число водных 
вспышек ГА и других кишечных ин-
фекций [5].

В-третьих, отмечается отчетли-
вое смещение заболеваемости ГА на 
возраст 15–19 и  20 –39 лет – замет-
ное «постарение» этой инфекции [6].

В-четвертых, значительно вырос 
в последние годы уровень миграцион-
ных процессов: увеличилась частота 
выезда россиян в регионы и страны 
с низким санитарно-коммунальным 
благополучием (ГА обоснованно счи-
тают «болезнью путешественников»), 
в стране пребывает большое число 
мигрантов из стран эндемичных по 
ГА.

В-пятых, растет число случаев на-
слоения гепатита А на хронические 
вирусные гепатиты В и С, а также за-
болевания печени невирусной этио-
логии, что резко изменяет клиниче-
ский облик этой инфекции и ее исхо-
ды [6].
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Наконец, установлен большой 
экономический ущерб от гепатита А 
(в 2006 г. составил в РФ более 1 млрд.
руб., в 2009 году – 834 миллионов) [7].

Актуальность и важность про-
блемы гепатита А свидетельствуют о 
необходимости совершенствования 
системы мер по профилактике этой 
инфекции, определению наиболее 
эффективной стратегии применения 
вакцин против ГА.

При планировании работы по 
борьбе с ГА, естественно, необходи-
мо предусмотреть меры по воздей-
ствию на все три звена эпидемиче-
ского процесса. Однако эффективно 
повлиять на первое звено – источник 
инфекции – мало реально. Посколь-
ку источниками ГА являются боль-
ные лишь на ранних стадиях заболе-
вания (в последние дни инкубации, 
в преджелтушном периоде) и лица с 
безжелтушными формами болезни, 
то не удивительно, что диагности-
ку этой инфекции в указанные сроки 
осуществляют очень редко.

Меры, направленные на разрыв 
путей передачи вируса ГА (воздей-
ствие на второе звено эпидемиче-
ского процесса), могли бы быть эф-
фективными при условии успешного 
устранения отмеченных выше недо-
статков в отечественном коммуналь-
ном хозяйстве. Но сделать это в ко-
роткие сроки и без больших финан-
совых затрат мало реально (хотя, не-
сомненно, работу по их ликвидации 
нужно вести постоянно нарастающи-
ми темпами). В связи с этим следу-
ет признать, что именно вакцинация 
против гепатита А является в наши 
дни наиболее мощным и эффектив-

ным оружием в борьбе с этой инфек-
цией. При этом нельзя не согласить-
ся с мнением Г.Г. Онищенко, который 
писал в июне 2010 года в «Российской 
газете»: «То что есть вакцина против 
ГА – огромное достижение, которым 
надо умело воспользоваться» [8]. 

Сегодня в России зарегистри-
рованы и могут применяться 4 вида 
инактивированных вакцин против 
гепатита А: отечественная вакци-
на «Геп-А-ин-Вак», (применяется с 
1997  г., в настоящее время выпуска-
ется с включением полиоксидония), 
а также зарубежные вакцины: «Хав-
рикс», (первая в мире, в России про-
изводится с 2008 г.), «Аваксим», «Вак-
та». Накоплены убедительные дан-
ные об их безопасности, слабой реак-
тогенности, высокой иммуногенной 
активности, а также необходимости 
двукратного введения вакцин с ин-
тервалом 6 и более месяцев для фор-
мирования длительного поствакци-
нального иммунитета. Например, ин-
тервал между первым и повторным 
введением вакцины «Хаврикс» может 
составлять от 6 до 60 месяцев, что 
предполагает увеличение длительно-
сти поствакцинального иммунитета 
до 25 лет. 

В РФ вакцинация против ГА 
впервые включена в Национальный 
календарь профилактических при-
вивок по эпидемическим показани-
ям в 2001 г., и ее применяют чаще все-
го для купирования вспышек. Одна-
ко масштабы иммунизации против 
гепатита А остаются очень скромны-
ми. В 2009  г. в стране было привито 
всего 302707 человек (в т.ч. 209305 де-
тей); в 13 регионах не был вакцини-
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рован ни один человек. Вместе с тем 
опыт массовой вакцинации против 
ГА, накопленный за рубежом и в от-
дельных регионах нашей страны, сви-
детельствует, что именно такое про-
ведение специфической профилак-
тики является максимально эффек-
тивным и экономически выгодным. В 
Израиле, например, вакцинация про-
тив ГА детей в возрасте 18 и повтор-
но в 24 месяца, начата в 1999 году. В 
результате заболеваемость снизилась 
с 50,4 до 2,2 в 2002 г. и до 1,1 на 100 
тысяч населения в 2006 году (причем 
значительно уменьшилась заболева-
емость и  среди непривитых в более 
старших возрастных группах). Ана-
логичные результаты были получе-
ны и в США, где с 2007 г. осуществля-
ют иммунизацию против ГА всех де-
тей в возрасте 12 и повторно в 23 ме-
сяца. В декабре 2007 года на состояв-
шейся в США международной конфе-
ренции «Настало ли время глобаль-
ного контроля за гепатитом А?» было 
отмечено, что успешное осуществле-
ние в Израиле, США, Аргентине, от-
дельных областях Италии и Испании 
универсальных массовых программ 
вакцинопрофилактики ГА продемон-
стрировало реальность эффектив-
ного контроля за этой инфекцией (в 
перспективе во всемирном масшта-
бе). Экономическая эффективность 
широкомасштабных программ мас-
совой вакцинации против ГА под-
тверждена в странах, где успешно ре-
ализованы такие программы. Напри-
мер, в Аргентине ежегодная эконо-
мия от их осуществления составила 
более 23 млн. долларов США [7].

Ярким примером большой эф-

фективности плановой двукратной 
иммунизации против ГА в России 
явились результаты ее проведения 
среди детского населения Свердлов-
ской области. Четырехлетняя (1999-
2002 гг.) иммунизация по эпидемиче-
ским показаниям не привела к суще-
ственному снижению показателей за-
болеваемости. Поэтому в 2003 г. было 
принято решение перейти на дву-
кратную плановую вакцинацию всех 
детей в возрасте 6 лет (в этой воз-
растной группе частота выявления 
антител к вирусу ГА была одной из 
наиболее низких). В результате уда-
лось снизить заболеваемость ГА в об-
ласти с 47,0 на 100 тысяч населения в 
2003 году до 3,5 в 2008 г. 

В ноябре 2008 года в Свердлов-
ской области принят новый регио-
нальный календарь профилактиче-
ских прививок. Было предусмотре-
но дальнейшее проведение плановой 
вакцинации против гепатита А всех 
детей, но уже более младшего возрас-
та: в возрасте 20 и повторно – 30 ме-
сяцев (в этой возрастной группе ан-
титела к вирусу ГА выявлялись с наи-
меньшей частотой). В 2009 г. привив-
ки против ГА начали проводить по 
этому календарю. На 01 января 2010 г. 
было привито против ГА 54,8% детей 
7 лет, 70% – 8 лет, 72,8% – 9 лет, 65,4% 
–10 лет. Следует отметить, что одно-
временно в области проводили боль-
шую работу по иммунизации против 
этой инфекции лиц, составляющих 
определенные группы риска (работ-
ники ДДУ, торговли, общественного 
питания, водопроводных и канализа-
ционных сооружений и др.). 

При предварительном обследо-
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вании было установлено, что 33,5– 
43,7% из них не имели в крови анти-
ВГА. Прививками против ГА были 
охвачены 98,0–84,6% серонегативных 
лиц из групп риска. Появление спец-
ифических антител в защитной кон-
центрации отмечено у 96,7% вакци-
нированных через месяц после при-
вивки. Всего в 1999–2009  гг. было 
привито двукратно 11,4% населения 
области (684889 чел.), в Екатеринбур-
ге – 15,7%.

Среди привитых 77%  были им-
мунизированы вакциной «Хаврикс», 
20% – «Ген-А-ин-Вак» и 3% – «Авак-
сим». Плановую вакцинацию дет-
ского населения против ГА осущест-
вляли в основном за счет областно-
го бюджета и средств муниципалите-
тов. Предполагается, что продолже-
ние реализации в области принятой 
стратегии вакцинопрофилактики ге-
патита А позволит в ближайшие годы 
снизить заболеваемость до одного на 
100 тысяч населения, и таким обра-
зом убедительно подтвердить, что эта 
инфекция является управляемой.

В Москве в январе 2009 г. в регио-
нальный календарь профилактиче-
ских прививок также была включена 
плановая вакцинация против ГА де-
тей 3–6 лет, посещающих дошколь-
ные учреждения. До этого иммунизи-
ровали против этой инфекции лишь 
лиц, имевших контакт с больными 
ГА, а также тех, кто составлял груп-
пы риска и выезжал в гиперэндемич-
ные регионы (эта работа продолжает-
ся). В результате плановой вакцина-
ции показатели заболеваемости ГА в 
городе уменьшились с 330/0000 в 2002 г. 
до 5,9 в 2009  г. Затраты на вакцина-

цию против ГА в 2008  г. составили 
20,5 млн. рублей и позволили пред-
отвратить в 2,5 раза больший эконо-
мический ущерб.

Важно отметить, что плановую 
вакцинацию детей против ГА про-
водят в настоящее время и в других 
городах РФ (в Перми, Сургуте, Че-
лябинске, Красноярске, Краснодаре, 
Ярославле и др.). В Перми, например, 
с 2008 г. начали иммунизировать про-
тив ГА вакциной «Хаврикс» детей, 
посещающих дошкольные детские 
учреждения, и учащихся первых че-
тырех классов, а также сотрудников 
школ и детских дошкольных учрежде-
ний. Уже в 2009 г. уровень заболевае-
мости среди школьников снизился в 
10,2 раза, а общегородские показате-
ли уменьшились в 6 раз [9]. Вакцины, 
использованные для иммунизации 
детей против гепатита А, слабо реак-
тогенны. Ни в одном случае не были 
зарегистрированы поствакциональ-
ные осложнения. Сегодня опыт про-
ведения плановой вакцинации детей 
против ГА, накопленный в Свердлов-
ской области, Москве, других горо-
дах, внимательно изучают во многих 
регионах, где все шире пытаются ис-
пользовать этот опыт.

Подтверждением этому явля-
ются данные, представленные на 
прошедших в 2010 году научно-
практических конференциях, посвя-
щенных современным особенностям 
эпидемиологии гепатита А и путям 
совершенствования профилактики 
этой инфекции в шести Федеральных 
округах РФ (Приволжском, Ураль-
ском, Сибирском, Дальневосточном, 
Северо-Западном, Южном). Итоги их 
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были подведены на состоявшейся в 
Москве в июне 2010 года Всероссий-
ской научно-практической конфе-
ренции с международным участием – 
«Актуальные вопросы эпидемиоло-
гии и профилактики гепатита А». Во 
многих докладах, прозвучавших на 
этих конференциях, были представ-
лены материалы, позволяющие счи-
тать, что в связи с сохранением зна-
чительных трудностей в ранней диа-
гностике ГА, наличием сложно устра-
нимых дефектов в состоянии комму-
нального хозяйства, обеспечить эф-
фективный контроль за гепатитом А 
в России сегодня можно только путем 
широкого проведения плановой вак-
цинации (прежде всего среди детей).

Опыт плановой иммунизации 
детского населения против ГА, нако-
пленный в отдельных регионах РФ, а 
также в ряде зарубежных стран (Из-
раиль, США, Греция, Китай Арген-
тина, Испания, Италия и др.) свиде-
тельствует, что это наиболее эффек-
тивный путь борьбы с ГА в совре-
менных условиях. Обеспечить успех 
такого построения работы по спец-
ифической профилактике гепати-
та А в РФ могло бы быть включение 

вакцинации против этой инфекции 
в Национальный календарь профи-
лактических прививок. Не случай-
но в принятой в феврале 2010 года 
ХIV Конгрессом педиатров России 
резолюции содержится обращение к 
Мин здравсоцразвитию РФ продол-
жить работу по расширению отече-
ственного календаря прививок за 
счет введения вакцинации против 
ряда инфекций, в том числе и гепати-
та А [10]. До решения этого вопроса в 
масштабах страны целесообразно ис-
пользовать, накопленный опыт раз-
работки региональных календарей 
профилактических прививок: их реа-
лизация может обеспечить успешное 
проведение в регионе плановой вак-
цинации против гепатита А.

 В настоящее время есть все осно-
вания считать гепатит А управляемой 
инфекцией, вакцинация детей спо-
собна обеспечить дальнейший зна-
чительный прогресс в борьбе с этой 
инфекцией. Реализация в России ши-
роких программ плановой иммуни-
зации позволяет добиться снижения 
заболеваемости ГА до спорадических 
случаев – реальная задача.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ г. ХАРЬКОВА

В.П. Малый1, М.Л. Чуйков2, Н.Г. Цукор3

1 Харьковская медицинская академия последипломного образования 
2 Харьковский городской  центр по оказанию медицинской помощи больным ХГС 
3 Харьковская  городская санитарно-эпидемиологическая станция

Ключевые слова:	хронический	вирусный	гепатит	С,	медработники,	маркёры	HCV.

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ВІРУСНИЙ  
ГЕПАТИТ С МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ м. ХАРКОВА

В.П. Малий, М.Л. Чуйков, Н.Г. Цукор

Проведено дослідження захворюваності на вірусний гепатит С дорослого 
населення м. Харкова впродовж 5 років та вивчення питомої ваги цієї патології 
у медичних працівників. Інтенсивний показник захворюваності склав 89,9 ви-
падків на 100 тис. населення без помітних епідемічних коливань. Хронічний ге-
патит С реєструвався в 4 рази частіше, аніж гострий. Встановлено високий рі-
вень захворюваності на вірусний гепатит С у співробітників медичних установ. 
Перебіг захворювань у них проявлявся здебільшого   латентним хронічним ге-
патитом з періодичним загостренням. Епідемічний процес у медичних праців-
ників мав прихований характер і формувався переважно за рахунок  великої 
кількості незареєстрованих активних джерел інфекції у вигляді хворих із без-
жовтяничними формами гепатитів з наступною довгостроковою вірусемією та 
хронізацією патологічного процесу.

Ключові слова:	хронічний	вірусний	гепатит	С,	медпрацівники,	маркери	HCV.

EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF VIRAL HEPATITIS C MORBILITY RATE 
IN HEALTH CARE WORKERS IN KHARKIV

V.P. Malyi,  M.L. Chuikov, N.G. Tsukor

The incidence of hepatitis C in adult population of the city of Kharkiv during 
5 year period and occurrence of this disease in health care workers were evaluated. 
Intensive index of disease was 89.9 cases per 100 thousand without any noticeable 
seasonal fluctuations or epidemic increase. The incidence of chronic hepatitis C was 
4	times	higher	 then	acute	hepatitis	C.	High	 level	of	hepatitis	C	morbidity	rate	was	
established in health care workers. The clinical course of disease in health care workers 
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was characterized by latent chronic hepatitis with periodic exacerbations of disease. 
Epidemic process in health care workers was characterized by hidden character and 
was formed by large ammount of non-icteric forms of hepatitis as unrevealed and 
unregistered sources of infection with following longtermed viremia and chronization. 

Keywords:	сhronic	viral	hepatitis	C,	health	care	workers,	HCV	markers

Вступление. Вирусный гепатит С 
(ГС)  является одной из главных про-
блем современной инфектологии. Со-
гласно данным 45-го конгресса Евро-
пейской ассоциации по изучению пе-
чени (XEASL), проходившего в апре-
ле 2010 года в Вене, в настоящее вре-
мя в мире инфицированы вирусом 
гепатита С (ВГС) около 170 млн. че-
ловек. По результатам исследования  
ВОЗ эта цифра составляет 3% попу-
ляции людей Земного шара, а к 2015 
году она может вырасти, как мини-
мум, в 4 раза. Рост показателей реги-
страции  ГС особенно тревожен в свя-
зи с не обычно большой частотой фор-
мирования хронических форм болез-
ни, которые занимают первое место 
в структуре смертности от заболева-
ний печени и трансплантаций это-
го органа [7,8]. По мнению зарубеж-
ных и отечественных исследователей 
[1,6] в ближайшие 10 – 15 лет хрони-
ческий гепатит С (ХГС)  преобразует-
ся в главную задачу для здравоохране-
ния большей части человечества. 

Поскольку ГС стоит на первом ме-
сте среди всех инфекций, которые пе-
редаются через кровь [4], а медработ-
ники по роду своей деятельности наи-
более часто подвержены многократ-
ному парентеральному заражению 
[5], проблема инфицирования сотруд-

ников ЛПУ является весьма актуаль-
ной и мало изученной. В определён-
ной степени это связано с тем, что в 
нашей стране регистрация ГС начата  
лишь в 2003 году. Согласно отдельным  
сообщениям [2,3] в Украине отмечает-
ся рост заболеваемости медицинских 
работников  этой инфекцией, однако, 
упомянутые данные базируются глав-
ным образом на выявлении стёртых 
форм ХГС при обследовании паци-
ентов «группы риска» и регистрации  
манифестных форм острого вирусно-
го гепатита С (ОГС). 

