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АВІДНІСТЬ АНТИТІЛ ДО HCV У ДІАГНОСТИЦІ ГЕПАТИТУ С
О.Б. Герасун1, Р.Ю. Грицко1, М.О. Крижанська1, А.В. Чорновіл1, І.І. Мартинюк2
1
2

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня

Ключові слова: специфічна діагностика гепатиту С, авідність антитіл, афінітет.
АВИДНОСТЬ АНТИТЕЛ К HCV В ДИАГНОСТИКЕ ГЕПАТИТА С
А.Б. Герасун, Р.Ю. Грицко, М.А. Крыжанская, А.В.Чорновил, И.И. Мартынюк
В статье рассматривается роль авидности антител к HCV в дифференциальной диагностике гепатита С.
Ключевые слова: специфическая диагностика гепатита С, авидность антител, аффинитет.
ANTIBODY AVIDITY TO HCV IN DIAGNOSIS OF HEPATITIS C
A. Herasun, R. Hrytsko, M. Kryzhanska, A. Chornovil, I. Martynjuk.
Importance of antibody avidity to HCV in differential diagnosis of hepatitis C
was considered in this article.
Key words: specific diagnosis of hepatitis C, antibody avidity, affinity.
Вступ. У специфічній діагностиці гепатиту С, так само як інших інфекційних захворювань, важливу роль відіграють серологічні методи дослідження, за допомогою яких
ідентифікують антитіла до збудника
та його антигенів. Для цього при гепатиті С за допомогою ІФА ідентифікують загальні антитіла до HCV, а також специфічні IgM та IgG, при потребі – anti-NS3, anti-NS4, anti-NS5.
Що стосується збудника, то про його

наявність свідчить виявлення вірусної РНК методом ПЛР, певне значення має також ідентифікація core Ag
HCV методом ІФА [1,2,3]. Проте діагностика гепатиту С, на відміну від
інших інфекційних захворювань, зокрема гепатиту В, має суттєві відмінності, бо утворення аnti-HCV не відповідає загальноприйнятим уявленням про послідовність синтезу специфічних IgM та IgG: аnti-HCV IgM
виявляють як при гострому так і при
4
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хронічному інфекційному процесі, до
того ж вони можуть з’являтися навіть
пізніше, ніж антитіла класу IgG. Така
особливість імунної відповіді значно
ускладнює розмежування гострого
та хронічного гепатиту С. Тому робилися спроби встановлення тривалості інфекційного процесу шляхом спостереження за динамікою появи антитіл до різних антигенів збудника.
Так, вважається, що антитіла до NS4
антигена HCV з’являються пізніше,
ніж до структурних протеїнів та antiNS3, тому вони свідчать про тривалий інфекційний процес. Проте таке
спостерігається не завжди. Роль антитіл до NS4 та NS3 у розмежуванні
гострого та хронічного ГС остаточно
не вирішена [4].
У клінічній практиці для діагностики гепатиту С найчастіше ідентифікують загальні антитіла проти HCV,
при їх наявності – досліджують реплікацію вірусу (табл. 1).
З цих даних видно, що єдиним вірогідним показником гострого гепатиту С є відсутність антитіл до HCV
у хворого з наявністю у крові вірусної
РНК (серонегативна фаза гострого
гепатиту, фаза «вікна»), зрозуміло, за
відсутності у пацієнта імунодефіциту,

який може призвести до затримки
синтезу антитіл. Але таке вдається
виявити зрідка, бо гострий гепатит С
у абсолютної більшості хворих перебігає субклінічно або з мінімальними
клінічними проявами.
Лише у незначної частини хворих
гострий гепатит С супроводжується
жовтяницею та високим рівнем активності АлАТ, але і в такому випадку не завжди вдається виключити загострення хронічного процесу. Часто
не допомагає і врахування морфологічних змін у печінці: у хворих на
гострий гепатит С можуть виникати виражені зміни у паренхімі печінки – запальні інфільтрати, некротичні зміни на тлі початкових явищ фіброзу [5] .
Саме тому в останні роки для розмежування гострого та хронічного гепатиту С стали використовувати визначення авідності антитіл. Під авідністю розуміють міцність зв’язку між
антитілами та антигеном. Іншими
словами, авідність характеризує міцність комплексу антиген-антитіло.
Ступінь авідності, у свою чергу,
залежить від специфічності активного центру антитіл відносно антигенної детермінанти (функціональний

Тлумачення аналізів на гепатит С
Anti-HCV(заг)

RNA HCV

Позитивний

Позитивний

Позитивний

Негативний

Негативний

Позитивний

Негативний

Негативний

Таблиця 1.

Тлумачення
Гострий або хронічний гепатит С, залежно від клінічної
ситуації.
Анамнестичні антитіла, або гострий ВГС під час віремії
низького рівня.
Початкова стадія гострої інфекції (період «відсутності»
антитіл); хронічна HCV-інфекція у хворих з вираженою
імуносупресією.
Відсутність HCV-інфекції
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афінітет)[6]. На початку хвороби первинна імунна відповідь на потужний
антигенний стимул призводить до
синтезу антитіл з низькою авідністю.
Та важливо те, що у процесі хвороби під впливом антигенної стимуляції В-лімфоцитів відбувається «вдосконалення» антитіл і посилюється їх
афіність. Особливе значення надається кількості антигена, що зменшується, і частковій соматичній мутації генів імуноглобулінів [7, 8].
Треба сказати, що в Україні досліджень, присвячених ролі авідності антитіл у діагностиці гострого гепатиту С, недостатньо, питання це
майже не розглядається у літературі; обговорюється лише розмежування гострого та хронічного гепатиту
С з урахуванням особливостей клінічного перебігу хвороби. Саме тому
метою нашого дослідження було вивчення авідності антитіл у хворих на
гепатит С, в т.ч. у вперше виявлених.
Матеріали та методи. Обстежено
48 хворих на гепатит С, серед яких
було 22 пацієнти з хронічним гепатитом С, підтвердженим тривалістю хвороби (з часу першого виявлення anti-HCV пройшло понад 6 місяців), та 26 – вперше виявлених; також обстежено 16 хворих на гепатит
С з числа госпіталізованих у ЛОІК, в
яких клінічний перебіг хвороби нагадував гострий гепатит: раптовий
(або поступовий) початок захворювання, жовтушність видимих слизових оболонок та шкіри, активність
АлАТ≥10 мкмоль/год×л.
Разом обстежено 64 хворих (у
всіх пацієнтів діагноз підтверджували виявленням HCV RNA).

Авідність anti-HCV визначали за допомогою імуноферментної тест-системи
«ДС-ИФА-АНТИ-HCV-АВИДНОСТЬ»
(НВО «Диагностические системы»).
Попередньо всі досліджувані взірці перевіряли у підтверджуючому (конформаційному) тесті «ДС-У-ІФА-АНТІHCV-СПЕКТР-GM».
Необхідність
цього зумовлена тим, що можливі
хибнопозитивні результати виявлення anti-HCV у хворих із автоімунними процесами, гіпергаммоглобулінемією, високим рівнем холестерину та при інших патологічних станах
[1]. Дослідження та облік результатів
проводили згідно з інструкцією виробника. За цими даними, якщо індекс авідності становить менше 37%,
то вважається, що досліджуваний взірець містить низькоавідні anti-HCV, а
це свідчить про первинну імунну відповідь (гострий гепатит); якщо ж індекс авідності становить 37% і більше, то це вказує на значну тривалість
процесу.
Всім хворим проводили загальноприйняті клінічні, лабораторні та
інструментальні обстеження.
Результати та їх обговорення.
Розподіл показників авідності у
обстежених хворих подано в табл. 2. З
наведених даних видно, що у всіх без
винятку хворих, в яких від першого
виявлення anti-HCV пройшло понад
6 місяців (ХГС), коефіцієнт авідності
перевищував 37, що (згідно з інструкцією виробника тест-ситеми) свідчить про тривалий інфекційний процес. У нашому дослідженні цей показник перевищував 40, в більшості хворих (68%) становив понад 60. Це підтверджує, що у хворих з хронічним
6
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Таблиця 2.
Індекс авідності anti-HCV IgG у обстежених групах хворих

Групи хворих
Амбулаторні хворі
Стаціонарні хворі
Індекс авідності
(з
маніфестними
клінічними
ХГС
Вперше виявлені
проявами;
n=16)
(n=22)
(n=26)
Низька авідність (ІА<37)
0
3 (11,54%)
0
Висока авідність (ІА>37) 22 (100%)
23 (88,46%)
16 (100%)

інфекційним процесом специфічні
IgG належать до високо авідних антитіл.
Важливо, що в усіх хворих, госпіталізованих через загострення хвороби (виражена жовтяниця, підвищення активності АлАТ, наростання
загальної слабкості та інші прояви активного інфекційного процесу), коефіцієнт авідності становив 66% та
більше. Отже, ці дані підтверджують,
що авідність такого рівня свідчить
про загострення хвороби.
Вірогідного зв’язку між рівнем
авідності антитіл та тривалістю хронічного гепатиту нам не вдалося встановити, проте дослідження ускладнювалось тим, що у більшості випадків ми не мали даних про дійсну тривалість хвороби (враховували лише
час, що пройшов від першого виявлення anti-HCV).
Тим більше, отримані результати переконливо підтверджують, що
у хворих на ХГС, незалежно від рівня
реплікації HCV RNA та особливостей клінічного перебігу хвороби, коефіцієнт авідності перевищує 37%, що
свідчить про тривалість захворювання – хронічний інфекційний процес.
У групі вперше виявлених хворих
(з часу ідентифікації anti-HCV не пройшло 6 місяців), теж переважали пацієнти з високоавідними антитілами,

тобто і в цій групі були хворі на ХГС
(23 із 26 обстежених; 88,46%). Лише
в трьох із 26 обстежених (11,54%) індекс авідності не перевищував 37%.
Всі особи з низьким індексом
авідності anti-HCV були виявлені у
зв’язку з профілактичним обстеженням: 1 пацієнт обстежений як донор,
2 – медичні працівники. Клінічних
проявів, типових для гепатиту, в них
не було, активність АлАТ та АсАТ – у
межах норми. Діагноз ГС підтверджено наявністю у крові HCV RNA.
Що стосується хворих, госпіталізованих до інфекційної лікарні у
зв’язку з жовтяницею та іншими клінічними проявами, що нагадували
гострий гепатит, або були наслідком
загострення ХГС, то в жодного з них
не виявлено низькоавідних антитіл.
Наведемо клінічне спостереження.
Хворий А., 40 років, госпіталізований у Львівську обласну клінічну інфекційну лікарню 12.02.11 р. Вважає
себе хворим із 9.02, коли помітив іктеричність склер і шкіри. При госпіталізації скаржився на загальну слабкість та поганий апетит.
Стан середньої важкості, виражена жовтушність шкіри, висипу та
набряків не має. Язик сухий, вкритий
густим сірим нальотом. Тони серця
приглушені, ритмічні, частота серцевих скорочень 78 ударів на хвилину,
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АТ – 120/85 мм. рт. ст. У легенях везикулярне дихання. Живіт м’який, не болючий, печінка виступає за межі краю
реберної дуги на 4 см, край заокруглений, не болючий; селезінка не пальпується. Симптом Пастернацького
негативний. Загальний аналіз крові при госпіталізації: еритроцити –
4,9×1012/л, Нв – 166 г/л, лейкоцити –
6,5×109/л, паличкоядерні – 6%, сегментоядерні – 55%, лімфоцити – 32%, моноцити – 7%, ШОЕ – 8 мм/год., тромбоцити – 245×109/л; загальний аналіз
сечі без особливостей. Біохімічні дослідження крові: білірубін – 379,5, прямий – 281,7, непрямий – 97,8 мкмоль/л,
АлАТ – 27,9 мкмоль/годхл, холестерин – 2,8 ммоль/л, беталіпопротеїди – 68; протеїнограма: загальний білок – 69,1 г/л, альбуміни – 53,2%, глобуліни – 48,6%, альфа 1 – 3,0%, альфа
2 – 8,5%, бета – 17,5%, гамма – 18,3%;
лужна фосфатаза – 3,4 мккат/л, сечовина – 3,6 ммоль/л, креатинін –
81,4 ммоль/л; коагулограма: протроромбіновий час – 21 сек., протромбіновий індекс – 71%, фібриноген – 5,4 г/л,
гематокрит – 0,48 г/л; цукор крові –
3,1 ммоль/л.
Дані УЗД: печінка збільшена, край
заокруглений, судинний малюнок збіднений, паренхіма дифузно акустично
ущільнена; воротна вена – 1,5 см.
Гострий початок хвороби, висока активність АлАТ (≈28 ммоль/л),
незначні зміни протеїнограми із нормальним вмістом g - глобуліну (18,3%)
відповідають уявленням про гострий гепатит. Проте, за даними
УЗД, судинний малюнок печінки збіднений, паренхіма дифузно ущільнена; ворітна вена – 1,5 см. За даними

морфологічного дослідження біоптату печінки встановлений фіброз F3.
Отже, виникла суттєва розбіжність
між результатами біохімічного та
інструментального, включаючи морфологічне обстеження хворого. За
цими даними складно виключити нашарування гострого гепатиту С на
хронічне ураження печінки іншого генезу, тим паче, що за даними літератури така висока активність АлАТ
розглядається як класичний прояв гострого гепатиту С [2]. Проте
встановленню діагнозу допомогло визначення авідності: індекс авідності anti-HCV IgG – 80%. Така висока
авідність – вірогідне свідоцтво значної тривалості інфекційного процесу – відповідає результатам УЗД та
особливо – гістологічного дослідження
печінкової тканини, та підтверджує,
що загострення хронічного інфекційного процесу можуть нагадувати гострий гепатит С.
Те, що у проведеному дослідженні ми не виявили випадків клінічно
маніфестного гострого гепатиту С, не
виключає такої можливості: за даними літератури, частота гострого гепатиту, що проявляється клінічно, коливається у межах 5-20%. Але не виключено, що у частини хворих, в яких
діагностовано гострий гепатит С, насправді було загострення ХГС.
Отже, на даний час єдиним широкодоступним методом диференціації гострого та хронічного гепатиту С
у вперше виявлених хворих є визначення авідності антитіл.
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Ключові слова: холестерол, гепатит В, гепатит С, лікування.
СВЯЗЬ МЕЖДУ ЛИПИДНЫМ ОБМЕНОМ И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ
ГЕПАТИТАМИ В И С
О.Й Комарица, Ю.М. Панчишин, О.Ф. Мостова, Ю.В. Шулюк
В статье приведены литературные данные, подтверждающие важную
роль липидного обмена при вирусных гепатитах В и С, показано, что определение уровня ХС, ТГ, ХС-ЛНП, ХС-ЛВП могло бы улучшить эффективность
лечения указанных инфекций и спрогнозировать возможный результат противовирусной терапии.
Ключевые слова: холестерин, гепатит В, гепатит С, лечение.
СONNECTION BETWEEN BLOOD CHOLESTEROL, AND
EFFECTIVENESS OF ANTIVIRAL TREATMENT IN PATIENTS WITH
CHRONIC HEPATITIS B AND C
O.Y. Komarytsya, J.M. Panchyshyn, O.F. Моstova, J.V. Shulyuk
In the article modern data confirming strict connection between lipids
metabolism and hepatitis B and C were elucidated. Detection of cholesterol, TG,
cholesterol of LDL, cholesterol of HDL levels might improve effectiveness of
treatment and predict the result of antiviral treatment.
Key words: cholesterol, hepatitis B, hepatitis С, treatment.
Кількість різних класів ліпідів ліпідів. Корелятивні зв’язки між
у крові, та їх взаємовідносини є су- окремими метаболітами ліпідів, транмарними показниками метаболізму спортними білками, ферментами, що
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каталізують обмін ліпідів, дають змогу умовно оцінювати вплив кожного з
них, зокрема, холестеролу (ХС) на обмінні процеси [1,2].
У світовій літературі є достатньо
даних, що свідчать про низький рівень ХС при хронічних вірусних гепатитах (ХВГ). Так, Z.Chen et al. [3] ще у
1993 р. повідомили про зниження ХС
крові при вірусних гепатитах. У «носіїв» HBsAg концентрація XC крові й
апопротеїну В є нижчою, порівняно з
особами, у яких цей антиген не виявлено [3]. Про низький рівень ХС і ліпопротеїнів низької густини (ЛНГ) у
пацієнтів з гістологічним діагнозом
хронічного гепатиту С (ХГС), без вказівки на генотип вірусу, повідомляють P. Ferroni et al. [4]. В Японії пацієнти з 1b генотипом HCV мали істотно нижчий рівень ХС у сироватці крові, порівняно з інфікованими
HCV 2-го генотипу або HВV. У той же
час у Європі переважають пацієнти з
гіпохолестеролемією (гіпоХС) і гіпобеталіпопротеїнемією (ГБЛП), асоційованими з 3 генотипом HCV, а не з 1
чи 2 генотипами [5].
Відомо, що гіперліпідемія може
послаблювати інтоксикацію ендотоксинами грамнегативних мікробів, зменшувати кількість прозапальних цитокінів у крові та смертність
тварин за рахунок природних буферних властивостей ліпопротеїнів низької густини та їх здатності транспортувати токсичні речовини для детоксикації у печінці [6,7]. У роботі M.A. Wozniak et alt. [8] обговорюється перебіг HCV інфекції в осіб з гіперхолестеролемією (гіперХС) і більшою частотою ароЕ4 алелю, за який

відповідає гіперХС. У трансгенних
мишей вона веде до суттєвого зростання противірусної клітинної імунної відповіді. Такий процес супроводжується звільненням селезінки й нелімфоїдних органів від вірусу лімфоцитарного хоріоменінгіту (LCMV)
[9].
В експерименті показано, що вірусні частинки в плазмі асоціюються з ліпопротеїнами дуже низької,
проміжної та високої густини (ЛДНГ,
ЛПГ, ЛВГ) [10,11]. Кількість RNA HCV
у ліпопротеїнах складала від 8 до 95%
від загальної кількості RNA HCV у
плазмі крові [12]. Комплекс ЛДНГ і
ЛНГ з вірусами гепатиту є дуже стійкий [13].
Y. Kono et alt. [14] вважають, що
HCV 2 генотипу асоціюється з ЛНГ і
ЛВГ більше, ніж HCV 1 генотипу. За
їх даними така асоціація не корелює
ні з апопротеїнами, ні з вірусним навантаженням [14]. За даними інших
авторів, між ароВ-вмісними ліпопротеїнами і кількістю вірусного антигена в крові існує істотний обернений
корелятивний зв’язок [15].
M. Monazahian et alt. [16], M. Enjoji
et alt. [15] припускають, що беталіпопротеїни під час свого метаболізму в гепатоцитах і в мікроциркуляторному руслі зменшують кількість
НCV-Ag в сироватці. Цікавим і важливим, на нашу думку, є факт сповільнення відтворення RNA НCV у
ліпідних комплексах низької густини
при їх визначенні за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)
саме завдяки ліпідам [12].
За допомогою аферезу ароВвмісних
ліпопротеїнів
вдалося
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зменшити кількість вірусів гепатиту С у крові на 77,3% [13]. Власне,
зв’язок вірусу з ліпопротеїнами впливає на здатність інфікувати клітини.
Так, RNA НCV у складі фракції ліпопротеїнів з низькою густиною була
більшою, ніж у складі фракції з високою густиною [17,18]. Щодо форми
комплексу вірусу й ліпопротеїнів, відомо, що за даними електронної мікроскопії такий комплекс має вигляд
сферичної частинки розміром 100 нм.
У середині часточки можна побачити
внутрішню структуру, яка після деліпідизації мала діаметр 30-35 нм і вміщувала подібний до флавовірусу капсид [19]. Ідентифікація цієї структури
імуноферментною мікроскопією дозволила віднести її до HCV-core протеїну [12].
З меншою частотою HCV часточки асоціювалися з імуноглобулінами крові [3,20]. Важливо, що комплекс вірусу з імуноглобуліном був виявлений у ЛПГ. Однак, кореляція між
кількістю імуноглобулінів і кількістю
НCV була відсутня [12].
Найбільш імовірно, що вірусліпідні частинки формуються в гепатоцитах. Реплікація вірусу та утворення ЛДНГ в ендоплазматичному ретикулумі супроводжується інтерферуванням двох везикул: вірусу і ЛДНГ,
що веде до утворення ЛДНГ, які вміщують RNA НCV. Зв’язкою між двома везикулами виступає апопротеїн А ІІ [6,21,22]. Комплекс, що вміщує
вірус, ЛДНГ і ароА ІІ шляхом екзоцитозу вивільнюється з клітини [12,19].
Y-L. Lin et al. [23] показали, що для
екскреції HBsAg у кров теж необхідні ліпіди клітини. Ловастатин, який

блокує основний фермент біосинтезу
ХС – ГМГ-КoA-редуктазу, пригнічує
секрецію HBsAg з клітин гепатоми в
культуральне середовище [23].
З іншої сторони, поступлення ХС
в клітини, стимульоване ловастатином, сприяло тривалій персистенції
НCV-інфекції та супроводжувалося
звільненням віріонів у культуральне
середовище впродовж 130 днів [24].
Універсальність ураження вірусами С і В клітин різних органів зумовлює потребу в пошуках тих факторів,
які можуть пояснити таке ураження. Як вказувалося вище, HCV i HBV
використовують для проникнення
у клітини апоВ-рецептори (ароB-R).
Вказані рецептори експресують усі
проліферуючі (або здатні до проліферації) клітини: попередники клітин
крові, епітеліоцити, ендотеліоцити,
гладкі м’язи, клітини, які здійснюють
синтез гормонів з ХС (надниркові залози, клітини Лейдіга, клітини яєчників) [25].
В літературі ми знайшли повідомлення про виявлення нуклеїнових
кислот і білків HBV у клітинах лімфатичних вузлів, селезінки, кісткового
мозку, нирок, шкіри, товстої кишки,
шлунка, яєчок і периадреналових гангліях. Ознаки інфікування HBV були
виявлені в ендотеліоцитах, макрофагах (моноцитах), попередниках гемопоезу, базальних кератиноцитах, епітеліальних клітинах слизової, фібробластах строми, нейронах. Наявність
у цих клітинах DNA HBV, HВsAg і
HBcAg дозволили авторам говорити
про можливу реплікацію в них вірусу.
Саме ці знахідки дозволили виділити
позапечінкові синдроми, асоційовані
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з хронічною HBV інфекцією: васкуліти, гломерулонефропатію, нейропатію і дерматити. Вірус HCV також
виявляється в клітинах лімфатичних
вузлів, підшлункової, адреналових та
тироїдної залоз, яєчників [26, 27, 28].
Саме зі здатністю HCV інфікувати лімфоїдні клітини пов’язують виникнення змішаної кріоглобулінемії, доброякісної та злоякісної лімфопроліферації, розвиток негоджкінських лімфом [29, 30, 31, 32]. F.M. Yan
et al. [33] дослідили RNA HCV, проміжні продукти реплікації та антигени HCV у тканинах 9 інфікованих
пацієнтів. HCV RNA методом полімеразної ланцюгової реакції ідентифікована у двох третин пацієнтів у
нирках, міокарді, підшлунковій залозі, кишках. Гістохімічно RNA HCV та
HCV-антигени, крім названих вище
органів, виявлені в ацинарних клітинах, адреналових залозах, лімфатичних вузлах, жовчному міхурі, епітеліоцитах кишок, інтерстиції нирок,
епітелії канальців, ендотелії клубочків, мононуклеарах лімфатичних вузлів, синусоїдальних клітинах печінки. За даними F.M. Yan et al. [33], інфікованість і реплікація в позапечінкових клітинах була нижча, ніж у печінці. Високий титр RNA HCV спостерігався в яєчниках і матці [28].
Наявність RNA HCV та інших
HCV-антигенів у кардіоміоцитах
розглядається як причинний фактор патогенезу набутої гіпертрофічної кардіоміопатії й хронічного міокардиту [34, 35]. RNA HCV виявляли
теж в епіневральних клітинах, з нею
пов’язують розвиток периферійної
нейропатії у хворих на HCV-гепатит

[36, 37, 38 ].
Ще однією цікавою інформацією є те, що різні генотипи HCV порізному з’єднуються з ліпопротеїнами. Так, ЛВГ у поєднанні з HCV, частіше спостерігалися в пацієнтів з генотипом 2а/2b, ніж з генотипом 1b
HCV [29].
Отже, метаболізм ліпідів у гепатоциті тісно взаємозв’язаний з присутністю HCV і HBV. Проникнення
вірусів у гепатоцити та інші клітини
здійснюється через ароВ-R. HCV-core
протеїн, пригнічуючи активність мікросомального
тригліцеридтранспортного протеїну (МТТП), порушує утворення ЛДНГ у клітинах печінки. При збереженій здатності печінки до синтезу ароА1 блокада цього транспортного білка нівелюється, і
ЛДНГ в комплексі з HCV виділяються в кров. При недостатності ароА в
гепатоцитах розвивається стеатоз.
Пошуки маркерів, які б дали
можливість оцінити і спрогнозувати ефективність лікування пацієнтів
з ХВГ ведуться вже достатньо давно.
Ми хочемо навести дані літератури
про можливість використання холестеролу крові як ознаки ефективності
та можливої позитивної/негативної
відповіді на противірусну терапію.
D.A. Sheridan et alt. [39] стверджують, що хворі з вищим ароВасоційованим ХС крові краще реагують на лікування інтерфероном-α та
рибавірином (проаналізовані історії
хвороби 250 осіб з хронічним вірусним гепатитом С). H. Mawatari et alt.
[40] показали, що пацієнти з хронічним вірусним гепатитом С, які досягли стійкої вірусологічної відповіді
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на лікування, мали вищі ХС, ХС-ЛНГ,
ХС-ЛДНГ та ТГ.
M. Floris-Moore et al [41] K. Corey
et al. [42] наголошують на необхідності контролю рівнів ХС, ХС-ЛНГ
та ЛНГ в процесі лікування хворих
на вірусний гепатит С. Вони обстежили 179 пацієнтів з HCV та 189 здорових осіб, 87 пролікованих пацієнтів з HCV до і після лікування. Група
хворих на HCV мала достовірно нижчі ХС-ЛНГ і ХС, ніж група здорових.
Проліковані хворі з HCV, які досягли
елімінації вірусу, мали вищі рівні ХСЛНГ та ХС, порівняно з особами, які
не досягли ефекту стійкої вірусологічної відповіді. ГіпоХС в осіб з хронічним вірусним гепатитом С успішно ліквідовується при його лікуванні.
Проте, значна кількість вдало пролікованих пацієнтів з такими змінами
може мати більший ризик розвитку
коронарної хвороби.
Японські вчені досліджували
вплив комбінованої терапії пегільованими інтерферонами та рибавірином на метаболізм ліпідів у хворих на
хронічний вірусний гепатит С 1 генотипу [43]. Рівні ХС, ХС-ЛНГ і ТГ були
вищими у пацієнтів з 1 генотипом
HCV зі стійкою вірусологічною відповіддю [43].
За даними M. Naeem et alt. [44],
рівень ТГ достовірно зростав у хворих на HCV і починав знижуватися після 12 тижнів лікування. Рівень
ХС достовірно не змінювався протягом терапії (на початку 172 мг/дл і
168 мг/дл після 24 тижнів лікування).
Факторами, які корелювали зі зростанням ТГ, були – базовий рівень ТГ,
генотип HCV та тип інтерферону.

Надмірна акумуляція жиру в печінці часто спостерігається при вірусному гепатиті С [45,46], причому, важкість стеатозу корелює зі ступенем фіброзу печінки. Пацієнти зі стеатозом
печінки та 3а генотипом HCV мають
знижений рівень ХС, ХС-ЛВГ та ХСЛНГ. Нормалізація вказаних показників вважається важливою ознакою
відповіді на антивірусну терапію [46].
R.D. Zheng et alt. [47] обстежили 106
HBeAg-негативних хворих на ХВГВ
та стеатоз і 98 осіб без стеатозу. В осіб
зі стеатозом були достовірно вищі індекс маси тіла, HOMA-IR, рівень глюкози, інсуліну, ТГ і ХС, та достовірно
нижчі величини АСТ, АЛТ та рівень
HBV DNA на відміну від пацієнтів без
стеатозу. Подібні результати отримані Vere C.C. et alt. [48].
Прояви вторинної ГБЛП – патології, що характеризується рівнем ХС
менше 140 мг/дл [49], включають кахексію, кишкову мальабсорбцію, недостатнє харчування, важку хворобу
печінки та гіпертироїдизм. A.I. Bima
et alt. [50] описали перебіг вірусного гепатиту С у 43-річного чоловіка
з попередньо встановленою гіперХС.
При встановленні діагнозу гепатиту
в пацієнта виявлені вкрай низькі рівні ХС-ЛНГ та ароВ (пацієнт не отримував ліпідознижувальної терапії). У
нього виявили гетерозиготну мутацію гена ЛНГ-рецептора (C677R), що
була наявна в членів родини.
Високий рівень ХС-ЛНГ асоціюється з кращою відповіддю на терапію пегільованим інтерфероном та
рибавірином у пацієнтів при поєднанні HIV та HCV інфекцій [51].
Рівень загального ХС може бути
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корисним для прогнозу результативності інтерферонотерапії у хворих на
хронічний вірусний гепатит. За даними M. Economou et alt. [52], пацієнти
з вищим рівнем ХС до початку лікування мають достовірно вищу ефективність терапії.
За даними літератури вивчення кількості ліпідів сироватки крові
у хворих на хронічний HCV гепатит
виявило їх різні значення до/під час/
після інтерферонотерапії [53]. Рівень
ХС впродовж шестимісячного курсу
лікування збільшувався у всіх пацієнтів незалежно від результативності
елімінації RNA віруса. Концентрація
ТГ сироватки, навпаки, показала значне зростання впродовж терапії інтерфероном та повернулася до базового рівня після закінчення лікування. Пацієнти, що добре відреагували на терапію інтерферонами, до початку лікування мали більш високий
вміст ТГ, ніж нечутливі до лікування
[53, 54].
Швидка вірусологічна відповідь
(ШВР) є кращим предиктором тривалої відповіді на стандартну терапію
HCV [55]. F. Angelico et alt. обстежено
65 пацієнтів (середній вік 52,6±13,8), з

них 38 з 1 генотипом HCV та 28 – з 2 і 3
генотипом, які лікувалися пегільованими інтерферонами альфа-2а чи 2b
у комбінації з рибавірином Швидкої
вірусологічної відповіді досягли 27%
хворих з 1 генотипом та 60,7% – з 2 і 3
генотипами (P< 0,01). Така відповідь
була досягнута у хворих з вищими середніми вихідними рівнями загального ХС та ХС-ЛНГ (P < 0,01). ШВР
склала 20% в нижньому та 63,6% у вищому терцілях ХС (P < 0,01) [55].
C.M. Bremer et alt. [56] відмічають, що ХС необхідний для проникнення віруса, зокрема НBV, в клітину та може відігравати важливу роль
у виборі подальших алгоритмів лікування.
Отже, відомості про взаємодію
ліпідів та вірусів гепатитів В і С є необхідними для розуміння патогенезу ХВГ. А визначення простих біохімічних маркерів, якими є ХС, ТГ,
ХС-ЛНГ, ХС-ЛВГ, та їх моніторинг під
час ПВТ могли б покращити ефективність лікування вказаних інфекцій та
спрогнозувати ймовірність досягнення стійкої вірусологічної відповіді на
противірусне лікування.
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ОЦЕНКА РИСКА ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ТРАНСМИССИИ ВИРУСА
ГЕПАТИТА С У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ЖЕНЩИНАМИ,
ИНФИЦИРОВАННЫМИ ЭТИМ ВИРУСОМ
Л.Б. Кистенева1, С.Г. Чешик1, Е.И. Самохвалов1, Н.А. Малышев2
ФГУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Минздравсоцразвития РФ, Москва
Инфекционная клиническая больница N1, Москва
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Ключевые слова: HCV-инфекция, перинатальная передача HCV
ОЦІНКА РИЗИКУ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ТРАНСМІСІЇ ВІРУСУ ГЕПАТИТУ С
У ДІТЕЙ, НАРОДЖЕНИХ ЖІНКАМИ, ІНФІКОВАНИМИ ЦИМ ВІРУСОМ
Л.Б. Кістенева, С.Г. Чешик, Є.І. Самохвалов, Н.А. Малишев
Ключові слова: HCV-інфекція, перинатальна передача HCV
У статті наведені результати обстежень 238 вагітних жінок з HCVінфекцією та 238 дітей, що народилися від них. Встановлено, що частота перинатального зараження становить 3,8%. Розглядаються особливості клінічного перебігу хвороби в інфікованих дітей.
RISK ASSESSMENT OF PERINATAL HCV TRANSMISSION IN CHILDREN
BORN FROM WOMEN INFECTED WITH THIS VIRUS
L.B. Kisteneva, S.G. Cheshyk, E.I. Samohvalov, N.A. Malyshev
Key words: HCV-infection, perinatal transmission of HCV
The results of surveys 238 pregnant women with HCV-infection and 238
children born from them are presented in this article. Found that the frequency of
perinatal infection is 3.8%. The clinical course of disease in infected children are
considered.
Вступление. В начале 90-х гг.
ХХ века возможность перинатального заражения HCV считали спорной, во многом это было связано с
размытостью диагностических критериев. При этом было доказано, что