Материал и методы исследо-
вания. Проанализирована заболе-
ваемость ГС у взрослого населения 
г. Харькова за период с 2005 по 2009 г. 
и удельный вес указанной патологии 
у медицинского персонала ЛПУ го-
рода. Изучались архивные материа-
лы  Харьковской областной клиниче-
ской инфекционной больницы, дан-
ные Харьковской городской СЭС и 
Харьковского городского специали-
зированного центра по оказанию ме-
дицинской помощи больным ХГС. 
Истинный уровень распростране-
ния ГС среди медицинских работни-
ков оценивался по результатам серо-
эпидемиологического  обследования 
сотрудников ЛПУ города. Контроль-
ную группу составили доноры  Харь-
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ковского областного центра службы 
крови. Критерием оценки инфициро-
вания вирусом ГС (ВГС) обследуемых 
групп были наиболее значимые с эпи-
демиологической точки зрения марке-
ры	анти-HCV	сум.	Для	их	определения	
использовали метод твердофазного 
иммуноферментного анализа (ИФА). 
Для оценки результатов исследования 
применяли методы описательной ста-
тистики относительных величин с ис-
пользованием пакета программ Excel 
(данные приведены в виде р±mр). Ве-
роятность  расхождения относитель-
ных показателей оценивали с помо-
щью парного t-критерия  Стьюдента. 
Значимыми считали полученные ре-
зультаты при P < 0,05–0,001. 

Результаты исследования и их 
обсуждение. Эпидемиологический 
анализ  данных, полученных за 5 лет 
(табл.1), свидетельствует, что ОГС у 
горожан встречается не часто и реги-
стрируется стабильно с частотой 33 – 
44 случая в год. ХГС превышает  забо-
леваемость ОГС почти в 4 раза (соот-
ветственно 896 и 232 случая), что под-
тверждает   латентный характер ин-
фекции и  необычно высокую  часто-
ту формирования хронических форм 
заболевания. Отмечена тенденция к 
увеличению числа выявленных боль-

Таблица 1
Показатели заболеваемости вирусным гепатитом С взрослого населения в 

г. Харькове за период с 2005 по 2009 г.
ОГС ХГС ГС

всего в т.ч. мед-раб. всего в т.ч. мед-раб. всего в т.ч. мед-раб.
232 2 896 179 1128 181

Интенсивный показатель 
18,5* 6,7** 71,4* 610,9** 89,9* 617,7**

*	Интенсивный	показатель	из	расчёта		1	млн.	254	тыс.	330	человек		населения		города
**	Интенсивный	показатель	из	расчёта	36	тыс.	620	медицинских	работников	города

ных ХГС от 152 случаев в 2005 г. до 184 
– в 2009 г., что вероятно, обусловлено 
улучшением диагностики этого забо-
левания за последние годы. 

Обращает на себя внимание чрез-
вычайно высокий уровень заболева-
емости ГС медицинского персона-
ла Харькова, интенсивный показа-
тель которой составил 617,7 больных 
на 100 тыс. медработников, по сравне-
нию с 89,9 больными на 100 тыс. на-
селения города. При этом клинически 
манифестные формы ОГС среди со-
трудников ЛПУ за 5 лет зарегистри-
рованы лишь у 2 пациентов. Основная 
же масса больных медработников (179 
человек) находилась в субклиниче-
ской или реже латентной стадии ХГС.

Данные сероэпидемиологическо-
го обследования 4545 медицинских 
работников ЛПУ города представле-
ны в таблице 2. Позитивные резуль-
таты	индикации	анти-HCVсум.	были	
зарегистрированы у 124 из них. Сред-
няя относительная величина выяв-
ленных	 маркёров	 HCV-инфекции	
в группе медработников составила 
2,73±0,240% и статистически досто-
верно (Р<0,01) превышала аналогич-
ный показатель (1,37±0,058%) в кон-
трольной группе доноров, что свиде-
тельствовало о значительном инфи-
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цировании  работников ЛПУ, по срав-
нению с остальной частью населения. 
Аналогичные показатели (2,6 %) ин-
фицирования медработников наблю-
даются и в Ровенской области [5]. Сле-
дует также упомянуть о повышении 
этиологической роли ВГС в структу-
ре заболеваемости вирусными гепа-
титами населения города. При иссле-
довании крови 39666 доноров маркё-
ры	HCV	регистрировались	более	чем	
в 3 раза чаще по сравнению с маркёра-
ми	HBV.	При	сопоставлении	их	отно-
сительных величин статистически до-
стоверно (Р<0,001) средние показате-
ли	HCV	(1,37±0,058)	превышали	сред-
ние	показатели	HBV	(0,45±0,034).

Оценивая динамику эпидемиче-
ского процесса вирусного гепатита С 
среди медицинских работников, сле-
дует признать, что ведущую роль в их 
инфицировании играют пациенты с 
хронической		HCV-инфекцией.	Те	не-
многие больные ОГС, которые по об-
разному	выражению	Yano	M.	et	al.	[9]	
представляют собой только “видимую 
часть айсберга”, как правило, изоли-
руются в инфекционные стационары 
и существенно не влияют на эпидеми-
ческий процесс. Основная же масса 
больных стёртыми формами ГС часто 
поступает на лечение и обследование 
в ЛПУ, создавая эпидемическую опас-
ность для реализации парентерально-

Таблица 2
Сравнительные показатели выявления маркёров вирусных гепатитов

Контингент обследованных пациентов Р Количество 
обследов.

Маркёры	HCV	и		HBV
абс. % (р±mр)

Медработники	=анти-HCVсум. < 0,01 4545 124 2,73±0,240
Доноры	=анти-HCVсум. 39666 543 1,37±0,058

Доноры	=HBsAg < 0,001 39666 177 0,45±0,034

го механизма передачи этой инфек-
ции другим пациентам и, особенно, 
медицинскому персоналу. 

Выводы
1. Вирусный гепатит С у жителей 

г. Харькова регистрируется практи-
чески на стадии хронизации инфек-
ционного процесса, что подтвержда-
ет его латентный характер течения и 
необычно высокую  частоту форми-
рования хронических форм заболева-
ния. 

2.	 Эпидемический	 процесс	 HCV-
инфекции у медицинских работников 
имеет в большинстве случаев скрытый 
характер и формируется преимущест-
венно за счёт большого количества 
безжелтушных форм острого гепати-
та с последующим развитием у них 
долгосрочной вирусемии и хрониза-
ции заболевания. 

3. Выявление маркёров ВГС у ме-
дицинских работников даже при от-
сутствии клинических признаков бо-
лезни является показанием для их 
углублённого клинико-лабораторного 
обследования и диспансерного наблю-
дения. Своевременное выявление ин-
фицированных лиц среди медицин-
ского персонала имеет и важное эпи-
демиологическое значение, поскольку 
позволяет исключить их из числа дви-
жущих сил эпидемического процесса.
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ВЕРИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ ОСТРОГО ФЛУКОНАЗОЛОВОГО ГЕПАТИТА
С.М. Солтык, Т.В. Чабан, К.Л. Сервецкий, В.В. Годован, Н.Н. Олейник

В статье представлены результаты разработки модели острого медика-
ментозного гепатита. Экспериментальный гепатит вызывали путем введения 
крысам раствора флуконазола. Приведены морфологические изменения в пе-
чени животных после пятидневного введения препарата.

Ключевые слова: модель, медикаментозный гепатит, флуконазол.

VERIFICATION OF ACUTE FLUCONAZOLE HEPATITIS MODEL
S.М. Soltick, T.V. Chaban, K.L. Servetsky, V.V. Godovan, N.N. Oleynick

The results of acute medicamentous hepatitis model are presented in the article. 
Experimental hepatitis in rats was caused by infusion of fluconazole solution. 
Morphological changes in the liver of animals after five days of fluconazole infusions 
are described.

Keywords: model, medicamentous hepatitis, fluconazole.

Медикаментозні ураження печін-
ки припускають патологічні зміни ор-
гана, що викликаються різними лікар-
ськими речовинами. Сучасний моні-
торинг гепатотоксичної дії лікарських 
препаратів показав, що не існує таких 
ліків, які за певних умов не спричиня-
ють ураження печінки [1–5].

Найчастіше терапевти і гастроен-
терологи зустрічаються  з лікарським 
гепатитом, що виникає внаслідок ток-
сичного впливу на печінку різних ме-
дикаментів. До групи гепатотоксич-
них препаратів, застосування яких 

призводить до медикаментозного ура-
ження печінки більш ніж у 40 % паці-
єнтів, належать протитуберкульозні 
(ізоніазид, рифампіцин),  протигриб-
кові препарати (кетоконазол, інтрако-
назол), нестероїдні протизапальні за-
соби (ібупрофен, парацетамол, індо-
метацин) та інші [3, 6, 7, 8].

Сьогодні однією з груп вибору при 
лікуванні грибкових захворювань є 
азоли – синтетичні антимікотики для 
системного і місцевого застосування. 
Азоли володіють вираженим фунгис-
татичним ефектом, подавляють синтез 
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денням чотирихлористого вуглецю 
(CCl4). Це обумовлено тим, що комп-
лекс морфологічних і біохімічних по-
рушень, які розвиваються за умов ура-
ження печінки CCl4, не є строго специ-
фічним, характерним для багатьох за-
хворювань печінки. При гострій не-
смертельній інтоксикації CCl4 роз-
вивається токсична гепатопатія, при 
хронічній – токсичний гепатит. У осіб, 
які тривалий час контактують з CCl4, 
з'являються загальна слабкість, по-
вторне блювання, біль в животі і пра-
вому підребер’ї, жовтушність склер 
і шкірних покривів, гарячка, збіль-
шуються розміри печінки. Протягом 
всього захворювання у клінічній кар-
тині домінує гепаторенальний син-
дром [11, 12].

Тому метою нашої роботи була 
розробка моделі гострого флуконазо-
лового гепатиту і порівняння морфо-
фунціональних змін в печінці щурів 
при токсичному тетрахлорметаново-
му і флуконазоловому гепатиті.

Матеріал і методи. Експеримен-
тальні дослідження проводилися згід-
но біотичних вимог на 180 статевозрі-
лих щурах-самцях лінії Вістар масою 
180–200 г (розведення віварію Одесь-
кого національного медичного універ-
ситету). Тварин утримували в звичай-
них умовах на стандартному харчово-
му раціоні. 

У 90 щурів викликали гострий ток-
сичний гепатит шляхом внутрішньо-
очеревинного введення 0,2 % розчину 
флуконазолу дозою 3 мг/кг протягом  
5 днів; 90 тваринам внутрішньошлун-
ково одноразово вводили СCl4 дозою 5 
мг/кг маси тварини у вигляді 50% мас-
ляного розчину, що відтворювало го-

ергостерину клітинної мембрани гриб-
ків на рівні утворення діметилергоста-
трієнолу. Одним з тих, що використо-
вують найчастіше при різноманітних 
грибкових ураженнях, є флуконазол. 
Препарат належить до три азолів, які 
містять один п’ятичленний гетероцикл 
з трьома атомами азоту і використову-
ється для системного лікування. Флу-
коназол є засобом вибору при захворю-
ваннях, спричинених Candida albicans, 
рядом штамів Candida nonalbicans, при 
висівкоподібному лишаю. Справляє 
фунгістатичну дію на збудників глибо-
ких мікозів: Cryptococcus neoformans, 
Coccidiodes immitis, Pseudallescheria 
boydii. 

Курс лікування флуконазолом до-
статньо тривалий. Так, при кандидо-
зі шкіри він складає 2–6 тижнів, при 
кандидурії, кандидозному езофагіті, 
бронхолегеневому кандидозі – 14–30 
днів. Найтриваліший період засто-
сування препарату при оніхоміко-
зі пальців рук – 3–6 місяців і при ура-
женні нігтів пальці ніг – 6–12 місяців, 
до заміщення інфікованого нігтя.

Відомо, що лікування флуконазо-
лом може супроводжуватися такими 
небажаними ефектами з боку травної 
системи як порушення апетиту, біль в 
животі, метеоризм, нудота, блювання, 
діарея, закріп, підвищення активності 
амінотрансфераз і лужної фосфатази, 
гіпербілірубінемія, холестаз. Однак, 
до теперішнього часу експеримен-
тальна модель гострого флуконазоло-
вого гепатиту не розроблена [9,10]. 

Як модель змін, що відбувають-
ся у печінці при різних захворюван-
нях найчастіше використовується 
токсичне ураження, спричинене вве-
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стрий токсичний гепатит. 
Після введення токсикантів тва-

рин брали до експерименту через 24, 
48 і 120 год. У сироватці крові щурів 
визначали активність АлАТ і АсАТ.

Для проведення морфологічного 
дослідження після забою тварин ви-
лучалася печінка і фіксувалася в 10% 
нейтральному формаліні. Після за-
ливки у парафін виготовлялись гісто-
логічні зрізи, які фарбувались гема-
токсиліном і еозином, а також за ван 
Гізон. PAS-позитивні речовини визна-
чались за допомогою ШІК-реакції за 
Шабадаш. Жири виявлялись на замо-
рожених зрізах пофарбованих Суда-
ном ІІІ.

Для оцінки і співставлення отри-
маних результатів проведено дослі-
дження 30 інтактних щурів.

Статистичну обробку результа-
тів експерименту здійснювали на пер-
сональному комп’ютері Intel Celeron 
2300 за допомогою програм Microsoft 
Office	 2000,	 Statistica	 +	 for	 Windows.	
Бази даних формували в таблицях 
Microsoft Excel. 

Результати дослідження та їх об-
говорення.

Через 24 години після початку екс-
перименту у сироватці крові тварин, 
яким вводили тетрахлорметан або 

флуконазол, встановлено підвищення 
активності АлАТ і АсАТ (табл.1).

Однак, динаміка активності амі-
нотрансфераз була різною. Так, вве-
дення флуконазолу супроводжувало-
ся поступовим зростанням активності 
АлАт і АсАТ: через 24 годин кратність 
збільшення показника АлАТ склада-
ла 1,4, а АсАТ – 1,3. На 5 добу введен-
ня токсиканту активність АлАТ в 2,2, а 
АсАТ – 1,6 разу була вище відповідних 
фізіологічних результатів.

За умов введення щурам тетра-
хлорметану найвищі результати ак-
тивності АлАТ і АсАТ відзначені на 
першу добу експерименту: отрима-
ні значення, відповідно, в 3,0 і 2,3 разу 
перевищували показники інтактних 
тварин. На 5 добу експерименту вста-
новлено збільшення активності цих 
ферментів лише в 1,5 і 1,3 разу відпо-
відно. 

При мікроскопічному досліджен-
ні печінки інтактних щурів чітко ви-
значалася часточкова будова. Цен-
тральні вени помірно повнокровні, від 
них радіально розходяться печінко-
ві пластинки, які складаються із пар-
но розташованих гепатоцитів. На пе-
риферії часточок знаходяться печін-
кові тріади, оточені ніжними волокна-
ми сполучної тканини з одиничними 

Таблиця 1
Динаміка активності АлАТ і АсАТ у сироватці крові щурів при експери-

ментальному токсичному гепатиті (М±m)
Умови експери-

менту
АлАТ,	ммоль/г•л АсАТ,	ммоль/г•л

флуконазол CCl4 флуконазол CCl4
24 години 75,32	±	4,48* 163,16	±	6,55* 189,51	±	8,61* 341,12	±	8,52*
48 годин 92,65	±	5,27* 134,62	±	4,32* 208,19	±	8,32* 303,22	±	9,24*

120 годин 122,74	±	10,08* 82,93	±	3,28* 232,43	±	10,58* 186,60	±	7,84*
Інтактні тварини 53,85 ± 3,51 145,78 ± 6,92

*	-	вірогідна	різниця	порівняно	з	показниками	інтактних	тварин	(p<0,05).
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лімфоцитами. Гепатоцити полігональ-
ної форми з оксифільною дрібнозер-
нистою цитоплазмою. У центральних 
відділах часточок цитоплазма гепато-
цитів світліша, прозора. В периферич-
них відділах, поряд з тріадами, печін-
кові клітини мають дещо менші розмі-
ри, цитоплазма щільніша, базофільна 
і зерниста. Глибчаста PAS – позитивні 
речовини у вигляді гранул малиново-
го кольору визначаються в цитоплазмі 
гепатоцитів у всіх відділах часточки, 
знаходяться перинуклеарно або мар-
гінально. Ядра гепатоцитів сферичної 
форми, переважно однакового розмі-
ру, знаходяться в клітинах централь-
но. Синусоїди не розширені. Периси-
нусоїдальні простори не визначають-
ся. Ліпіди визначаються в цитоплаз-
мі одиночних гепатоцитів, розташова-
них у периферичних відділах печінко-
вих часточок, у вигляді пилоподібних 
дрібних крапельок. 

Через 24 години після введення 
флуконазолу відмічається нерівномір-
но виражене венозне повнокров’я в 
центральних відділах часточок з роз-
ширенням міжбалочних синусоїдів. В 
окремих спостереженнях відмічаєть-
ся вогнищева вакуольна дистрофія 
гепатоцитів, розташованих переваж-
но в центральних відділах часточок 
(рис. 1). В окремих ділянках печінко-
вої часточки спостерігається полімор-
фізм гепатоцитів.

Після 5-денного введення флуко-
назолу відмічається порушення ба-
лочної будови печінкової часточки, 
поліморфізм гепатоцитів і виражене 
повнокров’я центральних вен, міжба-
лочних синусоїдів. У гепатоцитах цен-
тральних і периферичних відділів час-

точок зустрічається паренхіматозна 
гідропічна, місцями балонна дистро-
фія, в окремих ділянках спостерігаєть-
ся дискомплексація печінкових балок 
у вигляді порушення радіальної будо-
ви печінкових пластинок (рис. 2).