обнаружение анти-HCV не имеет диагностического значения и лишь обнаружение РНК HCV и тождественность генотипов у матери и ребенка может служить доказательством
перинатальной трансмиссии вируса
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гепатита С. Именно при таком подходе к диагностике перинатального заражения ВГС было установлено, что
такой путь имеет место лишь у 3,5 –
6 % [1,2,3,4,5,6].
По данным C. Munoz-Almagro et
al (2002) на частоту перинатальной
передачи HCV не влияют – возраст
матери, пути родоразрешения, генотип вируса и тип вскармливания ребенка [7].
С.Н. Кузиным и И.В. Шахгильдяном
(2007) отмечено, что в последние 10
лет в России изменилась структура
генотипов HCV: удельный вес генотипа 1b уменьшился, а 3а - увеличился [1,8]. По данным И.В. Шахгильдяна
и О.Н. Ершовой (2007), в последние
годы в России выросло число больных с сочетанием гепатита С с другими типами вирусных гепатитов (чаще
всего с гепатитом В) [1].
В основном инфицирование вирусом гепатита С происходит парентерально – у лиц, употребляющих
психоактивные вещества внутривенно, при трансфузиях крови и/или ее
препаратов, недостаточном качестве
стерилизации медицинских и лабораторных инструментов [9].
Передача HCV от матери – плоду регистрируют относительно редко, тем не менее, факторы риска, способствующие перинатальной передаче, заслуживают особого внимания.
Важнейшим из них является уровень
виремии у матери. Инфекция чаще
выявляется у новорожденных, матери которых имеют уровень РНК HCV
выше 106 копий/мл. При естественных родах перинатальная передача
наблюдается у 8% новорожденных,

родившихся у РНК HCV-позитивных
матерей. Вопрос о степени риска инфицирования плода при оперативном
родоразрешении по-прежнему остается предметом дискуссии [10,11]. По
данным О.Н. Ершовой (2006) у беременных женщин в регионе с умеренной интенсивностью эпидемического
процесса (г. Череповец) частота выявления антител к HCV в 1997 г. составила 0,9%, а в 2002 г. – 2,8%. 62%
беременных женщин с наличием
анти-HCV в крови были РНК HCVпозитивными. Частота перинатальной трансмиссии HCV детям при наличии у матерей моно-HC-вирусной
инфекции составила 3,5%, а при коинфекции ВИЧ и HCV – 16,3% [3]. У
женщин с наличием анти-HCV, но с
отсутствием РНК HCV перинатального заражения родившихся у них
детей, по данным О.Н. Ершовой с соавторами, не было [2]. Кесарево сечение, по мнению одних авторов, снижает риск передачи HCV, по мнению
других – степень риска передачи HCV
не изменяется [11,12].
V. Syriopoulou et al (2005) показали, что в случае виремии у матери
частота перинатальной передачи составляет 3,6%. Окончательный диагноз HCV-инфекции у детей устанавливали через 18 месяцев после рождения по персистенции анти-HCV
или обнаружению РНК HCV [13].
Передача вируса не зависела от возраста матери, генотипа вируса или
способов родоразрешения и вскармливания ребенка [14, 15].
Частота перинатальной передачи HCV зависит от величины вирусной нагрузки в крови матери во
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время беременности: при содержании РНК HCV менее 106 копий/мл перинатальная передача маловероятна, а при 106 копий/мл и выше отмечена прямая корреляция между уровнем РНК HCV и вероятностью перинатальной трансмиссии вируса
[16, 17]. Наблюдения, проведенные
И.А. Московской (2007), позволили
отнести генотип «1в» HCV к факторам увеличения риска перинатальной
трансмиссии HCV [17]. По данным
О.Н. Ершовой, Т.В. Крыловой сочетанная инфекция, вызванная вирусами гепатита С и иммунодефицита человека, является фактором, повышающим возможность инфицирования
ребенка [2,3,18].
Л.Г. Горячева (2005) указывает,
что критерием высокой вероятности передачи HCV-инфекции является преждевременное излитие околоплодных вод у матери, а также выраженные признаки плацентита и РНК
HCV в крови и плаценте. Для реализации HCV-инфекции у детей имеют значение спектр, концентрация и
авидность антител к вирусу гепатита С, переданных от матери к плоду.
Автором показано, что диагноз HCVинфекции устанавливают в интервале от 1 до 8 месяцев, однако разграничить анте- и интранатальное инфицирование, как правило, невозможно. В тех случаях, когда РНК HCV обнаруживается и в пуповинной крови,
и в плаценте матери, по-видимому,
имеет место антенатальное инфицирование [19].
Высказано мнение о возможности
передачи НCV при грудном вскармливании [20], однако убедительных

доказательств этому предположению
не найдено.
В целом, сведения по внутриутробному инфицированию плода и
перинатальной передаче HCV недостаточны, носят фрагментарный характер и во многом противоречивы,
что требует дальнейших исследований по этой проблеме.
Цель исследования. Изучение
клинико-лабораторных
особенностей HCV-инфекции у беременных
женщин и новорожденных детей,
разработка диагностических критериев для идентификации различных
форм этой инфекции, оценка риска
перинатальной трансмиссии вируса
гепатита С у детей, рожденных инфицированными женщинами.
Материалы и методы. Обследование
и клиническое наблюдение пациентов проводили в течение 2003-2010 гг.
в отделе вирусных гепатитов и клинической вирусологии ФГУ НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского
МЗ РФ на базе инфекционной клинической больницы N1 г. Москвы (главный врач – профессор Н.А. Малышев)
Под нашим наблюдением находились 238 беременных женщин с HCVинфекцией и 238 детей в возрасте
0-24 месяца, родившихся от матерей
с этой инфекцией. Группу сравнения
составили 30 беременных, которые
были соматически здоровы, не имели
инфекционных заболеваний, а беременность, роды и ранний неонатальный период у их новорожденных протекали без особенностей. Основным
критерием включения женщин в эту
группу было отсутствие у них острого инфекционного заболевания.
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Диагностика
HСV-инфекции
была основана на определении специфических антител к HCV в сыворотке крови методом ИФА с использованием набора «ДС-ИФА-АНТИ-HCV»
(«Диагностические системы», Россия,
Нижний Новгород), согласно инструкции фирмы производителя.
Также выявление РНК HСV проводили в сыворотке крови “гуанидин-изотиоционат-фенол-хлороформным”
методом по Chomezynski and Sacchi с
детекцией РНК HСV с праймерами на
5’-нетранслируемый регион (5’-НТР)
HСV по Okamoto et al. [21], а также
выявление РНК HCV и определение
генотипа вируса проводили методом
обратной транскриптазной полимеразной цепной реакции (РТ-ПЦР).
Результаты и их обсуждение.
Как показывают результаты длительного наблюдения за детьми, рожденными женщинами с маркерами
HCV-инфекции, перинатальная передача HCV происходит относительно редко. Среди факторов риска, которые гипотетически могут способствовать перинатальному инфицированию HCV, есть социальные,
клинико-биохимические,
акушерские, вирусные и др. Факторы риска
перинатальной передачи вируса гепатита С со стороны матери и показатели перинатальной передачи инфекции ребенку нами сформулированы в соответствии с протоколом
анализа перинатального гепатита С,
проведенного Department of Neonatal
Medicine – Hepatitis C RPA Newborn
Care Protocol Book Royal Prince Alfred
Hospital [22].

Обследование детей, рожденных
у матерей с HCV-инфекцией, позволило выявить перинатальное инфицирование вирусом гепатита С у 9
из 238 живорожденных (3,8%). РНК
HCV выявлена в возрасте 3 мес. у 3
детей, в возрасте 6 мес. – у 1 и в возрасте 18 мес. – у 5 детей. У всех этих
детей (9) к 18 месяцам сохранялись
в крови анти-HCV. Анти-HCV определяли в течение всего периода наблюдения еще у одного ребенка, однако РНК HCV в эти сроки выявлены не были. У 2 детей перинатальная HCV-инфекция протекала как острый желтушный гепатит с
четырех-десятикратным повышением АсАТ и АлАТ в возрасте 2 мес., с
гипербилирубинемией, обнаружением анти-HCV и РНК HCV, с затяжным течением и исходом в выздоровление.
При этом хронический гепатит
С в возрасте 18 месяцев констатирован у 7 детей из 9 инфицированных
HCV. В 2-х случаях на фоне лечения
Вифероном® произошло исчезновение РНК HCV.
Клинические проявления ГС у детей были мало выражены, характеризовались отсутствием желтухи, умеренной гепатомегалией с минимальной биохимической активностью, в
редких случаях отмечен субфебрилитет и нерезко выраженные диспептические симптомы. В большинстве случаев HC-вирусное заболевание у перинатально инфицированных детей протекало как первичнохронический процесс, что связано с
незрелостью как врожденного, так и
22

Гепатологія, 2011, №2
адаптивного противовирусного иммунного ответа.
Нами проанализирована зависимость риска инфицирования ребенка HCV от наличия РНК HCV у матери. Выявлено, что у анти-HCV+
РНК HCV-позитивных пациенток в
8 случаях из 109 произошло инфицирование ребенка (7,3%). И только у
одной из 125 HCV-инфицированных
РНК HCV-негативных женщин произошла перинатальная передача вируса (0,8%) (р>0,01). Таким образом,
наличие документированной HCVвиремии у матери является необходимым условием перинатального инфицирования HCV.
Влияния титра РНК HCV в крови на перинатальную передачу HCV
нам достоверно определить не удалось. Титр РНК HCV матерей инфицированных детей в наблюдаемых случаях варьировал от 1,1×106 до
3,6×108. И все же, по-видимому, имеется некая минимальная концентрация HCV в крови, ниже которой перинатальное инфицирование становится невозможным. Так, ни у одного ребенка, рожденного женщинами
с определенными титрами РНК HCV
от 2,2×103 до 1,0×105 инфицирование
вирусом гепатита С зафиксировано
не было.
Было проведено сравнительное
обследование HCV-инфицированных
детей, рожденных женщинами с разными генотипами вируса гепатита С.
Выявлено, что в пяти случаях перинатальной передачи HCV-инфекции генотип вируса гепатита С у матери был
«1в», а в четырех – «3а». То есть из 53

детей, рожденных матерями с генотипом «1в», внутриутробная трансмиссия произошла в 5 случаях (9,8%), а
из 51 ребенка, рожденного матерями
с генотипом «3а», инфицировалось
4 детей (7,6%). Таким образом, статистически значимой разницы в вероятности перинатальной передачи
РНК HCV при генотипах «1в» и «3а»
не выявлено. Следовательно, зависимости активности перинатального инфицирования от генотипа HCV
нами выявлено не было.
Изучение влияния уровня гиперферментемии на частоту инфицирования HCV детей, показало, что риск
передачи вируса гепатита C ребенку
практически одинаков при повышенной и нормальной активности АлАТ
и АсАТ у матери (4,1% и 3,7% соответственно).
Мы проанализировали частоту перинатальной HCV-инфекции у
детей 47 женщин, инфицированных
вирусом гепатита С, употреблявших
внутривенное введение психоактивных средств. Достоверных сведений
об употреблении психоактивных препаратов во время данной беременности выяснить не удалось. Диагноз
«Перинатальная HCV-инфекция» верифицирован у 3 детей, рожденных
наркозависимыми матерями. Таким
образом, частота перинатального инфицирования в этой группе пациенток составила 6,4%, что было достоверно чаще, чем при передаче ребенку HCV при отсутствии наркозависимости матери (3,8%)(р>0,05).
Кесарево сечение было проведено
23 из 238 женщин с HCV-инфекцией.
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С целью проведения оценки операции кесарева сечения как предупредительного
метода
HCVинфицирования плода нами было
установлено, что в группе детей, появившихся на свет с помощью оперативного родоразрешения, лишь один
ребенок был инфицирован HCV, что
составило 4,4%. А среди 215 детей,
рожденных естественным путем, инфицирование произошло в 8 случаях
(3,7%). Достоверного различия этих
показателей нет. То есть, из девяти
инфицированных детей лишь один
был рожден с помощью операции
кесарева сечения. Таким образом,
мнение об операции кесарева сечения как предупредительном методе в
HCV-инфицирования плода нами не
подтверждено.
Ретроспективный анализ течения естественных родов у женщин,
у детей которых впоследствии было
диагностировано перинатальное инфицирование вирусом гепатита С, не
позволил сделать вывод о значении
преждевременного излития вод для
риска перинатальной трансмиссии.
Указания на изменения в плаценте
у пациенток с HCV-инфекцией, по
данным УЗИ, в историях болезни выявлены не были.
Нами
была
проанализирована частота реализации HCVинфекции в случаях инфицирования вирусом гепатита С обоих родителей ребенка. Так, нами из 32
пар «HCV-инфицированная мать –
HCV-инфицированный отец» в двух
случаях выявлена перинатальная

HCV-инфекция, что составило 6,3%
(по выборке в целом 3,8%). Таким образом, можно полагать, что наличие
HCV-инфекции не только у матери,
но также у отца повышало риск перинатального инфицирования (p<0,05).
Однако следует отметить, что оба
партнера в исследуемых нами семейных парах в анамнезе злоупотребляли внутривенными психоактивными
веществами, что являлось дополнительным фактором риска.
Остается дискутабельным вопрос о грудном вскармливании как
возможном факторе риска перинатального заражения HCV. Многие
исследователи предполагают возможную передачу HCV при грудном
вскармливании [17,20]. Однако результаты проведенных исследований другими авторами показывают,
что грудное вскармливание не увеличивает риск инфицирования ребенка даже в случае обнаружения
HCV в грудном молоке [7, 20, 23]. С
целью определения возможной связи длительной циркуляции специфических анти-HCV-антител с грудным
вскармливанием нами была проанализирована динамика элиминации
антител к вирусу гепатита С у 69 детей, получавших грудное молоко матери в первые месяцы жизни (1 группа), и 40 детей, находившихся на искусственном вскармливании (2 группа). Критерием отбора детей для проведения данного анализа было обязательное проведение лабораторного
мониторинга во всех «точках» предложенной схемы.
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Рисунок 1 Элиминация антител к вирусу гепатита С у детей с разными вариантами вскармливания.
Установлено, что в возрасте 3 месяцев антитела к вирусу гепатита С
определялись у 96% детей 1-й группы и у 90% детей 2-й группы (рисунок 1). В возрасте 6 месяцев различие
между этими показателями было существенным – соответственно 73% и
54% (р<0,05). К первому году у детей
первой группы элиминация антител к
вирусу гепатита С произошла в 79%
наблюдений, в то время как у детей
2-группы – в 92%. В возрасте 18 месяцев у всех 109 детей, принимавших
участие в данном исследовании, антитела к вирусу гепатита С выявлены
не были. Обращает на себя внимание
более выраженный наклон графической кривой, отражающей элиминацию антител к вирусу гепатита С у детей, находившихся на искусственном
вскармливании, что свидетельствует
о большей скорости их выведения из
кровотока.