У гепатоцитах центральних від-
ділів часточок відмічена дрібнокра-
пельна жирова дистрофія і вогнищева 
крупнокрапельна жирова дистрофія в 
периферичних відділах. У різних від-
ділах часточок зустрічаються вогни-
щеві (плямисті) некрози з плазмора-
гією і зливні некрози із руйнуванням 
значних ділянок печінки (рис. 3).

Отже, п’ятиденне введення фуко-
назолу характеризується вираженими 
порушеннями гемодинаміки, дистро-
фічними змінами гепатоцитів і вогни-
щевими некротичними процесами.

На відміну від вищевикладених 
патоморфогістохімічних змін при го-
строму флуконазоловому гепатиті, 
через 24 години після введення CCl4 
у печінці відзначається повнокров’я 
центральних вен, розширення між-
балочних синусоїдів, набряк строми 
(рис. 4). 

Часточкова будова печінки збері-
гається, гепатоцити, як і в інтактних 
тварин, розміщуються у вигляді пе-
чінкових пластинок, радіально  до 
центральної вени,  в  ділянках часто-
чок виявляється поліморфізм клітин, 
осередкова гідропічна дистрофія гепа-
тоцитів. Спостерігається зменшення 
глибчастих PAS-позитивних речовин 
у цитоплазмі гепатоцитів. Дифузно, в 
межах часточок, виявляється дрібно-
крапельна жирова дистрофія.

Вказані морфологічні зміни набу-
вають найбільш виразного характе-
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ру на 5 добу дослідження. Центральні 
вени розширені, повнокровні, спосте-
рігається виразний набряк строми. Ба-
лочна будова порушується в більшості 
часточок, розвивається виразний по-
ліморфізм клітин. У часточках спосте-
рігається виразна гідропічна і балонна 
дистрофія гепатоцитів, у деяких з них 
відзначається руйнування клітинної 
мембрани формуванням осередків ко-
лікваційного некрозу (рис. 5). 

У центральних відділах часточок 
виявляється дрібнокрапельна, а в пе-
риферичних – крупнокрапельна жи-
рова дистрофія. Вміст глибчастих 
PAS-позитивних речовин у цитоплаз-
мі гепатоцитів різко знижується, а в 
окремих часточках вони взагалі від-
сутні, спостерігаються  крововиливи 
в тканину печінки, які місцями злива-
ються у великі  (рис. 6). 

Таким чином, введення флукона-
золу і CCl4 призводить до дистрофіч-
них, некротичних і дисциркуляторних 
змін в печінці, що свідчить про гепа-
тотоксичний ефект вказаних речовин. 
При цьому, за умов розвитку  CCl4 – 
токсичного гепатиту ці зміни були ви-
разнішими, ніж при ураженні, спри-
чиненому флуконазолом.

Слід звернути увагу й на такий по-
казник як виживання тварин під час 
проведення експерименту. Так, при ге-
патиті спричиненому чотирихлорис-
тим вуглецем він складав лише 50 %. В 
той час, як при флуконазоловому гепа-

титі усі тварини залишалися живими 
протягом експерименту, що свідчить 
про в’ялі зміни, які можна діагносту-
вати тільки за допомогою біохімічного 
або морфологічного дослідження.  

За даними  вітчизняних і закор-
донних дослідників, ураження печін-
ки, з якими частіше зустрічаються лі-
карі, перебігають у вигляді гострих ге-
патитів, які можуть переходити у за-
тяжну форму з подальшим формуван-
ням хронічних гепатитів. Такі стани, 
як правило, не часто супроводжують-
ся гострим масивним некрозом пе-
чінкової тканини, її грубими морфо-
функціональними порушеннями, що 
спостерігаються при експерименталь-
ному ураженні печінки тетрахлорета-
ном або парацетамолом. Тому, на наш 
погляд, як експериментальну модель 
гострого медикаментозного гепатиту 
слід використовувати флуконазоло-
ву. Важливою ознакою цієї моделі є те, 
що вона характеризується не такими 
жорсткими морфологічними зміна-
ми, залучає більшість патогенетичних 
механізмів, які мають місце при гепа-
титах різної, зокрема, вірусної, етіоло-
гії. Також така модель дозволить роз-
робити адекватні, ефективні патогене-
тичні засоби для лікування хворих на 
токсичні й вірусні гепатити, що спри-
ятиме скорішому початку лікування, 
зменшенню відсотка розвитку хроніч-
них форм і подальшого прогресуван-
ня хвороби.
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Рисунок 1. Повнокров’я синусоїдів, вогнищева вакуольна дистрофія гепа-
тоцитів в печінці щурів після введення 3 мг флуконазолу. Забарвлення гема-
токсиліном і еозином, × 200.

Рисунок 2. Вакуольна дистрофія гепатоцитів і дискомплексація печінко-
вих балок в часточках печінки щурів при 5-денному введенні флуконазолу.  
Забарвлення гемотоксиліном і еозином, × 200.

Рисунок 3. Вогнищевий некроз гепатоцитів і велике вогнище некрозу в печін-
ці щурів при 5-денному введенні флуконазолу. Забарвлення гемотоксиліном 
і еозином, × 200



52

Гепатологія, 2011, №1

Рисунок 4. Помірно виразне повнокров’я з набряком строми у печінці щурів 
через 24 години після введення чотирихлористого вуглецю. Забарвлення ге-
матоксиліном і еозином, × 200.

Рисунок 5. Виразна балонна і гідропічна дистрофія гепатоцитів уздовж пери-
ферії часточки і руйнування клітинних мембран гепатоцитів з формуванням 
осередків некрозу в печінці щурів через 120 годин після введення чотирихло-
ристого вуглецю. Забарвлення гематоксиліном і еозином, × 200.

Рисунок 6. Відсутність глибчастих PAS-позитивних речовин у цитоплазмі 
більшості гепатоцитів і осередок крововиливу у тканині печінки щурів через 
120 годин після введення чотирихлористого вуглецю. Забарвлення гематокси-
ліном і еозином,
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ГЕПАТОТОКСИЧНОСТЬ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ СТАБИЛЬНОЙ  
СТЕНОКАРДИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ  ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА

В.И. Вдовиченко, К.Б. Аксентийчук

В статье рассматривается функциональное состояние печени у больных 
сахарным диабетом 2-го типа в сочетании с ИБС и его изменения, связанные с 
приёмом базисной терапии.

Ключевые слова: гепатотоксическое воздействие, стабильная стенокардия, 
сахарный диабет 2-го типа, лечение.

HEPATOTOXICITY OF BASIC THERAPY OF A STABLE ANGINA  
PECTORIS IN PATIENTS WITH SECOND TYPE OF DIABETES MELLITUS

V. I. Vdovychenko., K.B. Aksentiychuk

In the article we described functional condition of liver and its changes , caused 
by basic therapy, in patients with the second type of a diabetes mellitus combined with 
ischemic  heart disease.

Keywords: hepatotoxicity, a stable angina pectoris, a diabetes mellitus of the 
second type, treatment.

Вступ. Проблема безпеки лікар-
ських препаратів є актуальною в усьо-
му світі. Смертність внаслідок нега-
тивної дії лікарських препаратів посі-
дає 5-те місце після серцево-судинних 
захворювань, хвороб легень, онколо-
гічної патології та травм [1]. Однією з 
груп медикаментозних препаратів, які 
часто призначають, є статини. Їх за-
звичай призначають тривалими кур-
сами, хоча вони безпосередньо впли-

вають на печінку. Проявом побічної 
дії статинів є підвищення рівня тран-
саміназ та розвиток міопатії. Незва-
жаючи на те, що статини належать до 
препаратів з незначною гепатотоксич-
ністю, питання безпечності та профі-
лактики порушень з боку печінки при 
їх вживанні є важливою проблемою 
медицини [2]. Підвищення активнос-
ті амінотрансфераз може бути при-
чиною відмови від прийому статинів. 
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У деяких пацієнтів ігнорування цьо-
го фактора може спричинити серйоз-
ні ураження печінки [3].

Проблема медикаментозних ура-
жень печінки ускладнюється також 
тим, що пацієнти, крім статинів, час-
то приймають інші препарати; в них 
також можуть бути супутні уражен-
ня печінки, зокрема вірусні, або стеа-
тоз печінки [4]. У зв’язку з цим, тера-
пія супроводу при призначенні стати-
нів має важливе значення не тільки 
для профілактики медикаментозного 
гепатиту [5] . 

Конкурентне зв’язування фермен-
та препаратами, метаболізм яких від-
бувається за участі тих же  ізофермен-
тів, веде до підвищення концентрації 
статинів в плазмі крові та посилення 
їх токсичних впливів. Ізофермент 3А4 
бере участь у метаболізмі препаратів, 
що застосовуються у кардіологічній 
практиці, зокрема, таких: лідокаїн, ні-
федипін, верапаміл, варфарин, а 2С9 
- атенолол, диклофенак, варфарин. У 
випадку поєднання з вищезгаданими 
препаратами доводиться призначати 
мінімальну дозу статинів і не рідше, 
ніж 1 раз в місяць, контролювати рі-
вень печінкових ферментів [6]. У низ-
ці досліджень встановлено, що у 75% 
хворих на ЦД 2 типу є та чи інша ста-
дія жирової дистрофії печінки (ЖДП) 
[7].

На початку ХХІ-го сторіччя осо-
бливої актуальності у медицині на-
була проблема діагностики та ліку-
вання неалкогольної жирової хворо-
би печінки (НАЖХП), яка пов'язана 
з ожирінням, ЦД 2-го типу, інсуліно-
резистентністю (ІР), гіперліпідемією 
та атеросклерозом. НАЖХП - клініко-

морфологічний синдромокомплекс, 
який включає неалкогольний стеатоз 
печінки (НАСП) або неалкогольний 
стеатогепатит (НАСГ) та фіброз, які 
можуть прогресувати до стеатогенно-
го цирозу печінки (ЦП) [8].

НАСП у хворих на ЦД 2-го типу 
супроводжується не лише відкладан-
ням тригліцеридів (ТГ) у гепатоцитах, 
а й істотними розладами обміну жирів 
та вуглеводів: зростає вміст вільних 
ЖК у плазмі крові, що на  тлі перифе-
рійної ІР призводить до гіперглікемії 
і, як наслідок, - до викиду в кров до-
даткових порцій інсуліну. Патологічне 
коло замикається і створює умови для 
подальшого прогресування як ЦД так 
і НАСГ [9].

Печінка є одним з провідних ор-
ганів регулювання вуглеводного та лі-
підного обміну, депо глікогену, міс-
цем синтезу ліпопротеїдів дуже низь-
кої щільності (ЛПДНЩ). Порушення 
обміну речовин обов’язково супро-
воджується змінами функції печінки. 
Синтез ЛПДНЩ призводить до зрос-
тання ліпідемії та атерогенності кро-
ві, розвитку (прогресуванню) ожирін-
ня [10].

Насьогодні діагностика НАСГ 
складна тому, що клінічні прояви не-
специфічні та не завжди дають змо-
гу виявити хворобу. Клінічні про яви 
НАСГ передбачають олігосимптом-
ний, латентний чи м’який перебіг, 
який за невчасного виявлення може 
призвести до первинної діагностики 
патології печінки вже на стадії циро-
зу печінки (ЦП) [11]. У більшості паці-
єнтів з НАСГ клінічних симптомів, ха-
рактерних для хвороб печінки, нема. 
НАСГ характеризують як поліетіоло-
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гічний, дифузний запальний та дисме-
таболічний процес, що триває понад 6 
місяців і передбачає гістіолімфолейко-
цитарну інфільтрацію печінкових час-
точок, гіперплазію перисинусоїдаль-
них зірчастих клітин, жирову дистро-
фію гепатоцитів та фіброз зі збережен-
ням архітектоніки печінки [12]. 

Фіброз і цироз печінки може ви-
никати у пацієнтів з хронічною пра-
вошлуночковою недостатністю, а та-
кож у пацієнтів, що приймають певні 
препарати: аміодарон, аміназин, мето-
трексат, толбутамід [13]. Є дані про ге-
патотоксичність інгібіторів АПФ, піс-
ля прийому яких розвивалось без-
симптомне підвищення рівня луж-
ної фосфатази чи амінотрансфераз; та 
з’являлась жовтяниця, але в жодному 
з випадків не було відмічено гепато-
целюлярного ураження лабораторно 
(лише холестатичне). Відома антифі-
бротична дія інгібіторів АПФ, зокре-
ма, каптоприлу, квинаприлу, лізино-
прилу, периндоприлу [14].

Отже, на сьогоднішній день зали-
шаються невивченими: частота і важ-
кість медикаментозних уражень пе-
чінки, особливо у хворих на ЦД 2-го 
типу [15].

Мета роботи - вивчення важкості 
ураження печінки у хворих зі стабіль-
ною стенокардією у поєднанні та без 
ЦД.

Матеріали та методи.  Обстежено 
93 хворих на стабільну стенокардію в 
поєднанні з ЦД 2-го типу та 50 пацієн-
тів без ЦД (контрольна група), які зна-
ходились на стаціонарному лікуван-
ні в кардіологічному та терапевтично-
му відділеннях лікарні швидкої медич-
ної допомоги – клінічній базі кафедри 

терапії №1 факультету післядиплом-
ної освіти Львівського національного 
медичного університету  імені Данила 
Галицького. Серед обстежених хворих 
чоловіків було 31 (33,3%), жінок – 62 
(66,7%). Вік хворих коливався від 43 до 
82 років (середній вік 60,8±1,9 р.).

Хворим проводилось загально-
клінічне обстеження. Для визначен-
ня  морфологічного стану печінки 
проводили сонографічне досліджен-
ня органів черевної порожнини з ви-
користанням апарата Aloka SSD 630. 
При цьому враховували розміри, ехо-
генність та рівномірність ехострукту-
ри печінкової паренхіми, положення і 
товщину стінок жовчного міхура, його 
об’єм та характер вмісту його порож-
нини. Лабораторне дослідження пе-
редбачало клінічний аналіз крові та 
сечі, визначення рівня глюкози в крові 
та глікозильованого гемоглобіну. Для 
оцінки функціонального стану печін-
ки вивчали біохімічні показники: рі-
вень у крові загального білірубіну за 
методом Єндрассіка, АлАТ і АсАТ за 
методом Райтмана-Френкеля. Вивча-
ли також вміст у крові ліпідів різних 
класів загального холестерину (ЗХС, 
ЛПНЩ, ліпопротеїдів високої щіль-
ності (ЛПВЩ) та ТГ.

У 20 хворих із вираженими зміна-
ми функції печінки виконувався роз-
рахунок наявності фіброзу за форму-
лою Р. Angulo  і співавт. (2007) [16].

Результати та обговорення.
Як видно з таблиці 1, достовірної 

різниці між такими показниками функ-
ції печінки як АСТ та АЛТ у хворих з 
ЦД та без нього не виявлено. В той же 
час, рівень білірубіну, холестерину, фі-
бриногену, ЛПНЩ та ТГ у хворих на 
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ЦД був достовірно вищим. Ці дані свід-
чать про високий рівень атерогеннос-
ті у хворих на ЦД 2-го типу, очевидно 
пов’язаний з порушенням функції пе-
чінки. Рівень білірубіну у хворих на ЦД 
також достовірно вищий, хоча й не ви-
ходить за верхню межу норми. Аналіз 
окремих випадків показав, що відхи-
лення від нормальних показників у хво-
рих з ЦД виявлено у 28 з 93 обстежених, 
тоді як у хворих без ЦД таких випад-
ків було 2 з 50 обстежених. Таким чи-
ном, частота порушень функції печінки 
у хворих на ЦД більше як в 5 разів пе-
ревищує цей показник у хворих без ЦД. 

У згаданих 2-х пацієнтів конт-
рольної групи показники були такими: 
АсАТ – 0,15 ммоль/(год/л) і 0,29 ммоль/
(год/л), АлАТ – 1,08 ммоль/(год/л) і 

Таблиця 1.
Біохімічні показники функціонального стану печінки у хворих на 

стабільну стенокардію та ЦД 2-го типу

Показники Хворі без ЦД (n=50) Хворі з ЦД (n=93) Достовірність 
різниці

Білірубін загальний, ммоль/л 9,05±0,44 12,07± 0,77 р < 0,05
АлАТ, ммоль/(год/л) 0,35±0,04 0,4±0,04 р > 0,05
АсАТ, ммоль/(год/л) 0,27±0,02 0,29±0,02 р > 0,05

Фібриноген, г/л 3,3±0,13 3,63±0,19 р <  0,05
Холестерин, ммоль/л 4,5±0,09 5,55±0,17 р < 0,01

ЛПНЩ, ммоль/л 2,6±0,15 3,20±0,13 р < 0,05
ТГ, ммоль/л 1,41±0,16 2,71±0,17 р < 0,001

0,81 ммоль/л, білірубін – 6,95 ммоль/л 
і фібриноген – 1,9 г/л і 2,4 ммоль/л, хо-
лестерин – 4,6 ммоль/л і 4,19 ммоль/л, 
ЛПНЩ – 2,52 ммоль/л 1,73 ммоль/л, 
ТГ – 0,82 ммоль/л і 2,78 ммоль/л.

Для співставлення морфологічної 
характеристики печінки та біохіміч-
них тестів, із загальної кількості об-
стежених хворих на ЦД були виділені 
ті пацієнти, які мали УЗД ознаки стеа-
тогепатиту і фіброзу, та змінені біохі-
мічні тести. Дані обстеження цих па-
цієнтів представлені в таблиці 2.