Ретроспективный анализ показал, что из 9 наблюдавшихся нами детей с доказанным перинатальным инфицированием HCV, 6 детей не получали грудное молоко; один ребенок
находился на грудном вскармливании в течение 1,5 мес., еще один –
2 мес., еще один – в течение 6 мес.,
что также не дает определенного ответа на вопрос о зависимости HCVинфицирования и факта грудного
вскармливания.
Обобщая полученные данные,
можно заключить, что контроль наличия РНК HCV и серологических
маркеров HCV-инфекции у наблюдавшихся детей, родившихся от женщин с HCV-инфекцией, является
оптимальным способом прогнозирования реализации перинатального
инфицирования.
Схема скрининга детей из группы риска по перинатальной передаче
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HCV должна учитывать уровень виремии матери. Дети, рожденные от
HCV-инфицированных женщин, но
РНК HCV-негативных, должны быть
обследованы в возрасте 3, 6, 12 и 18
месяцев. При нормальных показателях АлАТ и отсутствии анти-HCV в
возрасте 18 месяцев наблюдение прекращается.
У детей, рожденных женщинами, у которых в сыворотке присутствует РНК HCV, в 3 месяца проверяют уровень АлАТ и наличие РНК
HCV. Обнаружение РНК HCV у ребенка позволяло считать ребенка инфицированным, если при повторном

анализе в течение года подтверждались виремия и тождество генотипов
вируса гепатита С. В случае отсутствия РНК HCV и повышенном уровне АлАТ может быть рекомендовано
проведение повторных анализов на
РНК HCV в 6 и 12 месяцев и на присутствие анти-HCV в 18 месяцев.
Таким образом, наблюдение за
состоянием здоровья ребенка от
HCV-инфицированной матери с
постнатального периода и далее до 18
месяцев позволит выявить инфицированных детей и определить адекватную тактику их ведения и лечения.
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ІМУНОГЕНЕТИЧНИЙ ПРОФІЛЬ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ
ГЕПАТИТ С
Л. В. Мороз, І. В. Яцик
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Ключові слова: хронічний гепатит С, гени цитокінів, прогресування захворювання, прогноз.
ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
ГЕПАТИТОМ С
Л. В. Мороз, И. В. Яцык
В работе представлены результаты изучения иммуногенетического профиля больных хроническим гепатитом С (ХГС) и здоровых людей путем
определения полиморфизма – 511 С>Т гена провоспалительного Th1 – производного цитокина IL-1β и полиморфизма – 1082 G>A гена противовоспалительного Th-2-производного цитокина IL-10. Установлена зависимость прогрессирования ХГС от аллельных вариантов генов данных цитокинов.
Ключевые слова: хронический гепатит С, гены цитокинов, прогрессирование заболевания, прогноз.
IMMUNOGENETIC PROFILE IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C
L.V. Moroz, I.V. Jacyk
The article presents the results of investigation of immunogenetic profile in
patients with chronic hepatitis C (CHC) and in healthy persons by the detection
of polymorphism of – 511 С>Т gene encoding Th1-derived pro-inflammatory
cytokine IL-1β and polymorphism of – 1082 G>A gene encoding Th2-derived antiinflammatory cytokine IL-10. Dependence between CHC progression and allelic
variants of mentioned cytokine genes was established.
Keywords: chronic hepatitis C, cytokine genes, disease progression, prognosis.
Вступ. Проблема
хронічного гепатиту С ( ХГС) актуальна як
в Україні так і у всьому світі. Це

зумовлено значною захворюваністю,
що складає, за різними оцінками, від
169,7 млн. чоловік (3,1% населення)
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[1] до 500-700 млн. чоловік (10% населення земної кулі) [2], зниженням
якості життя хворих на ХГС, труднощами лікування, відсутністю методів
специфічної профілактики. Перебіг
ХГС характеризується формуванням
фіброзу печінки, цирозу та гепатоцелюлярної карциноми і значною мірою залежить від особливостей імунної відповіді організму хворого.
Відомо, що характер імунної
відповіді при HCV-інфекції залежить від домінуючої участі клонів
Т-лімфоцитів хелперів CD4 1-го (Th1)
і 2-го (Th2) типів, які різняться за
утворенням цитокінів і роллю в стимулюванні розвитку імунної відповіді по клітинному або гуморальному
типу, відповідно [3]. Th1-лімфоцити
продукують γ-інтерферон, фактор
некрозу пухлин α та β, IL-1β, IL-2,
IL-6, а Th2-лімфоцити cекретують
IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-13. Прогресуюче
пошкодження печінки при ХГС
пов’язане з превалюванням цитокінів Th1 і зменшенням вмісту цитокінів Т-хелперів 2-го типу – Th2 [4].
Останнім часом накопичується
все більше даних, які свідчать про те,
що поліморфізм одиничних нуклеотидів за рахунок формування специфічних алелей генів суттєво впливає
на індивідуальні особливості імунітету [5]. Тому імуногенетичні аспекти визначають особливості розвитку і прогресування вірусного гепатиту [6].
Встановлено, що алельний поліморфізм генів цитокінів впливає на рівень експресії гена і утворення відповідного білкового продукту [7]; поліморфізм – 511 С>Т гена IL-1β та -1082
G>A гена IL-10 впливає на продукцію

відповідних цитокінів [8,9].
Отже, для оцінки імуногенетичного профілю необхідно визначити частоту комбінації алельних варіантів генів Th1-похідного та Th-2похідного цитокінів.
Мета дослідження: визначити
імуногенетичний профіль у хворих
на хронічний гепатит С та його вплив
на перебіг захворювання.
Матеріали і методи. Обстежено
97 хворих на ХГС з 1-м генотипом вірусу, які є мешканцями Подільського
регіону, віком від 18 до 62 років (середній вік 37,78±3,08). Серед хворих
переважали чоловіки – 60 (61,86 %)
осіб. До контрольної групи ввійшли
92 практично здорові особи віком від
21 до 62 років (середній вік 31,4±2,05),
серед них 44 (47,82%) чоловіка та 48
(52,18%) жінок.
Критеріями включення до дослідження було встановлення у хворого діагнозу ХГС з 1 генотипом вірусу.
Клінічно та анамнестично у всіх обстежених були виключені інфекційні захворювання іншої етіології, загострення хронічних запальних процесів, психічні захворювання, а також
зловживання алкоголем та прийом
гепатотоксичних ліків. Всім хворим
на ХГС проводили загальноприйняте клініко-лабораторне обстеження,
черезшкірну пункційну біопсію печінки з морфологічною оцінкою гепатобіоптатів за шкалою METAVIR та
визначення поліморфізму – 511 С>Т
гена IL-1β та -1082 G>A гена IL-10.
Геномну DNA із зразків свіжої крові виділяли шляхом гідролізу лізатів клітин протеіназою К з подальшою фенольною екстракцією.
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Ампліфікацію певних ділянок генів
IL-1β та IL-10 проводили за допомогою методу полімеразної ланцюгової
реакції (ПЛР). Дослідження виконували в Інституті молекулярної біології та генетики НАН України.
Залежно від темпів прогресування хвороби пацієнти були поділені на
дві групи. До I групи включали хворих з повільним прогресуванням і наявністю стадії фіброзу F0- F2 (термін
інфікування до 10 років); до II – хворих із швидким прогресуванням (стадія фіброзу F3- F4 при подібному терміні інфікування).
Статистична обробка даних проводилась із використанням пакета
програм «STATISTICA 6,0».
Результати та їх аналіз. При вивченні поліморфізму -511 С>Т гена
IL-1β (рис. 1) встановлено, що переважна кількість хворих на ХГС мала
генотип С/Т (табл. 1), генотип Т/Т зустрічався рідше. Проте серед здорових людей кількість осіб з генотипом
С/С та С/Т була однаковою. Частота
генотипу С/С у хворих була на 16%
меншою, ніж у здорових (різниця

вірогідна, р<0,01), в той час як генотип Т/Т у хворих виявлено значно
частіше ніж у здорових людей (9,28
та 4,34 % відповідно; р=0,08). Алель
Т також частіше зустрічався у хворих
(р=0,07). Отже генотип Т/Т та алель Т
мають тенденцію до асоціації з ХГС.
При вивченні різниці в частоті
генотипів та алелей гена IL-1β у хворих І та ІІ групи (табл. 2), було встановлено, що генотип С/С частіше зустрічався серед хворих з менш вираженим фіброзом печінки (р<0,05), а
генотип С/Т, навпаки мав тенденцію
(р=0,07) до більшого, порівняно з генотипом С/C, поширення серед хворих з важким фіброзом та цирозом
печінки.
При аналізі поліморфізму – 1082
G>A гена IL-10 (рис. 2) не було знайдено суттєвої різниці у частоті різних генотипів у хворих на ХГС та здорових осіб
(табл. 1). Проте при порівнянні І та ІІ
груп хворих з вірогідністю було встановлено (р<0,05), що генотип А/А та алель А
частіше зустрічаються у хворих ІІ групи,
а генотип G/G – навпаки (табл. 2).

Таблиця 1.
Частота поліморфізму -511 С>Т гена IL-1β та -1082 G>A гена IL-10 у
здорових та хворих на ХГС

SNP (-511 С>Т ) гена IL-1β та
Здорові особи, n=92
Хворі на ХГС, n=97
SNP (-1082 G>A) гена IL-10
Абс. (%)
Абс. (%)
С/С
44 (47,83%)
31 (31,96%)*
С/Т
44 (47,83%)
57 (58,76%)
Т/Т
4 (4,34%)
9 (9,28%)***
алель Т
28,26%
38,66%**
A/A
19 (20,65%)
29 (29,9%)
G/A
56 (60,87%)
49 (50,52%)
G/G
17 (18,48%)
19 (19,58%)
алель A
51,1%
55,15%
Примітки:*- р<0,01 між хворими на ХГС та здоровими;** - р=0,07 між хворими на ХГС
та здоровими; *** - р=0,08 між хворими на ХГС та здоровими.
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Таблиця 2.
Частота виявлення поліморфізму -511 С>Т гена IL-1β та -1082 G>A
гена IL-10 серед хворих на ХГС
SNP (-511 С>Т )гена IL-1β

І група, n=59

ІІ група, n=38

С/С

23 (39%)

8 (21%)*

С/Т

31 (53%)

26 (68%)**

Т/Т

5 (8%)

4 (11%)

алель Т

35%

45%

A/A

13 (22,03%)

16 (42,11%)*

G/A

31 (52,54%)

18 (47,37%)

G/G

15 (25,4%)

4 (10,53%)*

алель A
48,3%
65,8%*
Примітки:*- р<0,05 між хворими І та ІІ групи;** - р=0,07 між хворими І та ІІ групи.

Рисунок 1. Визначення поліморфізму -511 С>Т гена IL-1β.

Примітка. Електрофорез в 2 % агарозному гелі продуктів ПЛР, розщеплених рестриктазою AvaI: 1-5 – індивіди, що мають генотип C/T; 6 – індивід з генотипом С\С; 7 – індивід з генотипом Т\Т; 8 – маркер молекулярної маси DNA – 50 b.p. DNA Ladder.
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Рисунок 2. Визначення поліморфізму -1082 G>A гена IL-10.

Примітка. Електрофорез в 2%-му агарозному гелі продуктів ПЛР, розщеплених рестриктазою EcoNI: 1, 2, 5 – індивіди, що мають генотип G/A; 3,4 – індивід з генотипом G/G; 6 – індивід з генотипом A/A; 7 – маркер молекулярної маси DNA – 50 b.p. DNA Ladder.

В цілому, завдяки генетичній детермінантності імунної відповіді, визначення поліморфізму генів прозапальних та протизапальних цитокінів слугує критерієм для встановлення характеру перебігу ХГС та його
прогнозу.
Висновки:.
Імуногенетичний
профіль хворих на ХГС та здорових осіб відрізняється. Так, генотип
-511 Т/Т та алель -511Т гена IL-1β

асоціюються з ХГС, а генотип -511
С/С гена IL-1β, навпаки, більше характерний для здорових.
2. Генотип -511 С/Т гена IL-1β
пов’язаний з тенденцією до прогресування захворювання та збільшенням
важкості фіброзу печінки, а генотип
С/С володіє протекторними властивостями.
3. Встановлено, що поліморфізм
-1082 G>A гена IL-10 також впливає
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на перебіг ХГС: генотип А/А та алель
А частіше асоціюються з важчим фіброзом, а генотип G/G має протекторну дію.

Отже, визначення поліморфізму
генів цитокінів дає можливість прогнозувати перебіг та наслідки ХГС.
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СТАН БІЛКІВ ГОСТРОЇ ФАЗИ (ГАПТОГЛОБІНУ ТА
ЦЕРУЛОПЛАЗМІНУ) І ПОКАЗНИК АНТИОКСИДАНТНОГО
ЗАХИСТУ СУПЕРОКСИДИСМУТАЗИ У ХВОРИХ
НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С
А.Я. Циганенко, С.М. Граматюк
Харківський національний медичний університет.
Ключові слова: гепатит С, білки гострої фази, генотип вірусу.
CОСТОЯНИЕ БЕЛКОВ ОСТРОЙ ФАЗЫ (ГАПТОГЛОБИНА,
ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА) И ПОКАЗАТЕЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ
ЗАЩИТЫ СУПЕРОКСИДИСМУТАЗЫ У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С
А.Я. Цыганенко, С.М. Граматюк
Ключевые слова: гепатит С, белки острой фазы, генотип вируса.
В статье приведены результаты изучения динамики белков острой фазы
(гаптоглобина, церулоплазміна) и супероксидисмутазы при ХГС, обосновано
их значение для диагностики и прогноза течения болезни.
ACUTE PHASE PROTEINS (HAPTOGLOBIN, CERULOPLASMIN)
AND FIGURE OF SUPEROXYDISMUTASA’S ANTIOXIDANT DEFENSE IN
PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C
A.Ya. Tsyganenko, S.M. Gramatiuk
The results of studying of acute phase proteins (haptoglobin, ceruloplasmin)
and superoxydismutasa in patients with chronic hepatitis C are presented. The
importance of these figurens in diagnosis of chronic hepatitis C and prognosis was
explained.
Keywords: hepatitis C, acute phase proteins, genotype of the virus.
Вступ. Захворювання, які су- плазмі крові, найчастіше протікапроводжуються порушенням за- ють на тлі змін рівнів гаптоглобіну
гальної кількості глікопротеїнів у та церулоплазміну, які безпосередньо
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приймають участь у забезпеченні антиокислювальної активності органів та тканин. Гаптоглобін (альфа-2глікопротеїн) синтезується в печінці, характерною особливістю є здатність зв'язуватись з гемоглобіном,
утворюючи комплекс «гаптогемоглобін», який має пероксидазну активність та не проходить крізь нирковий бар'єр [1]. Гаптоглобін –типовий представник складників крові,
концентрація якого значно зростає у
відповідь на різні патологічні стимули (запалення, тканинне ушкодження, пухлинний процес та інш.). Крім
захисту організму від втрати заліза, гаптоглобін приймає участь у детоксикації, захищає білки від протеолізу, забезпечує транспорт вітаміну В12, інгібуючи впливає на систему пропердину, має антиоксидантні властивості [1]. Зниження концентрації гаптоглобіну виявляється при
тяжкому ушкодженні паренхіми печінки, анеміях, гемолітичних станах, автоімунних гемолітичних анеміях, інфаркті нирок, панкреатиті та
інш.[2]. Церулоплазмін (ЦП) – мідьвмістний білок блакитного кольору
(відноситься до альфа-2-глобулінів)
із властивостями ферменту фероксидази – приймає участь в окисленні
двовалентного заліза киснем. Синтез
плазмінного ЦП переважно відбувається в клітинах печінки, а підтримка його рівня у крові контролюється
рядом гормонів та медіаторів імунної системи: глюкагоном, кортикостероїдними гормонами, простагландинами класу Е2, інтерлейкіном -1.
Головна функція ЦП полягає в транспортуванні міді з печінки до органів

і тканин, в яких мідь функціонує
у складі окислювально-відновних
ферментів [1,2], перш за все – цитохром С – редуктаза, супероксидісмутази (СОД). Церулоплазмін сприяє
насиченню залізом (Fe3+) апотрасферина, який вибірково зв’язує окисне залізо, перетворюючись на трансферин. Отже, ЦП приймає участь у
кровотворенні. В останні роки багатьма авторами доведені антиокислювальні та антиоксидантні властивості ЦП. У звʼязку з цим, ЦП розглядається як гаситель вільних радикалів, що утворюються в макрофагах та лейкоцитах при фагоцитозі та розвитку перекісного окислення ліпідів (ПОЛ) у вогнищах запалення. Він функціонує в крові та перехоплює вільнорадикальні форми
кисню, захищаючи тканини та клітини від ушкоджуючої дії [1,2], виконує універсальну роль позаклітинного «чистильника» вільних радикалів.
ЦП – приймає участь у руйнуванні
токсинів, біогенних моноамінів, перш
за все адреналіну, в обміні заліза та
кровотворення. Цей фермент сьогодні розглядається, як один з факторів
нейроендокринної регуляції та захисту організму при стресових ситуаціях, запаленні, алергічних реакціях та
інших захворюваннях [1,2].
Мета роботи. Враховуючи важливу індикаторну роль гаптоглобіну
(ГГ) та церулоплазміну (ЦП) в забезпеченні гомеостатичної функції організму, дослідити динаміку ЦП, ГГ та
СОД у хворих на хронічний вірусний
гепатит С і обгрунтувати їх значення
для діагностики та прогнозування перебігу захворювання.
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Матеріали та методи. Обстежено
73 хворих на HCV-інфекцію, які знаходились на лікуванні в Обласній
клінічній
інфекційній
лікарні
м. Харкова. Серед них встановлено
ЛФ ХГС – у 43, МФ ХГС – у 24, цироз печінки – в 6 хворих. Контрольну
групу склали 20 практично здорових осіб. Типування вірусного геному
проведено у 31 хворого, встановлено
наявність 3 генотипів HCV: 3а генотип вірусу був у 13 пацієнтів, 2-й – у
6, з 1b генотипом вірусу було 8 пацієнтів та з 1b/3а – 4.
Етіологію захворювання встановлювали на підставі виявлення специфічних серологічних маркерів HCV
(anti-HCV IgМ, anti-HCV IgG, antiHCVcore, NS3, NS4, NS5) методом
ІФА з використанням тест-систем виробництва НВО “Диагностические
системы” (Нижній Новгород, Росія).
Реплікативну активність HCV оцінювали на підставі виявлення в сироватці крові RNA HCV якісним методом ПЛР за допомогою тест-систем
виробництва НВФ “Литех” (Росія) і
напівкількісним методом ПЛР із використанням тест-систем виробництва
ЦНДІ Епідеміології МОЗ Російської
Федерації.
Програма дослідження включала визначення активності церулоплазміну, СОД та вмісту гаптоглобіну в сироватці крові хворих на ХГС.
Ці білки гострої фази крові вивчалися в першу–третю добу госпіталізації, до визначення обсягу патогенетичного лікування. Аналогічні дослідження проводилися і у групі умовно
здорових осіб. Церулоплазмін визначався загальноприйнятим методом за

Н.А. Ravin [3], суть якого грунтується на окисленні р-фенілендіаміну церулоплазміном. Ферментативна реакція зупинялася додаванням фтористого натрію. Рівень церулоплазміну визначали на підстві оптичної щільності
продуктів реакції [4].
Вміст гаптоглабіна в сироватці
крові досліджували за методом, запропонованим О.Г. Архиповою, суть
якого полягає в тому, що гаптоглобін утворює з гемоглобіном комплекс,
який осідає при додаванні риванолу.
За рівнем гемоглобіну, що залишався в розчині, фотометрично визначали вміст гаптоглобіну в сироватці крові [5]. Супероксидісмутазу визначали
методом Fridovich J. [6].
Статистична обробка результатів
дослідження здійснювалася на персональному комп’ютері з використанням критерію Стьюдента-Фішера.
Результати дослідження та їх обговорення.
Результати вивчення вмісту гаптоглобіну в сироватці крові чоловіків,
хворих на ХГС, виявили збільшення
його концентрації при латентній формі хронічного гепатиту С (ЛФ ХГС) в
2,21 рази, при маніфестній формі хронічного гепатиту С (МФ ХГС) в 2,41
рази, при цирозі печінки – у 2,14 рази
(табл.1). Схожа динаміка змін середньої концентрації гаптоглобіну в сироватці крові спостерігалася і у жінок
при різних формах перебігу ХГС. У
всіх хворих рівень гаптоглобіну збільшувався більш ніж в 2,25 рази (при
ЛФ ХГС в 2,34 рази, при МФ ХГС в
2,57 рази, у хворих на цироз печінки
– в 2,62 рази), в порівнянні з групою
умовно здорових осіб. Дослідження
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церулоплазміну виявило підвищення
його вмісту як у чоловіків, так і у жінок, більш ніж в 2,2 рази, незалежно
від форми ХГС. Слід відмітити відсутність різниці в рівнях вмісту гаптоглобіну і церулоплазміну у чоловіків і жінок.
При ЛФ ХГС активність СОД
була збільшена в середньому в 1,4
рази (64,32 ± 18,79 од.), у хворих на
МФ ХГС її рівні становили 86,12
± 15,43 од., що вірогідно перевищувало норму (47,28 ± 3,75 од.). При цирозі печінки та у хворих з жовтяничним синдромом активність СОД була
підвищена в 2,25–3,45 рази і вірогідно перевищувала аналогічний показник у групи практично здорових людей (138,47 ± 46,13 од. Р <0.001).
У період ремісії при всіх формах
ХГС активність СОД при ЛФ ХГС перевищувала норму в 2,3 рази (90,3 ±
7,64 од), при МФ ХГС – у 2,1 рази (85,27
± 8,7 од), що відображало триваюче компенсаторне посилення системи

АОЗ. У хворих на цироз печінки, навпаки, в динаміці захворювання спостерігалося зниження активності ферменту в 1,5-1,8 рази (88,5 ± 9,63 од),
що може бути наслідком виснаження
АОЗ (табл. 1).
Практично не встановлено змін у
динаміці досліджуваних показників
залежно від форми хронічного гепатиту С. Аналіз вмісту білків гострої
фази – гаптоглобіну і церулоплазміну– виявив суттєві відмінності, залежно від генотипу вірусу (табл.2).
Проте ми не спостерігали впливу генотипу вірусу на показники активності СОД.
Так, у хворих з 2 генотипом вірусу гаптоглобін у сироватці крові підвищувався на 53%, при генотипі вірусу 1b – на 138%, при генотипі вірусу 3а – на 174,6%, а при генотипі вірусу 1b/3а рівень його значно зменшувався і сягав 46% від показників,
отриманих при обстеженні здорових
людей. Збільшення в сироватці крові

Таблиця 1
Вміст білків гострої фази – церулоплазміну, гаптоглобіну та СОД
у сироватці крові хворих на ХГС
Форма ХГС

Гаптоглобін (г/л)
чоловіки
жінки

Показники (М±m), стать
Церулоплазмін (мг/л)
чоловіки
жінки

ЛФ ХГС
2,68±1,35h 2,53±1,25h
883,2±245,0h 906,7±300,5h
(n=43)
МФ ХГС
2,77±2,0h
2,94±1,62h 1012,8±534,7h 982,4±425,6h
(n=24)
Цироз
печінки
2,58±1,7h
2,91±1,65h 1008,3±568,7h 963,7±384,5h
(n=6)
Група
умовно
421,2±39,8
517,4±28,5
1,30±0,16h 1,22±0,154h
здорових
(n=21)
Примітка: h підвищення рівня показника більш ніж в 2 рази.

37

СОД
чоловіки/жінки
64,32 ± 18,79 од.
86,12 ± 15,43 од.
138,47 ± 46,13од.

47,28 ± 3,75 од.
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Таблиця 2
Вміст білків гострої фази – церулоплазміну та гаптоглобіну–
в залежності від генотипу вірусу
Показники

Група
умовно
здорових
1,2±0,19

Група спостереження (М±m)
Хворі на ХГС
2 генотип
1b генотип
3а генотип
(n=6)
(n=8)
(n=13)
1,87±0,32*
2,93±0,68*
3,46±0,58*

Гаптоглобін (г/л)
Церулоплазмін
491,2±40,6 607,4±132,5* 873,6±147,4* 1025,3±158,7*
(мг/л)
Примітка: * відмінності достовірні, Р <0,05.

гаптоглобіну (при генотипі вірусу 2, 1b
та 3а відповідно в 1,5, 2,25 і 2,7 рази), на
нашу думку, можна розглядати як напругу адаптаційних механізмів забезпечення гомеостазу організму. Вміст
церулоплазміну підвищувався на
24,0%; 68%; 90,3% і 134,5% відповідно
при генотипі вірусу 2, 1b, 3а та 1b/3а.
Зменшення рівня гаптоглобіну при генотипі вірусу 1b/3а може вказувати на
мембранну патологію, що пов’язана з
порушенням процесів кровотворення.
Отже, результати дослідження свідчать, що при ХГС є тісний зв’язок між
вмістом гаптоглобіну, церулоплазміну
та СОД, може бути однією з провідних
причин у розвитку токсифікації, протеолізу білка та гіпоксичного стану організму. Зменшення вмісту гаптоглобіну в сироватці крові, нижче його рівня

1b/3а генотип
(n=4)
0,52±0,34*
1285,4±163,4*

в умовно-здорових пацієнтів, можна розглядати як маркер важкого перебігу хвороби, зумовленого дистрофічними і деструктивними процесами, і являє собою несприятливий прогностичний критерій. Підвищення активності сироваткової оксидази свідчить про посилення вільнорадикальних процесів, напругу функції органів
детоксикації, кровотворення та порушення кооперативної взаємодії інтегративних систем контролю за гомеостазом (нервової, гормональної,
імунної). Вміст церулоплазміну, гаптоглобіну та СОД природного захисту
організму дозволяє використовувати
наведені показники як моніторингові тести у діагностиці стадії захворювання та обґрунтуванні патогенетичної терапії.
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ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ ПРИ ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗІ
О.М. Зінчук
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: Лайм-бореліоз, борелії, кліщі, печінка, гепатит
ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ ЛАЙМ-БОРРЕЛИОЗЕ
А.Н. Зинчук
В статье приведены результаты исследования частоты и особенностей
поражения печени при Лайм-боррелиозе. Установлено, что у 32,7 % больных
наблюдается нарушение функции печени. Стандартная противомикробная
терапия способствует нормализации биохимических показателей крови.
При наличии у больных признаков ранней диссеминации боррелий про
должительность периода восстановления функции печени увеличивалась.
Ключевые слова: Лайм-боррелиоз, боррелии, печень, гепатит
PECULIARITIES OF LIVER DAMAGE IN LYME-BORRELIOSIS
A.N. Zinchuk
The article presents the data concerning frequency and character of liver
іmраіrmеnt in Lyme-borreliosis. It was established that 32,7 % of patients had the
functional liver damage. Standard antimicrobial therapy promotes normalization of
liver biochemistry tests.
Кеуwords: Lyme-borreliosis, borrelia, liver, hepatitis.
Вступ. Лайм-бореліоз (ЛБ) – ендемічна зоонозна хвороба, яка широко поширена в лісовій та лісостеповій зоні північної півкулі і є серйозною медико-біологічною проблемою
з огляду на схильність до хронізації,
ураження багатьох органів і систем
(шкіри, суглобів, нервової системи,
серця, очей), несприятливі наслідки.
У науковій літературі опубліковані
поодинокі дані, що стосуються ураження печінки при ЛБ [1, 2, 3, 4, 5].
Враховуючи розрізненість цих даних,

у більшості яких не взято до уваги
інші етіологічні фактори, які можуть
бути причиною гепатитів у хворих
на ЛБ, а також з огляду на клінікопатогенетичні відмінності випадків
ЛБ, які спричинені різними геновидами борелій, що поширені в тих чи інших ландшафтно-географічних зонах
і територіях, нами вивчалися регіональні клінічні особливості ураження печінки при Лайм-бореліозі.
Метою даного дослідження
було вивчення частоти та характеру
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ураження печінки серед хворих на ЛБ
західного регіону України.
Матеріали і методи: Під спостереженням знаходилися 352 хворих на
Лайм-бореліоз із різними клінічними проявами і на різних стадіях захворювання, які знаходилися на стаціонарному або амбулаторному лікуванні у 2000-2008 роках у Львівській
обласній інфекційній клінічній лікарні. Серед захворілих було 129 чоловіків і 223 жінки. Середній вік становив
45,61±15,17 років.
Діагноз ЛБ ґрунтувався на анамнестичних, клінічних та лабораторних дослідженнях. У дослідну групу були взяті тільки пацієнти з еритемними формами хвороби, в анамнезі яких було присмоктування кліща. Діагноз ЛБ був підтверджений виявленням в ІФА діагностичних титрів
протибореліозних антитіл класів IgM
і (або) IgG. Використовувалася тестсистема “Боррелиоз-ИФА” виробництва “Omnix”. З огляду на поширення
серед населення різних форм печінкової патології, результати біохімічного обстеження хворих на ЛБ порівнювалися з даними аналогічних обстежень донорів крові (n=100), які за віком суттєво не відрізнялися від групи
хворих на ЛБ.
При первинному огляді оцінювалися характер провідного синдрому, важкість перебігу, а також стадія ЛБ. Стадія ранньої локалізованої інфекції характеризувалася наявністю мігруючої еритеми при відсутності ознак дисемінації. Стадія дисемінації підтверджувалася ураженням інших органів і систем, що свідчило про генералізацію інфекційного

процесу – виявлялися вторинна еритема, гепатит, полірадикулонейропатія та інші ранні ураження нервової
системи, артрити раннього періоду,
увеїти.
Для виявлення характеру та тривалості ураження печінки при ЛБ
враховувалися скарги пацієнтів, такі
як погіршення апетиту, нудота, блювання, болі та важкість у правому
підребер’ї. Проводилася оцінка клінічних даних (наявність жовтяниці, збільшення печінки), біохімічних
показників сироватки крові – загальний білірубін та його фракції, аланінамінотрансфераза (АлАТ), тимолова проба, лужна фосфатаза. Клініколабораторні дослідження проводилися при поступленні в стаціонар, а також після закінчення антибіотикотерапії на 14 і на 21 день, а при необхідності – і в пізніші терміни. З протимікробних препаратів призначався доксициклін, амоксицилін, або цефтриаксон. При виявленні у хворих на ЛБ
відхилень результатів біохімічного дослідження крові виключалися інші
хвороби, які б могли бути причиною
ураження печінки. Так, у дослідну групу не потрапили двоє хворих на ЛБ, у
яких виявлено anti-HCV, ще один пацієнт, у якого виявлено HBsAg, а також двоє пацієнтів із анамнестичними
даними про зловживання алкоголем.
Результати досліджень та їх обговорення. Для виявлення частоти та
вірогідності ураження печінки ми порівнювали отримані результати біохімічних тестів хворих на ЛБ з аналогічними результатами здорових донорів крові, які склали контрольну групу (табл. 1).
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У 115 хворих з 352 (32,7 %) виявлено підвищення хоча б одного з
біохімічних показників, які характеризують функцію печінки, тоді як
у контрольній групі тільки у 11 %
(p < 0,001). Гіпербілірубінемія виявлена у 19,0 % хворих, тоді як у контрольній групі тільки у 3 % (p < 0,001).
Найвищий рівень загального білірубіну крові, який був виявлений у
хворого на ЛБ, був 40,65 мкмоль/л.
Аналогічна залежність виявлена при
дослідженні АлАТ – гіперферментемія виявлена у 63 хворих (17,9 %)
проти 8 % у контрольній групі
(p < 0,01). Підвищення активності АлАТ було помірним – найвищий

рівень, який було виявлено у хворого
на ЛБ, сягав 4,6 ммоль/год×л. (метод
із розведенням сироватки).
Виявлені суттєві відмінності частоти відхилень від норми біохімічних показників при ЛБ у чоловіків і
жінок (табл. 2). Підвищення понад
норму хоча б одного з названих біохімічних показників виявлено у 59
із 129 (45,7 %) хворих на ЛБ чоловіків і тільки у 63 з 223 (28,3 %) жінок
і ці відмінності є статистично вірогідними (p < 0,01). Схожа закономірність виявлена при дослідженні рівня
загального білірубіну крові – гіпербілірубінемія виявлена у 27,1 % чоловіків і тільки у 16,6 % жінок (p < 0,05).

Таблиця 1.
Порівняння біохімічних показників крові у хворих на ЛБ
і здорових донорів крові
Біохімічні показники
Гіпербілірубінемія
Підвищення активності АлАТ
Підвищення лужної фосфатази
Підвищення тимолової проби
Підвищення хоча б одного з біохімічних показників

Хворі на ЛБ Донори крові
(n=352)
(n=100)
абс.
%
абс.
%
67
19,0
3
3
63
17,9
8
8
19
5,4
2
2
12
3,4
1
1
115 32,7
11
11

Клініко-біохімічні особливості ураження печінки
у хворих на ЛБ чоловіків і жінок
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<0,001
<0,01
>0,05
>0,05
<0,001

Таблиця 2.