Як видно з таблиці, більшість біо-
хімічних тестів (рівень білірубіну, 
АсАТ, АлАТ, фібриноген, холестерин) 
відповідають нормі. Лише ЛПНЩ та 
ТГ значно перевищують нормальні 
показники і свідчать про зміни в лі-

Таблиця 2.
Біохімічні показники стану печінки хворих на ЦД з жировим гепатозом.

Показник Середні величини 
(n=28)

Хворі без ЦД 
(n=50)

Достовірність 
різниці

Білірубін загальний, ммоль/л 18,6±2,21 9.05±0.44 p<0,001
АлАТ, ммоль/год/л 0,65±0,1 0.35±0.04 p<0,001
АсАТ, ммоль/год/л 0,47±0,06 0.27±0.02 p<0,001

Фібриноген, г/л 3,38±0,17 3.3±0.13 p>0,05
Холестерин, ммоль/л 4,96±0,27 4.5±0.09 p>0,05

ЛПНЩ, ммоль/л 3,09±0,19 2.6±0.15 p<0,01
ТГ, ммоль/л 2,05±0,23 1.41±0.16 p<0,001
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підному обміні печінки, властиві для 
атеросклерозу. 

Отже, отримані дані свідчать 
про те, що медикаментозне лікуван-
ня, яке призначалось з приводу ста-
більної стенокардії (інгібітори АПФ, 
нітрати, аспірин, статини), викликає  
зміни функціонального стану печін-
ки з частотою 4%. Натомість, у хво-
рих на ЦД функціональні зміни пе-
чінки мають місце в 5 разів часті-
ше – 21,5 %, що очевидно зумовлене 
характерним для ЦД 2-го типу жи-
ровим гепатозом або стеатогепати-
том чи фіброзом. 

На жаль, як показують результа-
ти досліджень, ми не знаходимо чіт-
кої залежності між морфологічни-
ми змінами в печінці та біохімічни-
ми тестами. Пошук такої залежності 
привів нас до спроби покращити діа-
гностику патології печінки викорис-
танням неінвазивного методу роз-
рахунку ступеня фіброзу за допомо-
гою формули Р. Angulo і співавт. [11]. 
Згідно з цією формулою, величина – 
1,455 відповідає помірному фіброзу 
(1-2 стадія), 0,676–вираженому фі-
брозу (3-4).

Для наочного співставлення отри-
маних результатів та можливої коре-

Таблиця 3.
Біохімічні показники у хворих з різними органічними змінами печінки

Органічні зміни К-сть
хворих

Показники біохімічних тестів Коеф. Р. 
AnguloАСТ АЛТ АCТ/АЛТ Білірубін

Без патології 
печінки 21 0,18± 0,02 0,18± 0,02 0,99±0,11 9,85±1,49 0,66±0,19

Стеатоз 40 0,22± 0,02 0,30±	0,03* 0,92±0,12 11,64±0,91 1,11±0,18
Стеатогепатит 27 0,36±	0,05*** 0,67±	0,11***  0,95±0,22 14,3±2,03* 1,14±0,24**

Фіброз 5 0,55±0,21* 0,43±	0,08* 1,29±0,39 11,41±2,80 1,47±0,65**
*	різниця	достовірна	до	групи	№1		
**	різниця	достовірна	до	групи	№2
***	різниця	достовірна	до	групи	№3

ляції між біохімічними тестами, ми 
розділили результати обстеження 
93 хворих з ЦД 2-го типу на 4 групи 
(табл. 3).

Дані, наведені в таблиці 3, свід-
чать, що біохімічні тести: АсАТ, 
АлАТ, АсАТ/АлАТ, білірубін неза-
лежно від морфологічного стану пе-
чінки, не виходять за межі норми, 
хоча достовірно вищі у порівнян-
ні з даними хворих без патології пе-
чінки. В той же час, коефіцієнт Р. 
Angulo достовірно вищий в групах 
хворих зі стеатогепатитом та фібро-
зом	печінки	(відповідно	1,14+-0,24	 і	
1,47+-0,65).	Таким	чином,	коефіцієнт	
Р. Angulo може використовуватись 
як допоміжний тест, що на відміну 
від традиційних біохімічних тестів, 
вказує на ознаки фіброзу печінки у 
хворих 3 та 4 груп.

При комплексній оцінці стану 
печінки пацієнтів з ЦД, виявилося, 
що біохімічних і морфологічних змін 
не було у 22 з 93 хворих (23,7 %).У ре-
шти пацієнтів були зміни, які відпо-
відають стеатозу печінки (40,43  %), 
стеатогепатиту (27,29  %) і фібро-
зу (5,5  %). При цьому, важливу до-
поміжну роль відіграв коефіцієнт  
Р. Angulo.
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На основі отриманих даних вста-
новлено, що застосування 3-5 медика-
ментів впродовж 10-15 років призво-
дить до порушення функціонального 
стану печінки у 4 %. У хворих на ЦД па-
тологічні зміни з боку печінки не мають 
лише 23,7 %, у решти спостерігають-
ся різні стадії жирової хвороби печін-
ки (стеатоз, стеатогепатит, фіброз). Ска-
зане свідчить про необхідність терапії 
супроводу, скерованого на збереження 
функціонального морфологічного ста-
ну печінки.

Висновки:
1. Базисна терапія стабільної 

стенокардії супроводжується у 4% 
хворих порушенням  стану печінки.

2. У 75,3% хворих з поєднан-
ням стабільної стенокардії та ЦД 2-го 
типу, має місце порушення стану пе-
чінки. Діагностика різних форм не-
вірусного ураження печінки вимагає 
комплексного (УЗД, біохімічні тес-
ти) обстеження, яке включає розра-
хунок ступеню фіброзу за формулою 
Р. Angulo і співавт.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ 
І МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ В ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ 

СЕРЦЯ  ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ЕНТЕРОСОРБЦІЇ
А.Я. Базилевич

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Ключові слова: метаболічний синдром, неалкогольний стеатогепатит, ішемічна 
хвороба серця, ентеросорбція.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА И 
СТЕАТОГЕПАТИТА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ  

СЕРДЦА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ЭНТЕРОСОРБЦИИ
А.Я. Базилевич

В статье рассматриваются возможности лечения метаболического син-
дрома и стеатогепатита у больных ишемической болезнью сердца с помощью 
энтеросорбции (без проведения гиполипидемической терапии). Применение  
гидрогеля метилкремниевой кислоты у больных с метаболическим синдромом 
и неалкогольным стеатогепатитом сопровождается снижением индекса массы 
тела, уменьшением инсулинорезистентности, а также отчетливым липидокор-
регирующим действием и гепатопротекторным эффектом.

Ключевые слова: метаболический синдром, неалкогольный стеатогепатит, ише-
мическая болезнь сердца, энтеросорбция.

OPTIMIZATION OF TREATMENT OF METABOLIC SYNDROME AND 
STEATOHEPATITIS IN PATIENTS WITH MYOCARDIAL ISCHEMIA BY 

THERAPY WITH ENTERAL SORBENTS
A.	Ya.	Bazylevych

In the article we concider possibilities of treatment of metabolic syndrome and 
steatohepatitis in patients with myocardial ischemia with enteral sorbents (without 
treatment of hyperlipidemia). Administration of hydrogel of metyl-siliconic acid 
for patients with metabolic syndrome and non-alcoholic steatohepatitis resulted 
in decrease of body mass index, diminished insulin-resistance and obvious lipid-
corrective and hepatoprotective effects 

Keywords: metabolic syndrome, non-alcoholic steatohepatitis, coronary artery 
disease, enteral sorbents
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Вступ. Відомо, що метаболічний 
синдром (МС) визначається як комп-
лекс метаболічних, гормональних і 
клінічних порушень, основою якого 
є інсулінорезистентність (ІР) і ком-
пенсаторна гіперінсулінемія (ГІ). У 
англомовній літературі як синонім 
зустрічається термін «синдром Х» [1, 
2]. 

ІР (базовий маркер МС) – зни-
ження реакції інсуліночутливих тка-
нин до дії інсуліну при його достат-
ній концентрації в крові [3, 4, 5]. В 
основі її розвитку лежать генетичні 
механізми, кодуючі ІР на рівні тка-
нинних рецепторів, а також на пре- і 
пост рецепторних рівнях [6, 7]. У пе-
реважній більшості випадків пору-
шення відбуваються на пострецеп-
торному рівні, через систему вторин-
них посередників, регулює внутріш-
ньоклітинний метаболізм глюкози і 
ліпідів. Слід зазначити, що встанов-
лений взаємозв'язок порушень ліпід-
ного і вуглеводного обміну, обумов-
лених інсулінорезистентністю, з га-
строентерологічними захворюван-
нями (виразковою хворобою, хро-
нічним гастродуоденітом, панкре-
атитом, гастроезофагіальною реф-
люксною хворобою, синдромом по-
дразненої кишки) [8 – 11]. 

Морфогенез різних захворювань, 
пов'язаних з патологією ліпідного об-
міну, багато в чому обумовлений по-
рушеннями взаємодії гепатоцитів з 
синусоїдною системою і порушенням 
кооперативних зв'язків у цій системі. 
Патологія біліарного тракту в хво-
рих з метаболічним синдромом скла-
дає 41,9 %, патологія печінки – 64 % 
[12]. При метаболічному синдромі 

печінка є одним з головних органів-
мішеней. У пацієнтів з метаболічним 
синдромом великий ризик розвитку 
жирової хвороби печінки і, як наслі-
док, неалкогольного стеатогепатиту 
(НАСГ), який виявляється в 37,5 % 
випадків [13]. 

Окислювальний стрес, спричи-
няючи інсулінорезистентність шля-
хом мембранотропної дії, веде до 
компенсаторної гіперінсулінемії, яка 
активує симпатичну нервову систему 
і посилює подальше надмірне утво-
рення продуктів вільнорадикально-
го окислення ліпідів. Надмірна акти-
вація ліпідної тріади (активація пе-
рекисного окислення ліпідів, фос-
фоліпаз і детергенована дія жирних 
кислот) на тлі підвищення судинно-
го тонусу, зменшення притоку кро-
ві, веностазу неминуче призводить 
до зниження резистентності слизо-
вої оболонки шлунково-кишкового 
тракту, ушкодження його паренхіма-
тозних органів, зокрема, підшлунко-
вої залози і печінки [14]. 

Високий ступінь (міра) ожирін-
ня та інсулінорезистентності збіль-
шують ризик розвитку НАСГ. Ожи-
ріння 2-3 ступеня майже в 100% ви-
падків поєднується з розвитком жи-
рової дистрофії печінки і в 20-47% - з 
НАСГ [14]. 

Зниження маси тіла і нормаліза-
ція метаболічних порушень є основ-
ним завданням у лікуванні МС. Відо-
мі позитивні ефекти від впливу зни-
ження маси тіла на рівень АТ, що 
було продемонстроване  у ряді ве-
ликих багатоцентрових досліджень, 
таких	 як	 ТОНР-1,	 TAIM,	 TOMHS,	
XENDOS [15 – 17].
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Мета дослідження: оптиміза-
ція лікування хворих з метаболічним 
синдромом і НАСГ, яким не бажано 
проведення гіполіпідемічної терапії 
(хворі на ІХС), за допомогою ентеро-
сорбції. 

Матеріали і методи дослідження.
Всього було обстежено 45 па-

цієнтів з ІХС на фоні МС і НАСГ, 
що отримували базову терапію, ко-
тра включала інгібітори АПФ, бета-
адреноблокатори, антитромбоцитар-
ну терапію, метформін. У зв’язку з на-
явністю неалкогольного стеатогепа-
титу хворі не приймали статини. Па-
цієнтам надавали рекомендації щодо 
зміни способу життя. Кількість хво-
рих з ІХС на фоні МС і НАСГ, які до-
датково до базової терапії протягом  
1 місяця отримували гідрогель ме-
тилкремневої кислоти (ГМК), а саме 
препарат Ентеросгель фірми «Крео-
мафарма», Україна в дозі 15 міліграм 
2 рази на добу – 30 чоловік. Контр-
ольна група – 15 чоловік, які отриму-
вали тільки базову терапію ІХС і ме-
таболічного синдрому. 

При встановленні діагнозу НАСГ 
у всіх було виключено зловживання 
алкоголем. При першому обстежен-
ні у 18 хворих було визначено збіль-
шення печінки до 2 см з-під краю 
реберної дуги без симптомів, ха-
рактерних для хронічних захворю-
вань печінки і ознак серцевої недо-
статності. У 32 хворих були виявле-
ні підвищення АлАТ, а у 16 хворих і 
АсАТ. Активність лужної фосфата-
зи була підвищеною у 31 хворого, рі-
вень білірубіну залишався нормаль-
ним. Комп'ютерну томографію печін-
ки (КТ) проводили на комп'ютерному 

томографі «Light Speed-16» («General 
Electric Company», Японія) з оброб-
кою даних на кардіологічній робочій 
станції  «Advantage Workstation 4.2» 
(«General Electric Company», США) 
на базі ННЦ «Інститут кардіології  
ім. акад. Н.Д. Стражеско АМН Укра-
їни». При проведенні комп'ютерної 
томографії печінки у всіх хворих 
були виявлені зниження денситро-
метричного показника щільності пе-
чінки (менше 40 од. НО), які розгля-
дали як жирову інфільтрацію печінки 
[18]. Крім того, при проведенні уль-
тразвукової діагностики у цих хворих 
була виявлена гіперехогенність або 
«яскравість» тканини печінки, ко-
тра характерна для проявів дифузної 
жирової інфільтрації. При серологіч-
ному дослідженні у цих хворих були 
відсутні ознаки інфікування віруса-
ми гепатитів В і С. 

У всіх пацієнтів окрім проя-
вів ІХС, спостерігалася м'яка або по-
мірна артеріальна гіпертензія (АТ в  
межах 140–179/90–109 мм.рт.ст.) і 
ознаки МС згідно з критеріями АТІІІ 
[19]. З дослідження виключалися па-
цієнти з серцевою недостатністю ІІІ–
ІV функціонального класу за класи-
фікацією	NYНА,	з	рівнем	глюкози	си-
роватки крові ≥ 7,0 ммоль/л, деком-
пенсованими захворюваннями ни-
рок, печінки, ендокринною патологі-
єю, психічними розладами. 

Всім пацієнтам на початку до-
слідження і через 1 місяць лікування 
проводили: вимірювання АТ, визна-
чення маси тіла і росту, окружності 
талії і стегон, біохімічний аналіз кро-
ві. АТ виміряли в положенні сидячи, 
3 рази з інтервалом 1–2 хвилини за 
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допомогою ртутного сфігмоманоме-
тра, враховували середній показник, 
після другого вимірювання підрахо-
вували частоту серцевих скорочень. 
Індекс маси тіла обчислювали за фор-
мулою: ІМТ = маса тіла/ріст2, кг/м2

Окружність талії  на рівні пупка, а 
окружність стегон – на рівні найбільш 
виступаючої частини. Співвідношен-
ня – окружність талії/окружність сте-
гон понад 0,95 у чоловіків і 0,85 у жі-
нок свідчило про наявність ожиріння 
за абдомінальним типом [20].

Рівень інсуліну визначали в ла-
бораторії «Діла»; інсулінорезистент-
ність – за індексом НОМА (гомеос-
татична модель оцінки інсуліноре-
зистентності [6]): НОМА = (глюкоза 
натще в ммоль/л) × (інсулін натще в 
мкОД/мл) /22,5.

При індексі НОМА 3 і більше вва-
жали, що пацієнт має інсулінорезис-
тентність [21, 22], про значне погір-
шення чутливості тканин до інсуліну 
свідчило збільшення індекс НОМА на 
тлі лікування у 3 рази і більше. Якщо 
індекс НОМА на початку і в кінці до-
слідження був стабільним, то вважа-
лося, що інсулінорезистентність не 
змінилася. Зниження індексу НОМА 
в кінці дослідження (показник мен-
ше  3) розглядалося як значне змен-
шення інсулінорезистентності.

У крові хворих визначали основ-
ні показники обміну ліпідів і ліпо-
протеїдів: вміст загального холесте-
рину (ОХС), тригліцеридів (ТГ), ліпо-
протеїдів низької щільності (ЛПНЩ), 
ліпопротеїдів дуже низької щіль-
ності (ЛПДНЩ), ліпопротеїдів ви-
сокої щільності (ЛПВЩ), індекс ате-
рогенності (ІА), показники обмі-

ну вуглеводів – вміст у крові глюко-
зи і глюкозольованого гемоглобіну 
(HbA1c).	Наявність	 і	активність	сис-
темного запалення визначали по рів-
ню С-реактивного білка (СРБ) в плаз-
мі крові. Всі визначення проведені 
на напівавтоматичному біохімічно-
му аналізаторі “Cormay Plus” з вико-
ристанням стандартних наборів фір-
ми “Cormay” (Польща). 

Результати оброблені статистич-
но із застосуванням різницевого ме-
тоду і критерію Стьюдента. 

Результати і обговорення.
Інсулінорезистентність (індекс 

НОМА 3 і більше) була виявлена у 
15 (33,3%) пацієнтів: 10 (33,3%) в гру-
пі хворих, які отримували, препарат 
ГМК, і 5 (33,3%) – в контрольній гру-
пі (Р>0,05). Тобто за наявності МС у 
1/3 хворих спостерігається інсуліно-
резистентність. 

Шляхом кореляційного аналізу 
було встановлено, що інсулінорезис-
тентність найчастіше спостерігала-
ся у пацієнтів з ІМТ 30 кг/м2 і більше 
(r = 0,40, Р = 0,0424), що відповідає да-
ним літератури [23].