Чоловіки (n=129) Жінки (n=223)
абс.
%
абс.
%
Гіпербілірубінемія
35
27,1
37
16,6
Підвищення АлАТ
32
24,8
33
14,8
Підвищення лужної фосфатази
10
7,8
13
5,8
Підвищення тимолової проби
7
5,4
5
2,2
Підвищення хоча б одного з біохімічних показників
59
45,7
63
28,3
Збільшення печінки
20
15,5
19
8,5
Болючість печінки при пальпації
10
7,6
8
3,6
Нудота
25
19,4
35
15,7
Гіркота в роті
4
3,1
11
4,9
Болі в правому підребер’ї
3
2,3
7
3,1
Показники

p

p
<0,05
<0,05
>0,05
>0,05
<0,01
0,059
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
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Гіперферментемія також вірогідно
частіше виявлялася у чоловіків хворих на ЛБ – підвищений рівень АлАТ
виявлений у 24,8 % чоловіків і 14,8 %
жінок (p < 0,05).
Клінічно виражені ознаки гепатиту виявлені у 24 із 333 (7,2 %) хворих
на ЛБ раннього періоду. Особливістю
гепатиту при ЛБ був безжовтяничний
перебіг із мінімальними симптомами
інтоксикації і незначним підвищенням у крові рівня загального білірубіну й активності АлАТ. Стандартна
протимікробна терапія (юнідокс по
0,2 г на добу – 14 діб) призводила до
швидкої нормалізації біохімічних показників крові.
Як у чоловіків, так і у жінок підвищення понад норму біохімічних
показників супроводжувалися симптомами й ознаками, які могли б свідчити про ураження печінки при ЛБ

(табл. 2). Так, збільшення розмірів
печінки виявлене у 15,5% чоловіків і
8,5 % жінок. Виявлена відмінність є
погранично значущою (p = 0,059).
Нами проаналізовано клінічні
особливості перебігу ЛБ у хворих із
підвищенням хоча б одного з біохімічних показників крові – n=112 (1-а
група), порівняно з хворими, у яких
ці показники не виходили за межі
норми –n=240 (2-а група), отримані
дані наведені в табл. 3.
Виявлено, що інкубаційний період (час від присмоктування кліща
до появи перших клінічних симптомів) був суттєво коротшим у 1-й групі хворих і становив у середньому
10,45±1,49 днів, тоді як у 2-й групі інкубаційний період був значно тривалішим – 17,31±2,16 днів (p < 0,01).
Частіше – ураження печінки у хворих
із коротшим інкубаційним періодом,

Таблиця 3.
Порівняльна характеристика хворих на ЛБ із нормальними й підвищеними біохімічними показниками крові (загальний білірубін, АлАТ,
лужна фосфатаза, тимолова проба)
Показники
Вік
Інкубаційний період (дні)
Температура >37ºС
Розміри еритеми (см)
Суцільна (гомогенна) еритема
(кількість хворих)
Тривалість еритеми (дні)
Ознаки стадії дисемінації, окрім
ураження печінки (кількість хворих)

Підвищені
біохімічні
показники *
(n=112) група 1
47,34±1,12
10,45±1,49
27 (24,1 %)
21,73±2,6

Нормальні
біохімічні
показники
(n=240) група 2
44,43±1,08
17,31±2,16
43 (17,9 %)
18,46±1,5

>0,05
<0,01
>0,05
>0,05

52 (46,4 %)

118 (49,2 %)

>0,05

12,1±1,98

8,2±0,6

>0,05

39 (34,8 %)

55 (22,9 %)

<0,05

p

Примітка. * – у вибірку увійшли пацієнти з підвищенням рівня хоча б одного з біохімічних
показників. Середні значення абсолютних величин вказані із зазначенням стандартної
похибки.
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на нашу думку, можна було б пояснити більшою вірулентністю борелій, не
виключено масивністю зараження і,
відтак, вищою активністю інфекційного процесу. Сказане підтверджується ще й тим, що в 1-й групі хворих
частіше зустрічалися хворі з ознаками стадії дисемінації окрім ураження печінки, порівняно з хворими 2-ї
групи, у яких біохімічні показники не
виходили за межі норми. Так, ознаки
стадії дисемінації окрім ураження печінки (вторинна еритема, полірадикулонейропатія, артрит, увеїт) у 1-й
групі виявлені у 34,8 % хворих, тоді як
у 2-й групі – тільки у 22,9 % (p < 0,05).
Не встановлено вірогідних відмінностей щодо частоти підвищення температури тіла, а також розмірів, характеру та тривалості еритеми
між групами хворих із нормальними
й підвищеними біохімічними показниками крові (p>0,05).
Нами порівнювалася швидкість
нормалізації біохімічних показників
крові після проведеної антибіотикотерапії в групах хворих на ЛБ з ознаками стадії дисемінації окрім ураження печінки і без таких ознак (табл. 4).
Установлено, що в обох групах
швидкість одужання не залежала

від вибору антибіотика, проте в групі хворих з ознаками стадії дисемінації, окрім ураження печінки, швидкість нормалізації біохімічних показників була значно повільнішою. Так,
протягом 14 днів біохімічні показники нормалізувалися у 54,8 % хворих
із відсутністю ознак стадії дисемінації, окрім ураження печінки, і тільки
у 28,2% хворих, в яких спостерігалася
вторинна еритема, або полірадикулонейропатії, артрити, увеїти (p < 0,01).
Отже, ураження печінки при
Лайм-бореліозі є досить частим явищем, що вказує на значення раннього
виявлення хвороби і вчасно розпочатої терапії. У хворих, які не отримали
вчасного протимікробного лікування, існує загроза хронізації патологічного процесу печінки.
Висновки:
1. У 32,7 % хворих на ЛБ виявлено підвищення хоча б одного з біохімічних показників, які характеризують
функцію печінки, тоді як у контрольній
групі – тільки у 11 % (p < 0,001).
2. Клініко-лабораторні ознаки
гепатиту виявлені 7,2 % хворих на
ЛБ раннього періоду. Клінічною особливістю гепатиту при ЛБ є безжовтяничний перебіг з мінімальними

Таблиця 4.
Швидкість нормалізації біохімічних показників крові в групах хворих
на ЛБ після антибіотикотерапії з ознаками стадії дисемінації і без таких
ознак

Хворі з підвищеним рівнем біохімічних показників
Швидкість
нормалізації
Ознаки стадії дисемінації окрім Відсутність ознак стадії дисемінації
біохімічних
ураження печінки (n=39)
окрім ураження печінки (n=73)
показників
абс.
%
абс.
%
Протягом 14 днів
11
28,2
40
54,8
Протягом 21 дня
23
59,0
31
42,5
Понад 21 день
5
12,8
2
2,7
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симптомами інтоксикації і незначним
підвищенням в крові рівня загального білірубіну та активності АлАТ.
3. Стандартна
протимікробна терапія призводить до нормалізації біохімічних показників крові.

При наявності у хворих інших ознак
дисемінації збудника (вторинна еритема, полірадикулонейропатія, артрит, увеїт) терміни нормалізації
функції печінки є тривалішими.
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ПОТЕНЦІАЛЬНИЙ ВПЛИВ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ
ПЕЧІНКИ НА СТАН СЕРЦЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ХВОРИХ З
ПОСТІНФАРКТНИМ КАРДІОСКЛЕРОЗОМ
А.Я. Базилевич
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Ключові слова: неалкогольна жирова хвороба печінки, стеатогепатит,
стеатогепатоз, ішемічна хвороба серця, варіабельність серцевого ритму
ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ
БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ НА СЕРДЕЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ У БОЛЬНЫХ
С ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ
А. Я. Базилевич
В статье представлены результаты изучения влияния неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) на состоячние сердечной деятельности у
больных с постинфарктным кардиосклерозом (обследовано 315 пациентов).
Установлено, что НАЖБП способствует усилению ишемии миокарда, ухудшению большинства показателей вегетативной регуляции работы сердца.
Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, стеатогепатит,
стеатогепатоз, ишемическая болезнь сердца, вариабельность сердечного ритма.
INFLUENCE OF NON-ALCOHOL FATTY LIVER DISEASE ON CARDIAC
FUNCTION IN PATIENTS WITH POSTINFARCTION CARDIOSCLEROSIS
A.Y. Bazylevych
The results of studying of non-alcohol fatty liver disease on cardiac function
of 315 patients with postinfarction cardiosclerosis are presented. It was established
that condition mentioned above promotes miocardial ischemia and changes for the
worse most figures of vegetative regulation of heart function.
Key words: non-alcohol fatty liver diseases, steatohepatitis, steatohepatosis,
heart rate variability, coronary artery disease,
Вступ. Неалкогольна жирова
хвороба печінки (НАЖХП) включає
широкий спектр патологічних станів:
від простого стеатозу печінки до неалкогольного гепатиту та цирозу. Ці
захворювання досягли епідемічних

пропорцій та є найчастішими причинами хронічної патології печінки в західних країнах. Приблизно 20-30% дорослих загальної популяції західних
країн мають НАЖХП, а в індивідів з
ожирінням чи діабетом цей показник
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сягає 70-90% [1-4]. Визнання важливості НАЖХП та асоціації з метаболічним синдромом стимулює зростаючий інтерес до вивчення її ролі у
розвитку та прогресуванні серцевосудинної патології [5].
Значна кількість доказових даних
дозволяє стверджувати, що серцевосудинні захворювання (ССЗ) є одними з головних причин несприятливого прогнозу у хворих з НАЖХП, та
трапляються набагато частіше у таких пацієнтів незалежно від ступеня
прогресування НАЖХП [12,16,17].
НАЖХП сьогодні багатьма авторами
вважається станом, тісно асоційованим з резистентністю до інсуліну, незалежно від маси тіла, індексу маси
тіла, розподілення жирової маси та
толерантності до глюкози [5].
У численних дослідженнях отримані дані про вірогідний взаємозв’язок
між ендотеліальною дисфункцією
периферичних судин та наявністю
НАЖХП [8], причому, ці дані були
підтверджені результатами досліджень великих популяцій [9]. Вказані
спостереження свідчать, що НАЖХП
є вагомим фактором ризику ішемічної хвороби серця. В одному з проспективних досліджень серцевосудинні захворювання були другою
найчастішою причиною смертності серед популяції хворих з НАЖХП
протягом 18 років, що поступалася
лише онкологічній смертності [10]. В
іншому проспективному дослідженні
в популяції понад 7500 чоловіків середнього віку у Великобританії підвищення рівнів ГГТ було асоційованим зі статистично вірогідним підвищенням загальної смертності та

смертності від ІХС протягом 11,5 років спостереження [11].
Порушення варіабельності серцевого ритму (ВСР) у хворих після
гострого інфаркту міокарда (ГІМ) є
важливим фактором ризику розвитку раптової коронарної смерті (РКС)
та виникнення життєво загрозливих
порушень ритму у таких хворих [1214].
Зниження показників ВСР сьогодні розглядається не тільки як
ознака погіршення лише вагусного
впливу на серцеву діяльність, але і як
загальної дисфункції автономної нервової регуляції, що корелює зі ступенем ураження міокарда [4]. Відомо,
що після ГІМ у хворих з метаболічним синдромом спостерігається виражений симпато-парасимпатичний
дисбаланс, що проявляється відчутнішим зниженням парасимпатичної
активності та симпатичною активацією, в порівнянні з хворими без порушень вуглеводного обміну [15].
Проте чітких даних про вплив
НАЖХП на серцеву діяльність недостатньо. Хоча протягом останнього
часу з’явилися нечисленні публікації про порушення функції серцевосудинної системи у хворих з НАЖХП
[15,16], але ці дослідження стосувалися лише загально клінічних симптомів регуляції АТ та ЧСС, робіт, присвячених об’єктивній інструментальній реєстрації стану серцевої діяльності практично немає. Саме тому ми
вважали доцільним вивчення впливу НАЖХП на стан серцево-судинної
системи.
Метою роботи було вивчення потенційного впливу НАЖХП на стан
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серцевої діяльності у хворих з постінфарктним кардіосклерозом.
Матеріали і методи
У дослідження було включено 315
хворих на ІХС та з постінфарктним
кардіосклерозом перед операцією аорто-коронарного шунтування
(АКШ).
Всім хворим безпосередньо перед
операцією проводилось Холтерівське
добове моніторування ЕКГ (ХМ ЕКГ).
За добу до обстеження хворі припиняли приймати бета-адреноблокатори.
Дослідження проводилося згідно стандартів використання показників ВСР у клінічній практиці та
кардіологічних дослідженнях, розроблених у 1996 р. робочою групою
Європейського товариства кардіології і Північноамериканського товариства кардіостимуляції і електрофізіології [17].
Використовували прийняте розташування електродів в позиціях відведень V1, V3, V5, а також за
С.М. Jespersen: трансторакальні V2,
V9R відведення для виявлення ішемії
в передніх відділах [12].
Аналіз результатів здійснювався
на підставі трендів сумарних кривих
відхилень сегментів SТ (при наявності депресії більшої або рівної 1 мм),
частоти серцевих скорочень порушень ритму, що спостерігалися.
Оцінювали наступні показники
ХМ ЕКГ:
1. Максимальну, мінімальну та
середню ЧСС за добу;
2. Динаміку сегмента ST:
а) тривалість депресії сегмента ST
більшої або рівної 1 мм в хвилинах
(ST min);

б) частоту виникнення епізодів
депресії сегмента ST більшої або рівної 1 мм - кількість епізодів - (ST ep.);
в) глибину депресії сегмента ST в
мм (STdep.);
г) тривалість максимального сегмента ST з глибиною депресії більшої
або рівної 1 мм в хвилинах (ST mах);
3. Загальну кількість суправентрикулярних та шлуночкових порушень ритму різних градацій за добу.
У процесі аналізу даних ХМ ЕКГ
визначали часові та спектральні показники варіабельності серцевого
ритму.
Результати та обговорення
У 214 (67,9%) хворих, за даними
МСКТ, було діагностовано НАЖХП.
Із них в 78 (24,8%), на підставі підвищення вмісту у крові маркерів ушкодження печінки, був встановлений
стеатогепатит, а в 136 (43,1%) – стеатогепатоз. При цьому у пацієнтів із супутнім стеатогепатитом в 50
(64,1%) хворих був діагностований
ЦД тип 2, а в 28 (35,9%) – метаболічний синдром (МС). У пацієнтів із стеатогепатозом ЦД тип 2 був виявлений у 38 (27,9%) хворих, МС – у 78
(57,4%). У 20 (14,7%) хворих з супутнім стеатогепатозом ЦД чи МС виявлено не було.
До групи контролю, відповідною за статтю та віковим складом,
увійшов 101 (32,1%) хворий на ІХС з
постінфарктним кардіосклерозом перед операцією АКШ без супутньої
НАЖХП, де кількість хворих з ЦД
тип 2 чи МС була статистично незначущою (таб. 1).
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Хворі на ІХС з постінфарктним кардіосклерозом перед АКШ (n=315)
Всього обстежено
НАЖХП
Стеатогепатит
ЦД тип 2
Метаболічний синдром
Без порушень вуглеводного обміну
Стеатогепатоз
ЦД тип 2
Метаболічний синдром
Без порушень вуглеводного обміну
Без НАЖХП
ЦД тип 2
Метаболічний синдром
Без порушень вуглеводного обміну

Таблиця 1.
Абс.
315
214
78
50
28
0
136
38
78
20
101
3
5
93

%
100
67,9
24,8
64,1
35,9
0
43,1
27,9
57,4
14,7
32,1
2,95
4,95
92,1

У хворих на НАЖХП (групи зі стеатогепатитом та стеатогепатозом між
собою практично не розрізнялись), порівняно з групою контролю спостерігалися достовірно довша тривалість депресії сегмента ST більше або рівної 1
мм в хвилинах (ST min) (91,4±27,8 та
89,8±30,5 порівняно з 39,9±32,2, р<0,0001
в обох випадках); частіше виникнення епізодів депресії сегмента ST більше або рівної 1 мм (ST ep.) (11,23±8,87