Слід зазначити значне знижен-
ня ІМТ в групі хворих, які одержува-
ли ГМК, порівняно з групою контр-
олю (табл. 1). Крім того, зниження 
ІМТ супроводжувалося достовірним 
зменшенням відношення окружнос-
ті талії і стегон. У контрольній гру-
пі, не зважаючи на проведення базо-
вої терапії метформіном, відношен-
ня окружності талія/стегно вірогідно 
збільшилося (0,94 в порівнянні з 0,96, 
Р=0,0108).

Під впливом базової терапії як в 
основній групі, так і в групі контролю 
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Таблиця 1 
Порівняльний аналіз показників МС і НАСГ у пацієнтів з ІХС до і після 

лікування гідрогелем метилкремневої кислоти 

Показник

Показник (М±m)
Основна група (ліковані ГМК) n=30 Контрольна група n=15

До лікування Після лікування До лікування Після 
лікування

ІМТ 33,2±1,98 30,6±1,08 
Р1,2=0,0065 32,0±3,85 31,8±4,87 

Р3,4>0,05

Окружність талії 114,4±6,5 109,5±8,7 
Р1,2=0,0437 114,5±10,4 113,8±9,4 

Р3,4>0,05

Окружність стегна 120,9±1,6 115,8±5,1 
Р1,2=0,0001 121,8±12,4 120,1±11,4 

Р3,4>0,05
Відношення окружності  

талія/стегно 0,95±0,03 0,94±0,04 
Р1,2>0,05 0,94±0,02 0,96±0,01 

Р3,4=0,0108
Офісний САТ,  

мм рт.ст. 164,1±9,3 153,5±10,1 
Р1,2=0,0001 161,4±3,2 155,4±7,5 

Р3,4=0,0081
Офісний ДАТ,  

мм рт.ст. 89,2±8,5 81,9±8,5 
Р1,2=0,0002 89,5±2,6 81,5±5,6 

Р3,4=0,0001
Офісна ЧСС,  

уд/хв. 73,9±8,6 74,2±9,4 
Р1,2>0,05 75,9±8,4 74,4±9,7 

Р3,4>0,05

відмічалось вірогідне зниження офіс-
ного АТ.

Кореляційна залежність між інсу-
лінорезистентністю і ІМТ вказує на те, 
що, впливаючи на зниження ІМТ за 
допомогою гідрогелю метилкремневої 
кислоти, можна побічно зменшити ін-
сулінорезистентність у хворих з МС.

Відносно дисліпідемії у хво-
рих з ІХС на фоні МС і НАСГ, яка є  
однією з діагностичних ознак, можна 
говорити про корегуючий вплив гід-
рогелю метилкремневої кислоти на всі 
ланки даного процесу: достовірне зни-
ження ЗХС, ТГ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ІА в 
порівнянні з групою контролю, проте 
рівень ЛПВЩ в обох групах залишав-
ся сталим. Звертає на себе увагу також 
вплив гідрогелю метилкремневої кис-
лоти на С-реактивний білок, який сут-
тєво знизився, порівняно з контроль-
ною групою.

Крім того, спостерігається гіпоглі-

кемічний ефект гідрогелю метилкрем-
невої кислоти у хворих з МС і НАСГ. 
Так, виявлено достовірне зниження 
глюкози крові натще до нормальних 
величин на відміну від  глюкозульова-
ного гемоглобіну.

Відмічено істотний гепатопротек-
торний ефект гідрогелю метилкремне-
вої кислоти, який проявився знижен-
ням активності АлАТ, АсАТ, лужної 
фосфатази і білірубіну (табл.2).

Отже, отримані дані свідчать про 
те, що застосування  гідрогелю ме-
тилкремневої кислоти у хворих з МС 
і НАСГ супроводжується зниженням 
ІМТ, що корелює зі зменшенням ін-
сулінорезистентності, нормаліза цією 
обміну глюкози, а також виразним лі-
підокоригуючим ефектом, знижен-
ням активності системного запален-
ня, зменшенням проатерогенного по-
тенціалу плазми крові й гепатопротек-
торним ефектом. 
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Висновки
1. Застосування гідрогелю метил-

кремневої кислоти для лікування хво-
рих з МС і НАСГ безпечно та ефектив-
но в корекції порушень обміну ліпідів 
і рівня глюкози у хворих на ІХС. 

2. Одержані дані дозволяють роз-
глядати гідрогель метилкремневої 
кислоти як ефективний препарат для 

зниження ІМТ, що корелює з інсуліно-
резистентністю у хворих з ІХС на фоні 
МС і НАСГ.

3. Застосування гідрогелю метил-
кремневої кислоти знижує активність 
запалення, покращує функціональний 
стан печінки, що дозволяє рекоменду-
вати його в комплексній терапії хво-
рих з ІХС на фоні МС і НАСГ. 

Таблиця 2
Динаміка показників дисліпідемії і функції печінки у хворих з МС і НАСГ 

при лікуванні гідрогелем метилкремневої кислоти 

Показник

Показник (М±m)
Основна група (ліковані ГМК) n=30 Контрольна група n=15

До лікування Після лікування До лікування Після ліку-
вання

ЗХС, ммоль/л 6,98±1,31 5,21±1,14 
Р1,2=0,0001 6,99±2,01 7,02±2,45 

Р3,4>0,05

ТГ, ммоль/л 2,14±0,55 1,71±0,09 
Р1,2=0,0001 2,17±0,18 2,13±0,25 

Р3,4>0,05

ЛПНЩ, ммоль/л 4,77±1,01 3,41±0,62 
Р1,2=0,0001 4,51±2,08 4,62±2,01 

Р3,4>0,05

ЛПДНЩ, ммоль/л 0,77±0,02 0,69±0,05 
Р1,2=0,0261 0,80±0,11 0,78±0,09 

Р3,4>0,05

ЛПВЩ, ммоль/л 0,99±0,04 1,0±0,03 
Р1,2>0,05 1,02±0,06 1,01±0,07 

Р3,4>0,05

Індекс атерогенності 4,81±1,04 4,08±0,92 
Р1,2=0,0051 4,91±1,86 4,88±1,92 

Р3,4>0,05

СРБ міліграм/мл 6,27±1,68 5,03±1,07 
Р1,2=0,0022 6,19±1,98 6,17±1,86 

Р3,4>0,05

Глюкоза, ммоль/л 7,01±2,8 5,28±1,15 
Р1,2=0,0012 6,91±1,15 6,92±1,09 

Р3,4>0,05
HbA1c,	мкмоль	 
фруктози/гр.	Hb 6,54±1,58 6,51±1,36 

Р1,2>0,05 6,61±2,18 6,59±2,03 
Р3,4>0,05

АлАТ,  ммоль/л 43,12±2,17 33,28±3,12 
Р1,2=0,0001 42,91±2,89 40,98±3,99 

Р3,4>0,05

АсАТ, ммоль/л 28,19±2,32 18,1±1,98 
Р1,2=0,0001 27,97±3,98 26,81±3,92 

Р3,4>0,05

Лужна фосфатаза 89,15±4,17 70,64±8,03 
Р1,2=0,0000 88,37±8,98 89,08 ±8,17 

Р3,4>0,05
Загальний білірубін 

мкмоль/л 23,95±8,64 20,08±5,65 
Р1,2=0,0000 24,65±8,82 24,92±8,54 

Р3,4>0,05



66

Гепатологія, 2011, №1

Література

1. Reaven G. Role of insulin resistance in human disease (syndrome X): an expanded definition / G. Reaven 
//  Annu. Rev. Med. - 1993. – Р.121-131. 
2. Митченко Е.И. Основные аспекты верификации диагноза и рациональной терапии 
метаболического синдрома / Митченко Е.И. // Здоровье Украины. - декабрь 2009 .-С. 24-25
3.	Ferrannini	E.	How	to	measure	 insulin	sensitivity	 /	E.	Ferrannini,	A.	Mari	 //	 J.	Hypertens.	–	1998.	–	 
P. 895-906.
4. Diagnosing Insulin Resistance in the General Population / K.A. McAuley, S.M. Williams, J.I. Mann [et al.] 
// Diabetes Care. – 2001. –№ 3. – P.460-464.
5.	The	Metabolic	Syndrome	and	11-Year	Risk	of	Incident	Cardiovascular	Disease	in	the	Atherosclerosis	
Risk in Communities Study / A.M. McNeill, W.D. Rosamond ,C.J. Girman [et al.] // Diabetes Care. – 2005. 
–№2. – P. 385-390.
6. Measures of Insulin Resistance Add Incremental Value to the Clinical Diagnosis of Metabolic Syndrome 
in Association With Coronary Atherosclerosis / M.P. Reilly, M.L. Wolfe ,Т. Rhodes  [et al.] // Circulation. 
–2004. – № 7. – P. 803-809.
7. Rett K. The relation between insulin resistance and cardiovascular complications of the insulin resistance 
syndrome / K. Ret // Diabetes Obese Metab. – 1999. – P. 8-16.
8. Язвенная болезнь и метаболический синдром (механизмы формирования, клинико-
инструментальные проявления и подходы к терапии).- /Гриневич В.Б., Мехтиев С.Н.,  
Ратников В.А. и др. // СПб, 2006.- 31 с.
9.		Live	patholog	an	th	metaboli	syndrom	X	i	sever	obesity	/	P.	Мarceau,			S.	Biro,	F–S	Houl	[e	al.]	//J.	Cli	
Endocrino Meta. – 1999. – 84: 1513–1517.
10.		Сlaire	Z.	Farrell	Insulin	resistance,	adiponectin,	cytokines	in	NASH:	Which	is	the	best	target	to	treat/	Z.	
Сlaire,	Larter,	C.	Geoffrey	//	Journal	of	Hepatology.	–	2006.	–	P.	253–261.	
11. Bugianesi E. Insulin resistance: A metabolic pathway to chronic liver disease/ Elisabetta Bugianesi, 
Arthur	J.	McCullough,	Giulio	Marchesini	//	Hepatology	Volume	42,	Issue	5,	Pages	987–1000	Published	
Online: 25 Oct 2005. 
12. Лазебник Л.Б. Метаболический синдром и органы пищеварения / Лазебник Л.Б., 
Звенигородская Л.А. // М.: Анахарсис, 2009
13. Неалкогольная жировая болезнь печени и метаболический синдром: единство патогенетических 
механизмов и подходов к лечению / Ткаченко Е.И., Успенский Ю.П, Белоусова Л.Н. и др. //
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология.-2008.- №2.-C. 92-96 
14. Клинико-морфологические изменения печени при атерогенной дислипидемии и при лечении 
статинами. Лазебник Л.Б., Звенигородская Л.А., Морозов И.А., и др. // Терапевтический архив. 
-2003.- 8.- C. 51–55.
15.	Trials	of	hypertension	prevention-i	(TOHP-I|).	Ann.	Epidemiol.	1995;	5:	85–107.
16. The trial of antihypertensive interventions and management (TAIM) study / S. Wassertheil-Smoller, A. 
Oberman , B. Davis  [et al.] // Final results to blood pres-sure, cardiovascular risk, and quality of life. Am J. 
Hypertens.	–	1992.	–	С.	37–44.
17. Relationship of quality of life measures to long-term lifestyle and drug treatment in the treatment of 
mild	hypertension	study	(TOMHS)	/	R.H.	Grimm,	G.A.	Grandits,	J.A.	Cutler	[et	al.]	//	Arch	Intern	Med.	
– 1997. – С. 638–48.
18. Rumberger J.A. Electron beam computed tomography coronary calcium scanning: а review and guide-
lines	for	use	in	asymptomatic	persons	/J.A.	Rumberger,	B.H.	Brundage,	D.J.	Rader	//	Mayo	Clin.	Proc.	–	
1999. – P. 243-252. 
19. Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Ex-
pert	Panel	on	Detection,	Evaluation,	and	Treatment	of	High	Blood	Cholesterol	in	Adults	(Adult	Treatment	
Panel III) // JAMA. – 2001. – P. 2486–2497.
20.	Sharma	A.M.	Hypertension	and	insulin	resistance	/	A.M.	Sharma,	V.T.		Chetty,	/	Acta	Diabetologica.	–	
2005. – P. 3-8.
21. Taskinen M.R. Diabetic dyslipidemia in NIDDM/ M.R. Taskinen // Diabetes Monitor. – 1996. – P.1-7.
22. Van Zwieten P.A. The metabolic syndrome – the therapeutic challenge / P.A. Van Zwieten , G. Mancia  
// Van Zuiden Communications B.V.: Amsterdam. – 2007. – 99 p.
23. Вплив бета-адреноблокаторів (атенололу та небівололу) на інсулінорезистентність у пацієнтів 
із артеріальною гіпертензією та метаболічним синдромом / Ю.М. Сіренко, Є.А. Павлюк,  
С.В. Савіцький та ін. // Артеріальна гіпертензія. – 2008.–№1.



67

Гепатологія, 2011, №1

УДК 616.981.42-06:616.36

СИНДРОМ ЖОВТЯНИЦІ ПРИ ГОСТРОМУ БРУЦЕЛЬОЗІ
М.А. Поляк1, Н.О. Виноград2

1Обласна інфекційна лікарня, Ужгород 
2Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Ключові слова: гострий бруцельоз, печінкові прояви.

СИНДРОМ ЖЕЛТУХИ ПРИ ОСТРОМ БРУЦЕЛЛЕЗЕ
М.А. Поляк, Н.А. Виноград

Проанализированы варианты течения острого бруцеллеза, сопровож-
давшегося симптомами поражения печени. Изложены патогенетические 
механизмы возникновения желтухи с учетом современных знаний о механиз-
мах поражения  организма при бруцеллезе.
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JAUNDICE SYNDROME IN ACUTE BRUCELLOSIS
M.A. Poljak, N.O. Vynograd

Analysis of different variants of clinical courses of acute brucellosis with the 
symptoms of liver impairment was presented. Modern data concerning pathogenetic 
mechanisms of organs impairment in brucellosis and pathogenesis of jaundice in 
particular were elucidated 

Keywords: acute brucellosis, liver impairment

Вступ. Бруцельоз (МКХ-10 – А23) 
належить до найпоширеніших зо-
оантропонозних хвороб, клініко-
епідеміологічні прояви якого в остан-
нє десятиріччя суттєво змінилися під 
впливом різних соціально-економічних 
чинників, серед яких важливе місце на-
лежить міграційним процесам [1, 2]. 
Відкриття нових видів збудника: Br. ceti, 
Br. pinnipedialis, Br. microti розширили 
знання про клінічну маніфестацію бру-
цельозу і нові резервуари цих патогенів 

[3]. Із врахуванням біоварів, відомо 32 
збудники цього роду, з яких 17 є акту-
альними для людей [4].

Захворювання, що відоме з ча-
сів Гіппократа, було ретельно вивче-
ним у багатьох країнах світу, клініко-
патогенетичні особливості викладені 
у численних наукових публікаціях, але 
й досі не існує оптимальної класифіка-
ції бруцельозу, незважаючи на те, що їх 
було запропоновано за цей час понад 50 
[5, 6, 7, 8].
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Відповідно до рекомендацій 
ВООЗ, стандарт визначення випад-
ку хвороби сформульовано наступ-
ним чином: захворювання, що харак-
теризується раптовим або поступо-
вим початком, із тривалою інтермі-
туючою або нерегулярною гарячкою 
різної тривалості, профузними пота-
ми (особливо в нічний час), втомою, 
анорексією, втратою ваги, головними 
болями, артралгіями і генералізова-
ними болючими відчуттями; можуть 
розвиватися вогнищеві ураження різ-
них органів. Рекомендовано тристу-
пеневий рівень постановки діагнозу: 
підозрілий, ймовірний і підтвердже-
ний, – на підставі клінічних, епідеміо-
логічних і лабораторних даних. [9].

Вагомим досягненням у вивчен-
ні патогенезу і клінічної маніфеста-
ції стало секвенування геному бру-
цел, що дозволило визначити клас-
тери генів відповідальні за вірулент-
ність мікроорганізму, поглиблено ви-
вчено молекулярні механізми регуля-
ції імунної відповіді на ранніх стадіях 
інфікування [10].

Розроблені й запроваджені нові 
підходи в лабораторній діагности-
ці, що базуються на оптимізації ра-
ніше відомих культуральних мето-
дів, нових молекулярно-генетичних 
технологій детекції з рекомендовани-
ми праймерами до РНК 16S для кон-
кретних біоварів бруцел, прискоре-
ні методи виявлення патогенів в різ-
них об’єктах дослідження [11, 12, 13, 
14, 15].

Це, у свою чергу, призвело до пе-
регляду клінічних проявів гострого 
бруцельозу на сучасному етапі. Так, 
Поповим П.М. і співав. (2010) було 

показано, що на даний час у хворих 
значно менше спостерігається підви-
щення температури тіла понад 38° С, 
головний біль, остуда, ейфорія, гіпер-
гідроз, емоційна лабільність, висип. 
Температурна крива переважно має 
ремітуючий і субфебрильний харак-
тер, але при цьому частіше спостері-
гається гепатоспленомегалія і полімі-
кроаденіт [16]. Аналогічні дані щодо 
ураження печінки при бруцельозі на-
водять інші автори [4, 17, 18], хоча у 
попередні роки більшість авторів за-
значали, що печінкові прояви частіше 
притаманні хронічному бруцельозу.