та 10,84±9,75 порівняно з 7,5±5,66;
р=0,0008 та р=0,0023, відповідно); більша глибина депресії сегмента ST в мм
(STdep.) (1,97±0,82 та 1,93±0,91 порівняно з 1,6±0,40, р=0,0001 та р=0,0008,
відповідно); та довша тривалість максимального сегмента ST з глибиною депресії більше або рівної 1 мм в хвилинах (ST mах) (24,2±13,25 та 23,7±12,4
порівняно з 13,0±6,32, р<0,0001 в обох
випадках) (таб. 2).
Таблиця 2
Динаміка сегмента ST у хворих досліджуваних груп

Хворі без НАЖХП
n=101**
39,9±32,2,
ST min, хв.
91,4±27,8
89,8±30,5, p=0,70
р1<0,0001,
р2<0,0001
7,5±5,66,
ST ep.
11,23±8,87
10,84±9,75, p=0,77
р1=0,0008,
р2=0,0023
1,6±0,40,
ST dep., мм
1,97±0,82
1,93±0,91, p=0,75
р1=0,0001,
р2=0,0008
13,0±6,32,
ST max, хв.
24,2±13,25
23,7±12,4, p=0,78
р1<0,0001,
р2<0,0001
* р – вірогідність порівняно з хворими зі стеатогепатитом: ** р1 – вірогідність порівняно з хворими зі стеатогепатитом; р2 – вірогідність порівняно з хворими зі стеатогепатозом.
Показник

Хворі на стеатогепатит
n=78

Хворі на стеатогепатоз
n=136*
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При порівнянні частоти виникнення порушень ритму різних
градацій показники частоти порушень ритму у хворих зі стеатогепатитом та стеатогепатозом розрізнялись несуттєво. У хворих з
постінфарктним
кардіосклерозом без супутньої НАЖХП частота суправентрикулярних порушень ритму від такої у хворих на
НАЖХП також майже не відрізнялась. Але у хворих на стеатогепатит і на стеатогепатоз протягом
доби моніторування достовірно

частіше спостерігалися шлуночкові
екстрасистоли (ШЕ) (255,2±53,5 та
243,5±69,8 порівняно з 192,6±108,8,
р<0,0001 в обох випадках), парні
ШЕ (ПШЕ) (4,98±2,78 та 4,52±1,85
порівняно з 2,36±2,22, р<0,0001 в
обох випадках), епізоди шлуночкової тахікардії (ШТ) (0,82±0,45
та 0,84±0,22 порівняно з 0,56±0,49,
р=0,0003 та р<0,0001, відповідно)
при достовірно повільнішій частоті серцебиття (ЧСС) (79,9±5,76
та 76,8±6,11 порівняно з 67,4±7,91,
р<0,0001 в обох випадках) (табл. 3).

Таблиця 3
Порівняльний аналіз частоти порушень серцевого ритму у хворих
після ГІМ в залежності від стану діастолічної функції ЛШ
Показник

Хворі на стеатогепатит
n=78

Хворі на стеатогепатоз
n=136*

Хворі без НАЖХП
n=101**

СВЕ,
кількість за добу

206,7±103,2

199,1±90,3,
р=0,57

195,4±97,8,
р1=0,46,
р2=0,76

СВТ, епізодів

1,47±0,92

1,39±0,75,
р=0,49

1,38±0,77,
р1=0,48,
р2=0,92

ШЕ,
кількість за добу

255,2±53,5

243,5±69,8,
р=0,20

192,6±108,8,
р1<0,0001,
р2<0,0001

ПШЕ,
кількість за добу

4,98±2,78

4,52±1,85,
р=0,15

2,36±2,22,
р1<0,0001,
р2<0,0001

ШТ, епізодів

0,82±0,45

0,84±0,22,
р=0,66

0,56±0,49,
р1=0,0003,
р2<0,0001

ЧСС,
середня, уд/хв.

79,9±5,76

76,8±6,11,
р=0,13

67,4±7,91,
р1<0,0001,
р2<0,0001

* р – вірогідність порівняно з хворими зі стеатогепатитом:
** р1 – вірогідність порівняно з хворими зі стеатогепатитом; р2 – вірогідність порівняно
з хворими зі стеатогепатозом.
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Порівняльний аналіз часових показників ВСР виявив суттєве зменшення стандартного відхилення NN
(SDNN) інтервалів (99,75±14,6 та
102,5±13,7, порівняно з 176,1±18,6;
р<0,0001 в обох випадках), а також
стандартного відхилення середніх
інтервалів RR серед усіх NN сегментів тривалістю 5 хвилин (SDANN)
(68,5±7,8 та 71,2±11,7 порівняно з
81,3±12,65, р<0,0001 в обох випадках), середньоквадратичного відхилення різниці послідовних інтервалів
NN (RMSSD) (21,4±5,41 та 23,0±6,9
порівняно з 35,2±7,7, р<0,0001 в обох
випадках) та відсотка суміжних NN
інтервалів, різниця між якими перевищує 50 м/сек. (pNN50) (10,5±3,0 та
9,9±3,4 порівняно з 7,7±3,13, р<0,0001
в обох випадках) у хворих з комбінацією постінфарктного кардіосклерозу та НАЖХП, порівняно з хворими
без супутньої НАЖХП.
Спектральний аналіз ВСР у хворих на постінфарктний кардіосклероз та НАЖХП, порівняно з хворими із групи контролю, показав вірогідне зменшення потужності спектра
на високих частотах HF (71,7±10,0
та 75,8±18,5 порівняно з 196,0±65,8;
р<0,0001 в обох випадках), яка відображає парасимпатичні впливи
на серцеву діяльність, та потужності спектра на низьких частотах LF
(396,55±30,45 та 402,4±45,3 порівняно з 672,33±67,3, р<0,0001 в обох випадках) – показника змішаного походження, відбиваючого як симпатичні, так і парасимпатичні впливи, у
хворих з ІХС після ГІМ у комбінації з
НАЖХП. Крім того, в обох цих групах (порівняно з групою контролю)

спостерігалося вірогідне збільшення співвідношення LF/HF (5,53±0,93
та 5,31±1,0 порівняно з 3,84±1,34;
р<0,0001 в обох випадках) – найчутливішого показника вегетативного
балансу, який свідчить про перевагу
симпатичних впливів над парасимпатичними та вегетативний дисбаланс. Спектральні показники у хворих зі стеатогепатитом та стеатогепатозом між собою розрізнялися несуттєво (табл. 4).
Кореляційний аналіз звʼязку між
показниками центральної гемодинаміки та міокардіальної функції лівого шлуночка (ЛШ) та стандартним
відхиленням NN інтервалів (SDNN)
виявив вірогідну кореляцію з показником повздовжньої скоротливості піком S за даними тканинної допплерографії мітрального кільця, що
є найчутливішим маркером стану
субендокардіального шару міокарда
(r=0,54; р=0,019) (рис. 1).Встановлена
вірогідна середня кореляція з часом
сповільнення ранньо-діастолічного
трансмітрального кровотоку DT
(r=0,33; p<0,0001) та з часом ізоволюмічної релаксації ЛШ IVRT (r=0,30;
p<0,0001), а також слабка, але вірогідна негативна кореляція з інтегральним показником переднавантаження ЛШ E/Em (r=-0,23; p<0,0001), що
є потужними показниками порушення інтегральної міокардіальної функції та перенавантаження ЛШ. Слабка
недостовірна кореляція було виявлено з ФВ ЛШ (r=0,24, p=0,05). Не було
виявлено кореляції з показниками, що відображають ВСР із малою
тривалістю циклів (RMSSD, pNN50)
(таб. 5).
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Таблиця 4.
Порівняльний аналіз стану показників ВСР у хворих після ГІМ
в залежності від стану діастолічної функції ЛШ
Показник

Хворі на стеатогепатит
n=78

Хворі на стеатогепатоз Хворі без НАЖХП
n=136*
n=101**

SDNN, м/сек.

99,75±14,6

102,5±13,7,
р=0,17

SDANN, м/сек.

68,5±7,8

71,2±11,7,
р=0,07

SDNN індекс, м/сек.

49,8±6,5

51,0±7,2,
р=0,23

RMSSD, м/сек.

21,4±5,41

23,0±6,9,
р=0,08

PNN50, %

10,5±3,0

9,9±3,4,
р=0,20

LF, м/сек.2

396,55±30,45

402,4±45,3,
р=0,31

HF, м/сек.2

71,7±10,0

75,8±18,5,
р=0,07

LF/HF

5,53±0,93

5,31±1,0,
р=0,11

176,1±18,6,
р1<0,0001,
р2<0,0001
81,3±12,65,
р1<0,0001,
р2<0,0001
58,5±8,3,
р1<0,0001,
р2<0,0001
35,2±7,7,
р1<0,0001,
р2<0,0001
7,7±3,13,
р1<0,0001,
р2<0,0001
672,33±67,3,
р1<0,0001,
р2<0,0001
196,0±65,8,
р1<0,0001,
р2<0,0001
3,84±1,34,
р1<0,0001,
р2<0,0001

*р – вірогідність порівняно з хворими зі стеатогепатитом:
** р1 – вірогідність порівняно з хворими зі стеатогепатитом; р2 – вірогідність порівняно
з хворими зі стеатогепатозом.

Таблиця 5
Кореляційний взаємозв’язок доплерівських показників діастолічної
функції ЛШ з SDNN
Показник

Коефіцієнт кореляції, r

p

S

0,54

0,019

DT

0,33

<0,0001

IVRT

0,30

<0,0001

E/Em

-0,23

<0,0001

ФВ

0,24

0,05
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Рисунок 1. Кореляційний зв’язок між стандартним відхиленням NN інтервалів SDNN та повздовжньою скоротливістю міокарда ЛШ за даними тканинної імпульсної допплерографії мітрального кільця.
Зниження ВСР після ГІМ є важливим фактором ризику щодо розвитку раптової коронарної смерті (РКС)
та життєво загрозливих порушень
ритму у таких хворих [12-14].
ВСР відображає комплексну реакцію серцево-судинної системи на
різноманітні фактори, такі як рівень
катехоламінів сироватки крові, активація барорефлексу, системна симпатична та вагусна активність [18].
Зменшення показників ВСР сьогодні
розглядається не тільки як погіршення лише вагусного впливу на серцеву діяльність, але і як ознака загальної дисфункції автономної нервової
регуляції, що нерозривно пов'язана зі

ступенем ураження міокарда [4 ].
Автономний дисбаланс і надмірна симпатична активація ведуть до
зростання потреби міокарда у кисні
та до зниження порога ішемії у життєздатних ділянках міокарда [19].
ПІМ, з іншого боку, поглиблює ступінь дисфункції ЛШ та сприяє виникненню електричної нестабільності міокарда. Аритмогенний субстрат, який
представляє собою неоднорідність
електричного збудження суміжних
ділянок міокарда, має відображення у
зміні показників ВСР [14,19,20].
Відомо, що у хворих після
ГІМ
спостерігається
симпатопарасимпатичний дисбаланс, який
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проявляється більш відчутним зниженням парасимпатичної активності
та симпатичною активацією [18,21].
Супутні порушення вуглеводного обміну та наявність НАЖХП за рахунок порушень міокардіального метаболізму потенціюють зниження парасимпатичної активності, що призводить до більшої електричної нестабільності міокарду та проаритмогенній активності, і може бути предиктором раптової коронарної смерті у
хворих на ПІМ.
Це підтверджується результатами нашого дослідження, в якому у
хворих на ІХС після ГІМ у комбінації
з НАЖХП достовірно більш вираженими були прояви ішемії міокарда за
даними частоти та тривалості епізодів депресії сегмента ST, та достовірно частіше спостерігалися шлуночкові порушення ритму, в тому числі
ШПЕ та епізоди ШТ, а також достовірно гіршими були показники вегетативної регуляції серцевої діяльності за даними як часових, так і спектральних показників ВСР під час ХМ
ЕКГ, що є незалежними несприятливими предикторами загальної смертності та виникнення РКС у цих хворих.
У багатьох дослідженнях було доведено, що постінфарктне зниження ВСР тісно асоціюється з систолічною дисфункцією ЛШ, яка відбивалася у зниженні ФВ ЛШ, та ремоделюванням ЛШ після ГІМ [22,23,25].
Патофізіологічний зв’язок між цими
явищами втілюється в зростаючих внутрішньоміокардіальному напруженні ЛШ та навантаженні ЛШ,
які потенціюють дилатацію ЛШ та

симпатичну активність у процесі
постінфарктного ремоделювання, на
рівні електричної активності проявляючись зменшенням ВРС [4,24, 25].
Це підтверджується даними дослідження, в якому інтегральний показник сумарної ВСР SDNN недостовірно корелював з ФВ ЛШ, але достовірно і досить потужно корелював з
найбільш чутливими показниками
інтегральної міокардіальної функції
за даними імпульсно-хвильової (DT,
IVRT) та тканинної допплерографії
(S, Е/Еm) [26].
НАЖХП спостерігається у більшості хворих з інсулінорезистентністю, а її наявність найчастіше є предиктором розвитку МС чи ЦД тип 2
[27]. Доведено, що НАЖХП зустрічається переважно у хворих на ЦД тип
2 чи МС, які асоціюються з резистентністю до інсуліну у приблизно 80%
хворих, та є прямим предиктором порушення метаболізму міокарда й коронарної та міокардіальної дисфункції. Це пояснюється ліпотоксичністю
завдяки кумуляції в міокарді вільних
жирних кислот (ВЖК) та хронічним
запаленням, що може бути додатковим потужним фактором ризику виникнення життєвонебезпечних порушень ритму та раптової коронарної
смерті у хворих після ГІМ.
Також це підтверджується результатами нашого дослідження, в якому
переважна більшість хворих (n=194;
90,6%) на стеатогепатит чи стеатогепатоз мала супутній ЦД тип 2 чи МС.
Доведено, що у хворих на ЦД тип
2 чи МС навіть на доклінічному етапі має місце порушення коронарного кровопостачання, що на рівні
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метаболізму створює патологічний
субстрат, що впливає на несприятливий прогноз після ГІМ [28,29]. Крім
того, у хворих на ЦД тип 2 та МС завжди присутнім є хронічне запалення, що стійко асоціюється з прогресуванням атеросклерозу [30]. Це підтверджується останніми даними вивчення порушення міокардіального
метаболізму та інсулінорезистентності за даними позитронно-емісійної томографії (ПЕТ) міокарда [31]. Такі зміни метаболізму та хронічне запалення зберігаються у хворих з інсулінорезистентністю та НАЖХП і після коронарних подій. Все це дозволяє стверджувати, що НАЖХП є предиктором
серцево-судинних захворювань та коронарних подій. Вищезазначені порушення метаболізму міокарда у хворих
з НАЖХП на фоні інсулінорезистентності зберігаються у пацієнтів з ІХС і
після розвитку коронарних подій, поглиблюючи процеси постінфарктного
ремоделювання та сприяючи прогресуванню серцевої недостатності, що
відбивається в нашому дослідженні
не тільки прогресуванням ремоделювання та погіршенням міокардіальної
функції й центральної гемодинаміки у
хворих після ГІМ з НАЖХП, але й достовірним погіршенням ВСР та вегетативним дисбалансом, що корелює з
погіршенням показників міокардіальної функції ЛШ.
Зважаючи на те, що наявність ішемії, шлуночкових порушень ритму та
зниження ВСР внаслідок вегетативного дисбалансу значно погіршує прогноз у хворих з постінфарктним кардіосклерозом [32]; у хворих з комбінацією ІХС та НАЖХП на фоні ЦД