За даними офіційної статисти-
ки, за останні 20 років в Україні реє-
струвалися лише спорадичні випад-
ки бруцельозу людей і всі вони були 
завізними з  різних держав світу [19]. 
Територія Закарпаття вважається 
вільною від бруцельозу понад 20 ро-
ків як за даними ветеринарної, так і 
медичної служб, хоча у 50-60–ті роки 
реєструвалися активні антропургіч-
ні осередки у гірських і передгірських 
районах. Однак, наші дослідження 
у період 2005-2011 років засвідчили, 
що бруцельоз і надалі залишається 
актуальною проблемою крайової ін-
фекційної патології у цьому регіоні 
[20, 21].

Мета досліджень: провести оцін-
ку клінічної маніфестації випадків 
гострого бруцельозу, що супрово-
джувалися симптомами ураження 
печінки.

Матеріали і методи дослі-
дження. Обстежено 135 хворих із 
нез’ясованого ґенезу гарячковими 
станами, які перебували на стаціо-
нарному лікуванні в інфекційних від-
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діленнях ОІЛ м. Ужгорода і ЦРЛ об-
ласті. Усім проведено лабораторну 
верифікацію діагнозу в ІФА (PanBio 
Limited ®, IgM EIA, Australia) із визна-
ченням IgM до родоспецифічного ан-
тигена бруцел у парних сироватках 
крові хворих. 

Результати досліджень та їх об-
говорення. За результатами сероло-
гічних досліджень у 32 хворих із за-
значеної групи було верифіковано ді-
агноз «Бруцельоз», що проявлявся 
поліморфною клінікою: симптома-
ми ураження шлунково-кишкового 
тракту (ШКТ), дихальної систе-
ми, центральної нервової системи, 
опорно-рухового апарату, алергічни-
ми проявами. 

Серед хворих із симптомами ура-
ження ШКТ дванадцять осіб мали 
прояви ураження печінки, що клі-
нічно маніфестували жовтяницею. У 
шести із цих пацієнтів було виставле-
но первинний діагноз: «Вірусний ге-
патит А, жовтянична форма серед-
ньої важкості», що пізніше лише в 
одному випадку  було підтверджено 
лабораторними методами; у двох – 
«Лептоспіроз ?», по одному – «Вірус-
ний гепатит неуточненої етіології», 
«Токсико-алергічний гепатит», «Ві-
русний гепатит В, жовтянична фор-
ма, важкий перебіг» і «Цироз печінки, 
активна фаза». Усі хворі з симптома-
ми жовтяниці були обстежені на мар-
кери ВГА, ВГВ і ВГС. Мікст-інфекцію 
ВГВ і бруцельозу а також ВГА і бру-
цельозу було підтверджено по одно-
му випадку, ще в одному – поєднане 
інфікування бруцелами і хантавіру-
сами, в останньому випадку хвороба 
завершилася летально. У решти хво-

рих не виявлено специфічних марке-
рів вірусних гепатитів чи інших ін-
фекційних хвороб. 

За віковим розподілом переважа-
ли особи середнього працездатного 
віку - 17-26 років (8), наймолодшому 
хворому було 11 років, найстаршо-
му – 60 років; переважали особи чо-
ловічої статі (9 осіб), у рівній кількос-
ті були жителі міста і сільської місце-
вості. 

Усі хворі були госпіталізовані на 
1-2 день від появи жовтяниці, цьому 
впродовж 3-6 днів передувало загаль-
не нездужання (8), підвищена втом-
люваність (7), дратівливість (5), різко 
виражений гіпергідроз (6). За дани-
ми епіданамнезу всі пацієнти вжива-
ли сире молоко, сир і бринзу домаш-
нього виготовлення, м'ясо (3), неми-
ті ягоди і овочі (7), пили некип’ячену 
воду з криниць (10). Ні у кого в анам-
незі не було спілкування з інфекцій-
ними хворими, ніхто не мав паренте-
ральних втручань впродовж 6 місяців 
до захворювання. 

У всіх хворих з ураженням ШКТ 
зі сторони органів травлення перева-
жали зміни функціонального поряд-
ку: зниження апетиту, сухість у роті, 
спрага, помірно або значно обкла-
дений язик, неприємний різкий за-
пах із ротової порожнини, вони мали 
схильність до закрепів, – а у двох осіб 
був виражений діарейний синдром. 
Наводимо клінічний приклад бруце-
льозу, що маніфестував симптомами 
ураження печінки. 

Хворий Г., 49 років, звернувся за 
медичною допомогою за місцем про-
живання до ЦРЛ на перший день хво-
роби, що маніфестувала гарячкою 
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тіла  38,0° С, загальною слабістю, бо-
лем у литкових м’язах, який посилю-
вався при ході. Проведено детоксика-
ційну терапію, але стан хворого погір-
шився і на 5 день хвороби, після кон-
сультації невропатолога, зі скаргами 
на загальне нездужання, слабість, ну-
доту, блювоту 5-6 разів на добу, біль у 
литкових м’язах, гарячку 38,5° С був 
госпіталізований до ОІЛ м. Ужгоро-
да з попереднім діагнозом  «Лептос-
піроз ?». 

Епідеміологічний анамнез: спіл-
кування з інфекційними хворими за-
перечує. Захворювання пов’язує із 
вживанням свіжого м’яса (свинини) і 
немитої полуниці з власної присадиб-
ної ділянки. У власному господарстві 
має курей, собаку, кота.

Об’єктивно: загальний стан важ-
кий, свідомість не порушена, темпе-
ратура тіла 37,1° С, пульс – 80 уд/хв., 
АТ – 100/60 мм рт.ст.  Менінгеальні 
симптоми (–). Незначна іктеричність 
шкіри і склер, склери дещо ін’єковані,  
висип на шкірі й видимих слизових 
відсутній. Язик сухий зі значним бі-
лим нальотом. Дихання везикулярне 
зліва, справа – жорстке, хрипи не ви-
слуховуються. Тони серця ритмічні, 
звучні. Живіт м’який, дещо чутливий 
в епігастрії,  печінка при пальпації  
+	3	см	від	краю	реберної	дуги.	Селе-
зінка при пальпації не визначаєть-
ся. С-м Пастернацького (-) з обох бо-
ків. Діурез – часте сечовиділення, 
нормальний об’єм. Болі в литкових 
м’язах посилюються при ході, але не 
при пальпації.

Лабораторні обстеження: ЗАК 
(16.06.10 р.): Нв – 119 г/л, еритроци-
ти - 3,8 × 1012/л, ШОЕ – 34 мм в год., 

лейкоцити – 15,9 × 109/л, (е – 1, п – 3, 
с – 67, л – 23, м – 6), тромбоцити – 
387 г/л. Біохімічний аналіз крові: за-
гальний білірубін – 156,4 мкмоль/л, 
прямий – 99,12 мкмоль/л, непрямий – 
57,28 мкмоль/л, АлАТ – 89,0 од/л, 
АсАТ – 120,0 ммоль/л, тимолова про-
ба – 0,5 од., сечовина – 13,15 ммоль/л, 
креатинин – 282,1 мкмоль/л, гама-
ГТ – 93 од/л. ЗАС - без особливостей. 
ЕКГ – знижений вольтаж, ритм сину-
совий, правильний. Рентгенографія 
легень – ознаки хронічного бронхіту. 
Обстеження на маркери  ВГА (-), ВГВ 
(-), ВГС (-); РМА зі стандартним на-
бором лептоспір (-). ІФА - IgM до бру-
цел – позитивно (1,839 при cut off 1,1).

Лікування: інфузійна детоксика-
ційна терапія (р-н глюкози 5 % – 200,0, 
інсулін 2 од., віт. C 10 % – 2,0; реопо-
ліглюкін – 200,0; р-н глутаргіну 4 % – 
20,0, тощо); цефтриаксон, гепабене, 
глютамін, мезим, но-шпа, етамзілат 
натрію, квамател, ентеросгель, поліві-
таміни – в терапевтичних дозах.

Від 23.06.10 р. стан хворого по-
кращився, зменшилась іктеричність 
шкіри і склер, болі у литкових м’язах, 
печінка	при	пальпації	+	2	см	від	краю	
реберної дуги, дещо ущільнена. Ви-
писаний 02.07.10 р. зі стаціонару у за-
довільному стані під диспансерний 
нагляд за місцем проживання. Трива-
лість хвороби – 23 доби, із них 18 – на 
стаціонарному лікуванні.

Узагальнюючи дані щодо хво-
рих на гострий бруцельоз, які мали 
прояви ураження печінки, що мані-
фестували на 1-6 день від початку 
гарячкового стану, слід зазначити, 
що, із врахуванням патогенезу хво-
роби, поява іктеричності відповіда-
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ла токсично-септичній фазі хворо-
би, коли внаслідок дисемінації бру-
цел в патологічний процес задіюють-
ся клітини РЕС, а відповідно це про-
являється симптомами ураження пе-
чінки, лімфатичних вузлів, кістково-
го мозку тощо. У тканинах і органах, 
де відбувається розмноження бру-
цел, має місце дифузна запальна ре-
акція елементів РЕС із розвитком 
інфекційно-реактивного ретикуло-
ендотеліозу, зростає проникливість 
судин під дією ендотоксину збудни-
ка, виникають серозні запальні змі-
ни, венозне повнокрів’я і кровови-
ливи, в окремих випадках, вогнище-
вий некробіоз [5, 6, 10]. Ймовірно, 
що клінічні ознаки ураження печін-
ки відтворюють ступінь активнос-
ті цих патогенетичних механізмів 
ушкодження.

Висновки:
1. Бруцельоз залишається акту-

альним ендемічним захворюванням на 
Закарпатті.

2. Резултати нашого дослідження 
свідчать, що однією із особливостей су-
часного перебігу гострого бруцельозу 
є суттєве збільшення частоти уражен-
ня печінки, яке клінічно проявляєть-
ся жовтяницею. Внаслідок цього у час-
тини хворих на бруцельоз попереднім 
ді агнозом були вірусні гепатити різної 
етіології, цироз печінки, токсичні гепа-
тити, лептоспіроз тощо.

Поява іктерічності у хворих на го-
стрий бруцельоз відповідала токсико-
септичній фазі хвороби, а рівень гіпер-
білірубінемії певною мірою характери-
зував інтенсивність дифузної запальної 
реакції клітин РЕС.
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НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
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ПІДХОДИ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ОБСТЕЖЕННЯ  
НА ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ

Д.В. Самарін, О.О. Юхименко

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Ключові слова: вірусний гепатит, обстеження, маркери.

ПОДХОДЫ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
НА ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ
Д.В. Самарин, О.О. Юхименко

Дана интерпретация результатов обследования на вирусные гепатиты.

Ключевые слова: вирусный гепатит, обследование, маркеры.

APPROACHES TO INTERPRETATION OF THE RESULTS OF LABORA-
TORY IDENTIFICATION OF VIRAL HEPATITIDES

D.V.	Samarin,	O.O.	Yukhimenko

Interpretation of the results of serologic tests for identification of viral hepatitides 
was presented 

Keywords: viral hepatitides, interpretation, markers

Ураження печінки може зустріча-
тися при багатьох інфекційних захво-
рюваннях, проте для них, на відміну від 
вірусних гепатитів, є необов'язковим 
синдром гепатиту. Прикладами таких 
хвороб можуть бути CMV-інфекція, 
EBV-інфекція, токсоплазмоз, лептос-
піроз та ін. Однак, вірусні гепатити є 
хворобами, при яких ураження печін-
ки є обов’язковим, саме воно визначає 
перебіг захворювання та його наслід-
ки.

Залежно від особливостей епіде-

мічного процесу вірусні гепатити мо-
жуть бути розділені на захворювання з 
фекально-оральним шляхом передачі 
(гепатити А і Е), і ті, які мають парен-
теральний шлях передачі (гепатити В, 
С, D). Залежно від особливостей пере-
бігу можна виділити гострі гепатити, 
що закінчуються одужанням в терміні 
до 6 місяців від початку захворювання, 
і хронічні, при яких збудник персистує 
в організмі понад 6 місяців.

Вірусні гепатити А і Е завжди пе-
ребігають лише у вигляді гострих гепа-
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титів, в той же час, при вірусних гепа-
титах В, С, D можлива хронізація про-
цесу. Ризик переходу гострого вірус-
ного гепатиту в хронічний залежить 
від віку пацієнта і стану його імунної 
системи. Так, якщо у новонародже-
них ризик хронізації гепатиту В стано-
вить 90-95%, то у підлітків і дорослих 
він менш ніж 5%. У разі наявності у па-
цієнта імунодефіциту ризик переходу 
гострого вірусного гепатиту В у хро-
нічний може збільшуватися до 30-80%.  
Імовірність хронізації гострого вірус-
ного гепатиту С складає від 55 до 85%, 
в середньому 75%.

Враховуючи, що переважна біль-
шість випадків вірусних гепатитів пе-
ребігає у безжовтяничних формах, 
більшість цих хворих залишаються не 
виявленими. При вірусних гепатитах 
А і Е такі пацієнти є важливим джере-
лом інфекції. Також хронічні вірусні 
гепатити В і С, тривалий час залишаю-
чись безсимптомними, можуть прояв-
ляти себе лише при розвитку усклад-
нень:  цирозу печінки, гепатоцелюляр-
ної карциноми.

Відмінною рисою гепатиту є роз-
виток патологічного процесу в печінці, 
відображенням якого є підвищені рів-
ні трансаміназ АлАТ і АсАТ. Врахову-
ючи, що в патогенезі вірусних гепати-
тів переважають процеси цитолізу ге-
патоцитів, характерним є підвищення 
рівнів саме АлАТ. Хоча гепатити є най-
частішою причиною підвищення рів-
нів АлАТ і АсАТ, слід пам'ятати про 
можливе «позапечінкове» походжен-
ня цих ферментів. Обстеження паці-
єнта, у разі підозри на вірусний гепа-
тит, можна розділити на дві фази: ви-
явлення у пацієнта гепатиту і встанов-

лення його етіології.
Для виявлення гепатиту застосо-

вується визначення рівнів трансаміназ 
та білірубіну (із визначенням прямої та 
непрямої фракцій).

Для гепатитів типові підвищені 
рівні трансаміназ, переважно за раху-
нок АлАТ, для вірусних гепатитів – ви-
сокі рівні їх активності. Типовим, але 
не обов'язковим, є виявлення пору-
шень обміну білірубіну.

У разі виявлення у пацієнта підви-
щеного рівня активності АлАТ наступ-
ним етапом є уточнення етіології гепа-
титу, яке передбачає визначення спе-
цифічних для кожного збудника мар-
керів гепатитів.

Для діагностики вірусного гепати-
ту А застосовують визначення антитіл 
класу	М	до	цього	збудника	(Аnti-HAV	
IgM). 

Обстеження пацієнта при підозрі 
на вірусний гепатит В починається з ви-
значення	наявності		в	крові	HBsAg,	про-
те цей тест не несе інформації про ре-
плікативну активність збудника. Врахо-
вуючи, що хронічний вірусний гепатит 
В може протікати як у вигляді інтегра-
тивної так і реплікативної форми, необ-
хідно визначення реплікативної актив-
ності збудника. В якості маркерів реплі-
кативної активності застосовується ви-
значення	HBeAg	або	ДНК	HBV.	

В окремих випадках, якщо підви-
щені рівні трансаміназ не знаходять 
свого пояснення, можливе визначення 
реплікативних маркерів у пацієнтів з 
негативними результатами обстежен-
ня	на	HBsAg	(для	виявлення	випадків	
захворювання,	 спричиненого	 HBV	 з	
точковими мутаціями в а-детермінанті 
HBsAg).
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Порівнюючи інформативність за-
значених маркерів реплікативної ак-
тивності вірусного гепатиту В слід 
пам'ятати,	 що	 HBe-антиген	 (HBeAg)	
є вірусним білком. Він з'являється не-
забаром після початку реплікації ві-
русу гепатиту В, а після її припинен-
ня  швидко щезає. Тест-системи, що 
визначають	HBeAg,	 як	правило,	 є	 до-
сить простими і надійними. Проте 
слід	пам’ятати,	що	відсутність	HBeAg	у	
крові хворого на ХГВ (і навіть інверсія 
HBeAg	на	HBeAb)	не	виключає	реплі-
кацію	HBV	DNA:	до	припинення	син-
тезу е-антигена можуть призводити 
зміни на етапі транскрипції (мутації в 
core-промоторі) та на стадії трансляції.

Головними причинами мутацій 
вважається імунний пресинг та вплив 
противірусної терапії, хоча визнаєть-
ся можливість інших, невстановлених 
причин. 

Антитіла класу М до ядерно-
го антигена вірусу гепатиту В (anti-
HBcorIgM)	 є	 продуктом	 діяльності	
імунної системи, тому їх поява запіз-
нюється порівняно з вірусними марке-
рами. У імунокомпроментованих хво-
рих можуть спостерігатися порушен-
ня антитілоутворення, що призведе 
до негативних результатів визначення 
anti-HBcor	 IgM	на	 тлі	 активної	реплі-
кації вірусу гепатиту В.

Проведення полімеразної ланцю-
гової реакції дозволяє безпосередньо 
виявити наявність генетичного ма-
теріалу вірусу в крові. Ця методика є 
найбільш специфічною для діагности-
ки реплікації гепатиту В. Позитивний 
результат ПЛР дозволяє встановити 
реплікацію збудника як у випадку за-
хворювання, викликаного «дикими» 

штамами	 збудника,	 так	 і	 при	HBeAg-
негативному гепатиті В. На сьогодніш-
ній день для діагностики вірусного ге-
патиту В використовується визначен-
ня вірусного навантаження кількісною 
ПЛР. 

Інколи лікаря цікавить, чи хво-
рів раніше пацієнт на вірусний гепа-
тит В. Для того, щоб отримати відпо-
відь на це питання, необхідно визна-
чити	HBsAg	і	антитіла	до	нього	класу	
G	(anti-HBs	IgG).	У	разі	отримання	не-
гативних результатів визначення обох 
маркерів для виключення перебуван-
ня пацієнта в серонегативному вікні, 
це дослідження слід повторити з ін-
тервалом 2 тижні. Під серонегативним  
вікном розуміють проміжок часу у пе-
ребігу гострого вірусного гепатиту В, 
коли	HBsAg	вже	не	визначається,	а	ти-
три	anti-HBs	IgG	є	ще	занадто	низьки-
ми, щоб бути визначеними. Кількіс-
не	визначення	anti-HBs	IgG	може	бути	
також використано для оцінки напру-
женості поствакцинального імунітету 
після вакцинації проти гепатиту В.

Значення окремих маркерів вірус-
ного гепатиту В наведено в таблиці 1.

Діагностика вірусного гепатиту С 
починається з визначення антитіл до 
цього	збудника	класу	G	(anti-HCVIgG)	
або сумарних антитіл. Для підтвер-
дження активної реплікації цього 
збудника застосовується визначення 
РНК вірусу гепатиту С методом ПЛР.

Важливе значення для вирішення 
питання про можливість проведення 
специфічної терапії вірусного гепатиту 
С та прогнозу її ефективності є визна-
чення генотипу збудника, який викли-
кав захворювання у пацієнта. Відо-
мо, що випадки вірусного гепатиту С, 
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викликаного збудниками, що відно-
сяться до генотипу 2 і 3, краще реагу-
ють на терапію, ніж гепатит, виклика-
ний вірусом з генотипом 1 або 4. Важ-
ливим показником, який необхідно 
контролювати в ході лікування гепа-
титу С, є кількість копій ДНК вірусу 
в 1 мкл сироватки – «вірусне наван-
таження». Для визначення вірусного 
навантаження використовується спе-
ціальна методика кількісної ПЛР. Ге-
нотипування вірусу гепатиту С і ви-
значення вірусного навантаження 
цього збудника необхідно в контексті 
вирішення питання про доцільність 
проведення терапії хронічного вірус-
ного гепатиту С.

Враховуючи, що вірус гепатиту 
D не є самостійним збудником ( він 

може розмножуватися тільки в при-
сутності вірусу-помічника, яким для 
нього є вірус гепатиту В), проводи-
ти обстеження на гепатит D доціль-
но тільки пацієнтів, які мають вірус-
ний гепатит В, особливо якщо пере-
біг захворювання останнім часом на-
був ознак швидкого прогресування. 

Негативний результат коректно-
го визначення маркерів вірусних ге-
патитів може вказувати на те, що ге-
патит, який має місце у пацієнта, ін-
шої етіології, зокрема є синдромом у 
складі інших інфекційних захворю-
вань або має неінфекційний генез. У 
таких випадках завжди також необ-
хідно пам'ятати про можливість по-
запечінкового походження підвище-
ної активності транс аміназ.

Таблиця 1.
Значення визначення маркерів вірусного гепатиту В.

HBsAg Білок оболонки вірусу 
Маркер наявності вірусу гепатиту В в організмі. 

Персистування понад 6 місяців вказує на хроніч-
ний гепатит  

Anti-HBs Протективні (захисні) 
антитіла 

Свідчать про раніше перенесене захворювання 
(пізній маркер реконвалесценції) або вак-цинацію

HBeAg Реплікативний маркер Вказує на реплікацію вірусу гепатиту В, високу 
контагіозність.

Anti-HBe Непротектівні антитіла Одужання	або	утворення	HBeAg-антиген-
негативних мутантів

Anti-HBc	IgM Реплікативний маркер. 
Непротективні антитіла. Реплікація вірусу гепатиту В

Anti-HBc	IgG Непротективні анти-
тіла

Типові для хронічного гепатиту В; у разі відсут-
ності реплікації – мають анамнестичне значення

HBV	DNA Реплікативний маркер Реплікація вірусу гепатиту В, висока контагіозність. 
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3.	Mauss	S.,	Berg	T.,	Rockstroh	J.	Sarrazin	C.,	Wedemeyer	H.-	Hepatology.	Actual	 textbook,	Flying	
Publisher, 2010, 485p.
4. Long S.S., Pickering L.K., Prober C.G. Principles and practice of Pediatric Infectious Diseases 
Churhill Livingstone, 2008, 1821p
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ИНФОРМАЦИЯ

Инферген – новый в Украине интерферон, одобренный FDA для повтор-
ного лечения больных хроническим гепатитом С, не ответивших на предше-
ствующую противовирусную терапию

Инферген (Консенсус-интерферон, интерферон альфакон-1) – уникаль-
ный биоинженерный альфа-интерферон, разработанный путем сканирова-
ния структур нескольких подтипов альфа-интерферона. 

Образованный с помощью ДНК-технологии синтетический рекомбини-
рованный интерферон Инферген на 88% идентичен интерферону альфа-2а 
и на 30% – интерферону-альфа 2b. Структурные особенности молекулы Ин-
фергена обеспечивают высокую противовирусную активность препарата.

Все интерфероны 1 типа, в том числе Инферген, конкурируют за соот-
ветствующие рецепторы на поверхности иммунных клеток. Различия в проч-
ности их связывания (аффинитет) могут привести к различиям в биологиче-
ской мощности. 

Изучение силы связывания молекулы интерферона с рецепторами про-
водилось путем установления константы диссоциации рецепторов (kd) Ин-
фергена и интерферона альфа-2b (табл. 1). Исследование показало, что Ин-
ферген связывается с рецептором интерферона 1 типа в 10 раз прочнее, чем 
интерферон альфа-2b (kd Инферген = 0,4 ×10-11М; kd интерферон альфа-2b = 
1,07 × 10-11М). Большее количество рецепторов на вторичных участках связы-
вания на поверхности клетки, по сравнению с интерфероном альфа-2b, обе-
спечивает большую активность Инфергена (Консенсус-интерферон, интер-
ферон альфакон-1) в опытах in vitro.

Инферген увеличивает в 2–6 раз экспансию генов, ответственных за про-
тивовирусную активность против ВГС.

В исследованиях индукции естественных клеток-киллеров и антипроли-
феративного действия, установлено, что Инферген является более мощным, 
чем другие интерфероны (Fish et.all.).

Связывающая аффинность к рецепторам интерферона 1 типа
Интерферон 1 типа Рецептор kd (М) Рецепторы/клетки Вторичные участки/клетки

Интерферон альфа-2b 1,07 × 10-11 160 69,959
Инферген 3,9 × 10-12 180 81,310
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В настоящее время опубликованы или представлены в абстрактах на 
международных медицинских конференциях (AASLD, DDW и др.) результа-
ты клинических исследований Инфергена. Противовирусное действие Ин-
фергена изучалось у больных ХГС, ранее получавших стандартное лечение 
пегилированным	интерфероном	+	рибавирин	и	не	ответивших	на	терапию,	у	
больных с рецидивом, а также ранее нелеченных. 

В результате клинических исследований установлено,что Инферген по-
казан для лечения больных гепатитом С в возрасте 18 лет и старше при от-
сутствии общепринятых противопоказаний для противовирусной терапии. 

В 2010 г. препарат Инферген одобрен FDA для повторного лечения паци-
ентов, не ответивших на предшествующую терапию, а также для пациентов, у 
которых развился рецидив.

К сведению специалистов: с полной информацией о препарате Инфер-
ген вы можете ознакомиться на сайте Infergen.kiev.ua, а также в инструкции 
для медицинского использования. (Регистрационное свидетельство в Украи-
не №829/10-300200000 от 15.12.2010г.) 

Официальное представительство по Украине и странам СНГ 
ООО "Фармюнион"
Украина, 03151, Киев
ул. Народного Ополчения, 7
первый этаж, офис 160
тел/факс: (044) 246 88 88
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КОНФЕРЕНЦІЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

«ХРОНІЧНІ ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ – ЦЕ НЕ ВИРОК».

24–25 лютого 2011 року в м. Рів-
не відбулася науково-практична кон-
ференція з міжнародною участю на 
тему: "Хронічні вірусні гепатити – це 
не вирок", присвячена десятій річни-
ці заснування Рівненського обласно-
го лікувально-діагностичного гепато-
логічного центру. 

Конференція почалась екскур-
сією по Рівненській центральній 
міській лікарні. 

Високий професіоналізм медич-
них працівників (у лікарні працює 7 
заслужених лікарів України і 5 канди-
датів медичних наук), сучасне облад-
нання європейського рівня, широкий 
набір лабораторних досліджень, гарні 
умови для пацієнтів дозволяють від-
нести Рівненську центральну місь-
ку лікарню до найкращих медичних 
установ України. 

Головний лікар ЦМЛ м.Рівне, за-
служений лікар України, кандидат 
медичних наук, дійсний член Євро-
пейської спілки спортивної травма-
тології, хірургії колінного суглобу та 
артроскопії (ESSKA) Кучерук Євген 
Філімонович розповів, що за остан-
ні 10 років вдалося майже повністю 
змінити «обличчя» лікарні, оновити 
матеріально-технічну базу, зміцни-
ти кадровий потенціал і завдяки цьо-
му запровадити цілу низку сучасних 
медичних технологій. В лікарні ство-
рені і працюють центри спеціалізова-
ної допомоги: артрології та відновно-
го лікування; мікроендоскопічної хі-

рургії ЛОР-органів та косметичної хі-
рургії; гепатологічний. Останньому 
було приділено особливу увагу. Ство-
рений у 2001 р., це перший гепатоло-
гічний центр в Україні. Очолює його 
к.мед.н. Мартинюк Галина Андріїв-
на. Тут надається стаціонарна та кон-
сультативна допомога пацієнтам з 
різноманітною патологією печінки, 
працює денний стаціонар. Прово-
дяться всі необхідні лабораторні до-
слідження, потрібні для діагности-
ки вірусних та автоімунних гепати-
тів; широкий спектр біохімічних до-
сліджень дозволяє діагностувати хво-
робу Коновалова-Вільсона та інші за-
хворювання гепато-біліарної зони. У 
лікуванні враховуються результати 
генетичних досліджень, зокрема, ви-
значення маркерів гемохроматозу. Є 
можливості для проведення доплеро-
графічної діагностики ОЧП, діагнос-
тичної біопсії печінки з подальшим 
патоморфологічним дослідженням. У 
лікуванні вірусних гепатитів широко 
використовується комбінована про-
тивірусна терапія; пацієнтам з пор-
тальною гіпертензією та кровотечами 
з варикозно розширених вен страво-
ходу проводиться тромбоемболізація 
судин печінки та селезінки. В центрі 
ведеться як практична так і наукова 
робота.

Слід також відзначити, що Цен-
тральна міська лікарня – переможець 
відкритого Всеукраїнського рейтин-
гу послуг і товарів "Золота фортуна" 
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в номінації "Кращий лікувальний за-
клад".

Багато теплих та щирих слів було 
сказано на адресу лікарні та гепато-
логічного центру під час відкриття 
конференції представниками Рівнен-
ської обласної державної адміністра-
ції.

Конференцію було розпоча-
то доповіддю члена-кореспондента 
РАМН, заслуженого діяча науки РФ  
Й.В.  Шахгільдяна (НДІ вірусоло-
гії РАМН ім.  Д.Й.  Івановського, Мо-
сква). Доповідь стосувалась актуаль-
ної проблеми – вірусного гепатиту А. 
Зазначивши поширеність хвороби у 
різних регіонах світу, зокрема висо-
кий рівень захворюваності у Росій-
ській Федерації, академік Й.В.  Шах-
гільдян нагадав епідеміологію гепати-
ту А і наголосив на тому, що з усіх ла-
нок процесу, найбільш доцільно здій-
снювати вплив саме на сприйнятли-
вий організм. У дослідженнях, вико-
наних під керівництвом доповідача, 
доведено високу ефективність вак-
цинації проти гепатиту А. Так, на-
приклад, у Свердловській області у 
1999 р. введена у дію державна про-
грама по вакцинопрофілактиці гепа-
титу А. Завдяки цій програмі за 10 
років захворюваність на цю недугу в 
області вдалося знизити з 51,4 до 3,8 
на 100  тис. населення. Доповідач на-
голосив також на тому, що введен-
ня вакцини може використовуватись 
і як профілактика у вогнищі, оскіль-
ки вже після першої ін’єкції вакци-
ни виробляється потужна імунна від-
повідь. Отже, на підставі даних, наве-
дених у доповіді Й.В. Шахгільдяном, 
можна дійти певних висновків, зо-

крема про керованість такої інфек-
ції, як гепатит А, реальність знижен-
ня захворюваності до Європейських 
показників (1 на 100 тис. населення), 
і важливо – не лише епідеміологічну, 
але й економічну ефективність вак-
цинопрофілактики гепатиту А.

Наступною була доповідь завід-
увача кафедри інфекційних хвороб  
Вінницького національного медично-
го університету ім. М.І. Пірогова про-
фесора Л.В. Мороз на тему «Персона-
лізація лікування хронічного гепа-
титу С». У своєму дослідженні автор 
для подальшої персоналізація ліку-
вання хронічного гепатиту С (ХГС) 
проводила пошук предикторів фор-
мування вірусологічної відповіді. 
Професор Л.В. Мороз дійшла висно-
вку, що групу хворих, які не відповіли 
на противірусну терапію (ПВТ), біль-
шою мірою складають особи старше 
40 років (60,7%) та з тривалістю за-
хворювання понад 5 років (69,1%). 
Дістали підтвердження дані літера-
тури про те, що для формування ві-
русологічної відповіді має значен-
ня індекс маси тіла та вихідний рі-
вень вірусного навантаження. Клі-
нічно у невідповідачів утричі часті-
ше спостерігалась жовтяниця і май-
же у 19 разів частіше – гепатомегалія. 
Серед рутинних лабораторних дослі-
джень звертало на себе увагу те, що 
серед нон-респондерів хворі з нор-
мальним рівнем АлАТ та АсАТ зу-
стрічались відповідно у 6,4 та у 3,9 ра-
зів частіше, ніж серед хворих, що від-
повіли на ПВТ; тоді як біохімічні по-
казники холестазу (ЛФ та ГГТ) у гру-
пі невідповідачів були підвищені (у 4 
рази). Також предиктором СВВ може 
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бути вихідний рівень феритину (у 
групі нон-респондерів він вищий). 
При морфологічному дослідженні пе-
чінки у групі хворих, що не відпові-
ли на противірусну терапію, встанов-
лена вірогідно більша кількість паці-
єнтів зі значними запальними зміна-
ми (89,3%) та вираженим фіброзом 
печінки (60,7%). Значну увагу у своїй 
доповіді професор Л.В. Мороз приді-
лила впливу на персоналізацію тера-
пії генетичних особливостей пацієн-
та. Так, встановлено залежність між 
поліморфізмом гена IL-10 та наслід-
ками ХГС: генотип IL-10 (-592) АА 
пов’язуються із самовилікуванням, 
генотип IL-10 (-1082) GG – з прогре-
суючою інфекцією, генотип IL-10 
(-1082) АА, АТА/АТА, АСС/АСС та 
гомозиготні гаплотипи асоціюються 
зі швидким прогресуванням фіброзу. 
Значні перспективи відкриває дослі-
дження родини λ-інтерферонів: по-
передній молекулярно-генетичний 
аналіз поліморфізма гена IL-28B 
(rs12979860) дозволяє прогнозувати 
успіх лікування ХГС пегельованим 
інтерфероном та рибавірином. Най-
вища частота СВО реєструється при 
виявленні генотипу С/С (73,3%), ниж-
ча – при генотипі С/Т (32,3%) та най-
нижча (25,0%) – у хворих з геноти-
пом Т/Т; розподіл вищевказаних ге-
нотипів у популяції становить близь-
ко 50%, 30% та 20% відповідно (за да-
ними Л.В. Мороз та співавт., 2011). 
Отже, існують різноманітні факто-
ри прогнозування СВО, використан-
ня їх в комплексі дозволяє передбачи-
ти результат терапії та індивідуалізу-
вати противірусне лікування хворих 
на ХГС.

Доповідь професора А.О. Ру-
денко (Інститут епiдемiологiї та 
iнфекцiйних хвороб iм. Л.В. Грома-
шевського АМН України, м. Київ) 
була присвячена вивченню патології 
печінки та корекції терапії при гер-
песвірусних ураженнях нервової сис-
теми. В оригінальному досліджен-
ні (на 60 хворих) при герпесвірусних 
ураженнях нервової системи виявле-
но різні ознаки гепатиту, зокрема ге-
патолієнальний синдром, який в од-
ному випадку реєструвався ізольова-
но. Визначення гепатоспленомегалії 
проводилось пальпаторно; частину 
хворих (18) було обстежено ультрасо-
нографічно, і у 14 пацієнтів (77,77%) 
спостерігалися зміни структури пе-
чінки. У всіх хворих виявлялася під-
вищена, в тій чи іншій мірі, аланіна-
мінотрансфераза – від 1,07 (у ціль-
ній сироватці) та 2,8 ммоль/л (у роз-
веденій) до 10,8 (цільна сироватка) та 
19,9 ммоль/л (розведена).

Виявлені ознаки було розцінено 
як прояв системних змін в організ-
мі хворого, які частіше розвивають-
ся під впливом етіологічного чинни-
ка – вірусу герпесу простого та асо-
ціації	 вірусів	 родини	 Herpesviridae.	
Всі хворі отримували препарати аци-
кловіру або ганцикловіру залежно від 
етіологічного чинника. Оскільки ці 
препарати також можуть викликати 
ураження печінки, хворим на період 
прийому вказаних препаратів при-
значали гепатопротектори. 

Отже, всім хворим з герпесві-
русними ураженнями нервової сис-
теми необхідно призначати дослі-
дження сироватки крові на білірубін 
та трансамінази: при поступленні в 
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стаціонар та кожні 5-7 днів в проце-
сі лікування для виключення гепати-
ту як прояву системного процесу або 
внаслідок прийому гепатотоксичних 
препаратів (ацикловір та ганцикло-
вір). При виявленні уражень печінки 
слід призначати патогенетичну тера-
пію.

Надзвичайно важливої теми – 
проблеми кріоглобулінемії у хво-
рих на інфекційні хвороби – стосу-
валась доповідь професора кафе-
дри інфекційних хвороб Львівсько-
го національно-го медичного універ-
ситету ім. Данила Галицького Б.А. Ге-
расуна. Основні аспекти пробле-
мі розглядалися на прикладі гепати-
ту С, частково – токсоплазмозу. До-
повідач звернув увагу слухачів на те 
що цій проблемі, попри її актуаль-
ність і важливість, в Україні приділя-
ється недостньо уваги. Розглядаючи 
особливості клінічного перебігу крі-
оглобулінемії, доповідач звернув осо-
бливу увагу на поліморфізм її проя-
вів, які переважно залежать від осо-
бливостей ураження судинної систе-
ми. Було підкреслено, що найчастіше 
кріоглобулінемія супроводжується 
проявами ураження шкіри. Це холо-
дова уртикарна висипка, акроціаноз, 
ліведо, «мармурова» шкіра, судинна 
пурпура, виразкові некрози, локаль-
ний свербіж у місцях переохолоджен-
ня, або генералізований свербіж, трі-
ада Льюіса (міхур, гіперемія, набряк), 
набряк Квінке, рідше – гангрена кін-
цівок, алопеція. Далі були детально 
розглянуті особливості ураження по 
органах та системах, зокрема допові-
дач зупинився на особливостях ура-
ження нирок, органів черевної по-

рожнини, легень, серцево-судинної 
системи та ін. 

При розгляді принципів лікуван-
ня зверталась увага на провідну роль 
ефективної терапії основного захво-
рювання, при гепатиті С – вирішаль-
не значення надається противірус-
ній інтерфернотерапії. Має значення 
і використання ангіопротекторів, ге-
патопротекторів, препаратів, які від-
носяться до системної ензимотерапії. 
Сьогодні для лікування кріоглобулі-
немії і кріоглобулінемічних васкулітів 
широко використовуються глюкор-
тикостероїдні гормони, проте таке лі-
кування потребує обережності, а їх 
призначення інфекційним хворим є 
небажаним, а при вірусному гепатиті 
з інтенсивною реплікацією вірусу на-
віть протипоказаним. У зв’язку з цим 
доповідач зупинився на немедика-
ментозних методах лікування. До них 
належить дієтичне харчування з об-
меженням тваринних білків, плазма-
ферез, особливо кріоплазмаферез, та 
розроблений професором Б.А. Гера-
суном і співав. новий метод клітинної 
терапії, суть якого полягає у внутріш-
ньошкірному введенні автолейкоци-
тів. Пояснюючи механізм терапевтич-
ного впливу цього методу лікування, 
доповідач підкреслив, що має значен-
ня комплексний вплив автореактив-
них клітин на механізми імунного ре-
агування: внутрішньошкірна імуні-
зація автоклітинами посилює імунну 
відповідь шляхом активації неспеци-
фічних факторів імунітету (система 
комплементу, макрофагів тощо); має 
значення і перехресне реагування за 
рахунок часткової ідентичності анти-
генних структур, до того ж запуска-
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ється противірусний нагляд шляхом 
генерації цитотоксичних лімфоцитів. 
Важливим також є процес корекції 
сітки Ерне – ідіотип-антиідіотипової 
регуляції імунної відповіді та актива-
ція	CD3+,	CD4+,	CD25+-лімфоцитів.	
Розроблений метод заслуговує на ши-
роке впровадження. 

І ще одна доповідь, якій хотілося 
би приділити увагу, стосується вель-
ми важливої та у багатьох сенсах від-
критої теми – «Лікування хронічних 
гепатитів у дітей». На рівненській 
конференції висвітлювала її доктор 
медичних наук В.С. Березенко (Інсти-
тут педіатрії, акушерства і гінекології 
АМН України, Київ). Доповідач пові-
домила, що багато проблем стоїть пе-
ред педіатрами, які лікують дітей з 
хронічними гепатитами. Навіть кіль-
кість	інфікованих	HBV	та	HСV	дітей	
невідома, в зв’язку з їх переважно без-
симптомним, або малосимптомним 
перебігом в дитячому віці. Незважа-
ючи на часту відсутність маніфеста-
ції, сьогодні вважається, що ХГС та 
ХГВ в дитячому віці може призводити 
до фіброзу, цирозу печінки та ГЦК. У 
лікуванні цих захворювань провідну 
роль грає етіотропна терапія. Згідно 
з протоколами лікування, затвердже-
ними МОЗ України в грудні 2007  р., 
для лікування ХГВ у дітей рекоменду-
ється – рекомбінантний ІФН-α в до-
зах 5 – 6 млн МО/м2 протягом 6 – 12 
місяців, залежно від типу вірусу, або 
ламівудин – 3 мг/кг (не більше 100 мг 
на добу) – 12 міс;  при ХГС дітям при-
значають рекомбінантний ІФН-α в 
дозі 3 млн МО/м2 протягом 6 міс для 
2, 3 генотипу та 12 міс для 1, 4 гено-
типу як монотерапію, чи у комбінації 

з рибавірином – 10,6 мг/кг. Причому 
частота СВВ у дітей значно вища, ніж 
у дорослих. З метою патогенетичної 
терапії, В.С. Березенко рекомендува-
ла препарат урсодезоксіхолівої кис-
лоти у вигляді суспензії (урсофальк) 
по 10 мг/кг добу щоденно протягом 3 
міс., донатор NO, гепатопротектори, 
що містять силімарин. Останні дві 
групи препаратів призначають дітям 
старше 12 років. 

Спираючись на досвід та дані лі-
тератури, доповідач сформулюва-
ла наступні висновки: 1. За наявнос-
ті показів до противірусної терапії, у 
дітей відстрочення лікування є недо-
цільним, це призводить до знижен-
ня шансів на успіх терапії та погіршує 
прогноз	 (крім	 HBeAg-позитивного	
ХГВ з компенсованим ураженням пе-
чінки, коли лікування відтермінову-
ють на 6 міс., очікуючи на спонтан-
ну сероконверсію); 2. При ХГС засто-
сування короткоживучих ІФН у ді-
тей більш ефективне ніж у дорослих; 
3. Вибір схеми та режиму ПВТ пови-
нен враховувати предиктори ефек-
тивності лікування; 4. У більшос-
ті випадків ПВТ у дітей переносить-
ся добре, а побічні ефекти не призво-
дять до її відміни; 5. Основні перева-
ги лікування ХГС у дітей (порівняно 
з дорослими) – це вища результатив-
ність, більша очікувана тривалість 
життя, більша медико-соціальна та 
економічна значимість.

У заключному слові завідуюча 
Рівненським обласним лікувально-
діагностичним гепатологічним цен-
тром, к.мед.н. Г.А.  Мартинюк підве-
ла підсумки 10-річної роботи центру 
та висловила вдячність колегам і ке-
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рівництву за підтримку та співпра-
цю, а також доповідачам та організа-
торам конференції. До конференції 
Г.А. Мартинюк зі співавторами підго-
тувала методичні рекомендації «Клі-
ніка, діагностика, лікування і диспан-
серизація хворих на гострі та хроніч-
ні вірусні гепатити», які отримали по-
зитивну оцінку фахівців.

Отже, конференція підтверди-
ла важливе значення спеціалізованих 
медичних центрів, які мають більші 
можливості для високоякісного ліку-
вання хворих та проведення науко-
вих досліджень.

Підготував 
О.Б. Герасун, Львів
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РЕФЕРАТИ

SERUM CHOLESTEROL AND STATIN USE PREDICT VIROLOGICAL 
RESPONSE TO PEGINTERFERON AND RIBAVIRIN THERAPY

Hepatology,	2010,	September;	52(3):864-74

Harrison	SA,	Rossaro	L,	Hu	KQ,	Patel	K,	Tillmann	H,	Dhaliwal	S,	Torres DM,	
Koury	 K,	 Goteti	 VS,	 Noviello	 S,	 Brass	 CA,	 Albrecht	 JK,	 McHutchison	 JG,	
Sulkowski MS.

Division	of	Gastroenterology	and	Hepatology,	Department	of	Medicine,	Brooke	
Army Medical Center, Fort Sam Antonio, Texas, USA 

ВИКОРИСТАННЯ СИВОРОТКОВОГО ХОЛЕСТЕРОЛУ І СТАТИНУ В 
ЯКОСТІ ПРЕДИКТОРІВ ВИНИКНЕННЯ ВІРУСОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДІ 

НА ТЕРАПІЮ ПЕГІНТЕРФЕРОНОМ І РИБАВІРИНОМ

Актуальність і мета. Хоча частота стійкої вірусологічної відповіді у па-
цієнтів	із	хронічною	HCV-інфекцією	за	останні	15	років	значно	зросла,	вона	
не є достатньою, особливо у пацієнтів із першим генотипом вірусу гепати-
ту С. Останні дослідження свідчать, що підвищені рівні ліпопротеїдів низь-
кої щільності і лікування статинами можуть бути пов’язані з вищим рівнем 
стійкої	вірусологічної	відповіді		у	пацієнтів,	інфікованих	HCV.	Метою	дослі-
дження була оцінка вірусологічної відповіді на комбіноване лікування пегі-
льованим інтерфероном та рибавірином у хворих із першим генотипом ві-
русу гепатиту С, котрі мали або підвищені рівні ліпопротеїдів низької щіль-
ності, або низькі рівні ліпопротеїдів високої щільності на початку лікуван-
ня, або приймали статини на той момент, коли їх включали в дослідження 
“IDEAL” (Ефективність індивідуального підбору дози проти стандартної дози 
для оцінки оптимального лікування пегільованим інтерфероном). 

Дизайн дослідження: ретроспективний аналіз.
Методи: пацієнти із першим генотипом вірусу гепатиту С (n=3070), були 

відібрані для отримання одного з трьох PEG-IFN/рибавірин режимів дозу-
вання протягом 48 тижнів. Стійка вірусологічна відповідь оцінювалась з ура-
хуванням вживання статинів до початку противірусної терапії (n=66) і базо-
вого підвищення  рівнів ліпопротеїдів низької щільності (>130 mg/dL) або по-
ниження рівнів ліпопротеїдів високої щільності (<40 mg/dL для чоловіків та 
<50 mg/dL для жінок, n=1464). Фактори, що є предикторами виникнення стій-
кої вірусологічної відповіді, були визначені за допомогою багатофакторного 
покрокового дискримінантного аналізу.

Результати: рівень виникнення стійкої вірусологічної відповіді був віро-
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гідно вищим у хворих із первинно підвищеними рівнями ліпопротеїдів низь-
кої щільності/пониженими рівнями ліпопротеїдів високої щільності, порів-
няно із пацієнтами, у котрих були нормальні рівні зазначених ліпопротеїдів 
(44,9 % проти 34,0 %, р=0,001),  також був вищим у пацієнтів, котрі до почат-
ку противірусної терапії отримували статини, порівняно із пацієнтами, які 
не отримували статини (53,0 % проти 39,3 %, р=0,02). Згідно даних, отрима-
них за допомогою багатофакторного дискримінантного аналізу, високий ба-
зовий рівень ліпопротеїдів низької щільності (відношення шансів - 1,6; 95 % 
довірчий інтервал склав 1,4–1,8, р<0,001), низький базовий рівень ліпопротеї-
дів високої щільності (відношення шансів – 0,5; 95 % довірчий інтервал - 0,3 – 
0,8, р=0,004) і використання статинів до початку противірусної терапії (відно-
шення шансів - 2,0; 95 % довірчий інтервал –  1,1–3,7, р=0,02) були незалежни-
ми предикторами  стійкої вірусологічної відповіді. Не спостерігалося жодних 
відмінностей щодо виникнення побічних реакцій між групами з підвищени-
ми рівнями ліпопротеїдів низької щільності/низькими рівнями ліпопротеїдів 
високої щільності та групами з нормальними рівнями ліпопротеїдів низької 
щільності/ліпопротеїдів високої щільності. При цьому, серед хворих з підви-
щеними рівнями ліпопротеїдів низької щільності 40 % не закінчили курс лі-
кування, натомість в групі із низькими рівнями ліпопротеїдів високої щіль-
ності курс лікування не закінчили 52 % пацієнтів.

Висновки: вихідний підвищений рівень ліпопротеїдів низької щільності/
понижені рівні ліпопротеїдів високої щільності, а також лікування статинами 
(до початку противірусної терапії) корелюють із вищим рівнем настання ві-
русологічної відповіді у пацієнтів із першим генотипом вірусу гепатиту С  при 
лікуванні	PEG-IFN+рибавірином.

ASSOCIACION OF A SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM NEAR THE 
INTERLEUKIN – 28B GENE WITH RESPONSE TO HEPATITIS C THERAPY 

IN HIV/HEPATITIS C VIRUS- COINFECTED PATIENTS

AIDS, 2010 may 15;24(8):F23-9

Rallon NI, Naggie S, Bennton JM, Medrano J, Restrepo C, Goldstein D, Shianna 
KV,	Vispo	E,	Thompson	A,	McHutchison	J,	Soriano	V.

Infectionus	Diseases	Department,	Hospital	 Carlos,	Madrid	 Spain,	 and	Duke	
Clinical Research Institute, and Institute for Genome Science and Policy, Durham, 
North Carolina, USA.  
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ЗВ’ЯЗОК МОНОНУКЛЕОТИДНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ І ГЕНА ІНТЕР-
ЛЕЙКІНУ-28В З ВІДПОВІДДЮ НА ТЕРАПІЮ ГЕПАТИТУ С У ХВОРИХ З 

КОІНФЕКЦІЄЮ ВІЛ /ВГС.

Актуальність і мета. Пацієнти з конфекцією ВІЛ/ВГС мають нижчі рівні 
відповіді на терапію PEG-IFN-рибавірином, ніж хворі з моно-ВГС-інфекцією. 
Також потрібно зазначити, що такі хворі гірше переносять лікування, при 
цьому збільшується необхідність у ідентифікації предикторів відповіді на лі-
кування у цій популяції хворих. Наявність мононуклеотидного поліморфіз-
му з IL-28B гена (rs12979860) передбачає відповідь на лікування у пацієн-
тів з моно-НСV-інфекцією, спричиненою першим генотипом вірусу, але не-
має достатньої інформації щодо хворих, які мають коінфекцією ВІЛ/ВГС, а 
також хворих з іншими генотипами ВГС-інфекції. Автори визначали вплив 
rs12979860 у відповідь на лікування PEG-IFN-рибавірином у хворих з конфек-
цією ВІЛ/ВГС, які мають чітко визначений генотип ВГС.

Дизайн дослідження: групове  дослідження.
Очікуваний результат: Вплив rs12979860 на виникнення відповіді при лі-

куванні.
Методи: З 164 хворих з ВІЛ/ВГС, які повністю пройшли курс терапії PEG-

IFN-рибавірином, і в яких після перевірки була виявлена ДНК, у 58,0 % був  
1 генотип ВГС, у 31,0 % - 3 генотип ВГС, у 11,0 % - 4 генотип ВГС. Стійка віру-
сологічна відповідь була досягнута у  55,0 %.  rs12979860 генотипування про-
водилось всліпу.

Результати: Розподіл генотипу rs12979860 становив 46 % СС, 44 % СТ, 
10 % ТТ. Рівень стійкої вірусологічної відповіді був вищим у хворих з СС ніж 
з СТ/ТТ генотипами ( 75 % проти 38 %, р<0,0001). Ефект rs12979860 на рівень 
відповіді на лікування був значущим у носіїв 1 генотипу ВГС (р<0,001), май-
же вірогідним у носіїв 4 генотипу ВГС (р=0,087) і не була вірогідним у носі-
їв 3 генотипу ВГС. За допомогою багатофакторного аналізу вдалось встано-
вити, що СС генотип був значущим предиктором стійкої вірусологічної від-
повіді (відношення шансів - 3,7; 95 %, довірчий інтервал - 1,6 – 8,5, р=0,002), 
незалежно від 3 генотипу ВГС (відношення шансів - 8,0; 95 % довірчий інтер-
вал - 3,1 – 21,0,  р<0,001), сироваткового РНК ВГС <600,000 IU/ml (відношен-
ня шансів - 11,9; 95 % довірчий інтервал - 3,8 – 37,4,  р<0,001) і від наявності 
фіброзу (відношення шансів – 3,5; 95 % довірчий інтервал - 1,4 – 8,9,  р=0,009).

Висновки: rs12979860 в значній мірі впливає на відповідь лікування PEG-
IFN-рибавірином у хворих з конфекцією ВІЛ/ ВГС, які мають 1 або 4  генотип 
ВГС. 

IL-28B генотипування слід розглядати як невід’ємну частину при при-
йнятті рішення щодо алгоритму лікування в цій групі пацієнтів, які тяжко 
піддаються лікуванню.
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