тип 2 чи МС повинна застосовуватись
більш агресивна терапія ІХС; питання про хірургічну реваскуляризацію
міокарда повинно прийматися якомога раніше, а медикаментозне лікування повинно також торкатися ефективних засобів корекції порушень метаболізму та гепатопротекції.
Висновки:
1. У хворих на ІХС з постінфарктним кардіосклерозом супутність НАЖХП на фоні інсулінорезистентності призводить до вірогідного
зростання проявів ішемії міокарда, за
даними ХМ ЕКГ (підвищення частоти
та тривалості епізодів депресії сегмента ST).
2. Констеляція НАЖХП та інсулінорезистентність у хворих на
постінфарктний кардіосклероз достовірно призводить до погіршення показників вегетативної регуляції серцевої діяльності, за даними як часових
так і спектральних показників ВСР,
що свідчить про погіршення симпатопарасимпатичного дисбалансу і призводить до підвищення частоти шлуночкових порушень ритму.
3. У хворих на ІХС після ГІМ у
комбінації з НАЖХП зниження ВСР
достовірно корелює з показниками
центральної гемодинаміки та інтегральної міокардіальної функції за даними імпульсно-хвильової (DT, IVRT)
та тканинної допплерографії (S, Е/Еm).
4. Хворі на ІХС та НАЖХП на
фоні інсулінорезистентності потребують ретельнішого підбору протиішемічної, метаболічної та гіпоглікемічної терапії та раннього вирішення питання про хірургічну реваскуляризацію міокарда.
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СТАН ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ З СИНДРОМОМ НАБУТОГО
ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ НА ФОНІ ВИСОКОАКТИВНОЇ
АНТИРЕТРОВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ
Л.В. Мороз, О.С. Андросова
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Ключові слова: синдром набутого імунодефіциту людини, високоактивна антиретровірусна терапія, гепатотоксичність.
СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ
ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА НА ФОНЕ
ВЫСОКОАКТИВНОЙ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ
Л.В. Мороз, О.С. Андросова
У 117 больных изучена взаимосвязь между приемом высокоактивной
антиретровирусной терапии и проявлением гепатотоксичности.
Гепатотоксичность разных степеней регистрировалась у всех больных,
но выявлено, что у больных с коинфекцией ВИЧ/ВГС поражение печени
выражено сильнее (гепатотоксичность 3, 4 степеней регистрировалась в 2,5
раза чаще, чем у больных с моноинфекцией ВИЧ). Установлено, что нарушение системы антиоксидантной защиты зависит от приема ВААРТ, степени
гепатотоксичности, коинфицирования ВИЧ/ВГС.
Ключевые слова: синдром приобретенного иммунодефицита человека,
высокоактивная антиретровирусная терапия, гепатотоксичность.
LIVER CONDITION IN PATIENTS WITH ACQUIRED
IMMUNODEFICIENCY SYNDROME ON THE BACKGROUND OF
HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY
L.V. Moroz, O.S. Androsova
The correlation between recieving highly active antiretroviral therapy and
manifestations of hepatotoxicity were studied in 117 patients with AIDS. Different
levels of hepatotoxicity were registered in all patients. It appeared, that in patients
with coinfection HIV/HCV liver impairment was more severe (hepatotoxicity
of 3 – 4 grade occurred 2,5 times more frequently than in patients with HIV
monoinfection. It was established that the damage level of antioxidant defense
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system depends on HAART receiving, the degree of hepatotoxicity and the fact of
coinfection (HIV + HCV).
Keywords: Acquired Immunodeficiency Syndrome, highly active antiretroviral
therapy, hepatotoxicity.
Вступ. ВІЛ-інфекція/СНІД залишається однією з найактуальніших проблем сучасної інфектології,
з огляду на її поширеність, скорочення тривалості життя, труднощі в лікуванні та високу летальність. За даними Програми розвитку ООН, ВІЛ
став причиною «найбільш масштабного регресу в розвитку людини» у
сучасній історії. Сьогодні в світі налічується близько 40 мільйонів осіб, які
живуть з цією проблемою, 25 мільйонів осіб вже померло. В Україні тільки за офіційними даними станом на
01.07.2010 року зареєстровано біля
171 000 осіб з ВІЛ-інфекцією, тоді як
за даними міжнародних та національних організацій, які залучені до процесу моніторингу епідемії ВІЛ/СНІДу,
на початок 2010 року в Україні було
вже біля 360 000 ВІЛ-інфікованих.
Завдяки впровадженню широкомасштабної антиретровірусної терапії вдалося досягти позитивних
результатів як в усьому світі, так і в
Україні, зокрема. Проведене в США
дослідження показало, що впровадження комбінованої антиретровірусної терапії за останні 10 років, тільки в США врятувало три мільйони
років життя [13]. ВААРТ це терапія,
яка приймається хворими пожиттєво
і крім, безумовно, позитивного впливу, має ряд побічних ефектів [14]. У
результаті лікування ВІЛ-інфекції

перетворюється на складне балансування між перевагами тривалої супресії вірусу й токсичними ефектами ліків. Згідно із світовою статистикою близько 25 % пацієнтів не дотримуються рекомендованого режиму
АРТ або припиняють лікування внаслідок виникнення побічних реакцій.
Серед небажаних явищ на перше місце виходить ураження печінки, що
можливо пов’язано, як з безпосереднім впливом АРВ препаратів, так і з
прийомом препаратів на фоні коінфікування ВІЛ/ВГС, зловживання алкоголем, споживання наркотичних речовин. Це є актуальним для України
зважаючи на те, що серед групи споживачів ін’єкційних наркотичних речовин від 30 до 90% мають коінфекцію ВІЛ/ВГС [9].
В останні роки увагу дослідників привернули процеси перекисного окислення ліпідів та механізми антиоксидантного захисту клітин при
різних захворюваннях, зокрема і при
ВІЛ-інфекції. ВІЛ-інфекція пов’язана
з розвитком оксидативного стресу,
тобто із зниженням рівня глутатіону в
плазмі, в еритроцитах та лімфоцитах і
зміною рівня та активності антиоксидантних ферментів, а саме: супероксиддисмутази, каталази та глутатіонS-трансферази.
Оксидативний
стрес також пов’язаний з апоптозом Т-клітин. Надлишок гідроген
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пероксидів пов’язаний з недостатньою кількістю каталази та гутатіонпероксидази, що може призвести до
гіперпродукції гідроксильних радикалів чи ліпідпероксидаз, результатом цих процесів є загибель клітин
[3, 4, 11]. Сьогодні існують суперечливі дані щодо стану антиоксидантних ферментів у ВІЛ-інфікованих під
впливом ВААРТ.
Тому метою нашого дослідження стало вивчення функціонального
стану печінки та активності антиоксидантних ферментів у хворих з синдромом набутого імунодефіциту людини на фоні прийому ВААРТ.
Матеріали та методи дослідження. Під нашим спостереженням перебувало 117 хворих на СНІД, які отримували ВААРТ (відповідно до протоколів МОЗ України). В якості групи співставлення було обстежено 30
хворих з ВІЛ-інфекцією, які не отримували АРВ препаратів. Групи були
репрезентативними за віком та статтю. Контрольну групу склали 31
здорові особи. Відповідно до схем
ВААРТ, 100 хворих (85%) отримували 2 препарати з групи нуклеозидних
інгібіторів зворотньої транскриптази (НІЗТ) та 1 препарат з групи ненуклеозидних інгібіторів зворотньої
транскриптази (ННІЗТ); 17 пацієнтів (15%) отримували лікування за
іншою схемою, яка включала: 2 препарати з групи НІЗТ та 1 препарат –
з групи інгібіторів протеази (ІП). У
складі цих схем всі 117 хворих отримували НІЗТ, серед них 90 осіб приймали ламівудин/зидовудин, 15 осіб –
абамун/ламівір та 12 – ставір/ламівір;
66 хворих отримували ННІЗТ, серед

них 67 пацієнтів приймали ефавір та
33 – невірапін; 17 осіб приймали ІП, а
саме калетру (лопінавір 133,3 мг + ритонавір 33,3 мг).
Серед обстежених переважали
чоловіки – 82 (70%), відповідно жінки склали 35 (30%), середній вік хворих становив – (35,3 ± 9,65) років. У
всіх хворих було діагностовано 3 або
4 клінічну стадію ВІЛ-інфекції. Так,
3 клінічна стадія (пре-СНІД) була
встановлена у 73,5% хворих, 4 стадія
(СНІД) – у 26,5% осіб.
До початку лікування всіх хворих
обстежували на наявність вірусних
гепатитів С та В. Для оцінки ефективності лікування та стану імунітету визначали кількість CD4-лімфоцитів та
рівень вірусного навантаження (ВН)
ВІЛ у плазмі крові. Це дало змогу прогнозувати швидкість прогресування
ВІЛ-інфекції: високе ВН (> 100000 копій/мл) вказує на небезпеку швидкого прогресування.
Середній показник CD4+ до терапії в основній групі становив
187,18±123,22 клітин/мкл, через 3 місяці –260,59±127,37 клітин/мкл, через
6 місяців –328,52±149,34 клітин/мкл, тобто CD4+ мав чітку тенденцію до підвищення. У групі співставлення, навпаки, рівень CD4+ поступово зменшувався.
Вірусне навантаження визначалося у хворих основної групи та групи співставлення до початку ВААРТ
та через 6 місяців. Серед хворих
основної групи до початку терапії з
низьким ВН було 88% осіб, з високим – 22%. Через 6 місяців у цих хворих низьке ВН визначалося у 100%
хворих, високе відповідно не було
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зареєстровано в жодному випадку.
Серед хворих групи співставлення на
початку дослідження низький рівень
ВН зафіксований у 98% хворих, високе вірусне навантаження мало місце лише у 2% пацієнтів. Через 6 місяців низьке ВН мало місце вже тільки у
77,8% осіб, високе – у 22,3%.
Хронічний гепатит С був діагностований у 76 осіб (65%), хронічний гепатит С + В у 22 хворих (19%).
Середній показник CD4+ до терапії
становив 187,18±123,22 клітин/мкл.
Діагноз ВІЛ-інфекції був підтверджений наявністю в сироватці крові хворих анти-HIV методом ІФА та
подальшим виявленням в сироватці
крові антитіл до протеїнів ВІЛ (gp 60,
gp 120, gp 41) в сполученні з антитілами до ядерного білка р24 методом
імуноблотингу.
Ступінь гепатотоксичності оцінювали за динамікою рівня АлАТ та
АсАТ до початку лікування, через 3
та 6 місяців від початку терапії згідно міжнародної шкали небажаних
явищ (зміна АлАТ та АсАТ, одиниці
виміру – ULN; 0 ступінь <1,25 ULN,
1 ступінь 1,25-2,5 ULN, 2 ступінь 2,65·ULN, 3 ступінь 5,1-10·ULN, 4 ступінь >10 ULN) [1,3].
Показники оксидативного стресу, а саме – антиоксидантні ферменти визначали наступними методами: супероксиддимутаза – за методом Макаревича О.П. та співавт., каталаза – за методом Королюк М.А.
та співавт. та глутатіон – S – трансфераза за методом W.H. Habiq et al.
Статистичну обробку отриманих результатів проводили за допомогою
пакету програм Statistica 6,0.

Результати дослідження та їх
обговорення. Згідно отриманих даних рівень АлАТ до початку ВААРТ
становив 49,15±5,28ОД/л, АсАТ –
31,26±5,87 ОД/л і перевищував рівень
амінотрансфераз у здорових осіб в 1,3
та 1,5 рази відповідно. Було зафіксовано підвищення рівнів амінотрансфераз під впливом ВААРТ, з чіткою
тенденцією до збільшення, з максимальними показниками через 6 місяців. Так, рівень АлАТ через 6 місяців
від початку терапії збільшився в 1,4
рази порівняно з вихідним рівнем, до
прийому ВААРТ, а рівень АсАТ зріс в
1,2 рази (табл. 1).
При порівнянні загальної частоти розвитку гепатотоксичності незалежно від схем ВААРТ було встановлено, що частіше підвищення амінотрансфераз спостерігалося на 6 місяці лікування. Так, у 47% хворих був
зареєстрований підвищений рівень
АлАТ ще до початку лікування, через
3 місяці – у 65% осіб, а через 6 місяців
цей показник досягнув 73%. Подібна
динаміка спостерігалася при моніторингу активності АсАТ (в аналогічні терміни обстеження підвищення активності АлАТ спостерігалося в
38,73 та у 80% хворих). Порівнявши
частоту розвитку гепатотоксичності
при різних схемах ВААРТ, встановили, що найгепатотоксичнішим препаратом виявився невірапін, який
токсично впливав на печінку в 82%
випадків. Тоді як калетра– лише у
35,2%.
Відповідно до отриманих даних
інтенсивніший ступінь гепатотоксичності виявлено у хворих з коінфекцією ВІЛ/ВГС. Так, при коінфекції
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Таблиця 1
Рівень АлАТ та АсАТ у хворих з ВІЛ-інфекцією в залежності від терміну
прийому ВААРТ
Через 6 місяців від
початку ВААРТ

Через 3 місяці від
початку ВААРТ

До початку ВААРТ

АсАТ (N до 35 ОД/л)

Через 6 місяців від
початку ВААРТ

Через 3 місяці від
початку ВААРТ

Показники

До початку ВААРТ

АлАТ (N до 45 ОД/л)

Основна група
59,92±48,27 73,99±56,50 84,89±64,88* 76,45±85,22 81,99±65,21 96,99±79,53**
(n=117)
Група
співставлення 49,15±5,28 48,01±4,17 50,8±6,54 46,72±4,39 48,5±7,89
64,92±6,32
(n=30)
Здорові особи
38,32±5,24
31,26±5,87
(n=31)
Примітка: * Різниця між показниками до лікування та даними через 6 місяців від початку ВААРТ достовірна (р=0,001).
** Різниця між показниками до лікування та даними через 6 місяців від початку ВААРТ
достовірна (р=0,05).

ВІЛ/ВГС гепатотоксичність 3-го ступеня розвинулася у 10,3% хворих,
4-го ступеня – у 1,3% осіб. Тоді як
при моноінфекції ВІЛ, гепатотоксичність 3-го ступеня була зареєстрована у 1,3% хворих, гепатотоксичності
4-го ступеня взагалі не відмічалося.
Через те, що ВІЛ-інфекція супроводжується виснаженням антиоксидантного захисту, досліджували окремі показники оксидативного
стресу до прийому ВААРТ та через 6
місяців від початку лікування.
Встановлено, що у хворих з ВІЛінфекцією на фоні ВААРТ реєструється вірогідне падіння вмісту каталази (на 21%), супероксиддисмутази
(на 25 %) та глутатіон – S – трансферази (на 46%).
Встановлено, що рівні каталази
та супероксиддистмутази у хворих

нижче аналогічних показників у здорових осіб, що ймовірно пояснюється інтоксикацією організму та зниженням активності ферментативної
антиоксидантної захисної системи,
особливо тієї її ланки, яка пов’язана
з інактивацією перекису водню і супероксидного радикалу в клітинах
і тканинах. Глутатіон – S – трансфераза, яка в основному слугує для захисту ліпідів від пероксидації і навіть збереження DNA, не зважаючи
на хронізацію процесу, мала підвищений або нормальний рівень, в порівнянні з показниками у здорових
осіб, що сприяє збереженню структурної цілісності мембран та клітин в умовах патологічного процесу.
Активація глутатіон – S – трансферази ймовірно має компенсаторний характер (табл. 2).
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Таблиця 2
Розподіл хворих з ВІЛ-інфекцією на фоні ВААРТ за вмістом в сироватці крові каталази, супероксиддисмутази та глутатіон – S – трансферази
Здорові
особи
(n=31)

Показники в сироватці крові

Хворі з ВІЛ-інфекцією (n=30)
до початку
лікування

через 6 місяців від
початку лікування

Каталаза, мМоль/хв/мл

4,8±1,54

2,08±0,62*

1,64±0,53**

Супероксиддисмутаза, відн. од

2,00±0,56

1,00±0,49*

0,75±0,38**

Глутатіон–S–трансфераза, мкМоль/хв/мл

750±120,25 1428±285,21*

771,67±254,44**

Примітка: *р=0 – різниця достовірна порівняно з групою здорових осіб.
**р<0,05 – різниця достовірна між показниками до початку та через 6 місяців від початку ВААРТ.

У хворих на ВІЛ з ХГС мало місце значне виснаження антиоксидантних ферментативних систем. Вміст
каталази падав на 29%, порівняно з
хворими з моноінфекцією ВІЛ, супероксиддисмутази – на 46%, а рівень
глутатіон – S – трансферази зменшувався на 14% відповідно (табл. 3).

Встановлена певна залежність
між показниками оксидативного
стресу та ступенем гепатотоксичності. Найбільш значне виснаження антиоксидантних ферментів спостерігалося у хворих з гепатотоксичністю
3 ступеня (табл. 4).

Таблиця 3
Розподіл хворих з коінфекцією ВІЛ/ВГС та з моноінфекцією ВІЛ за
вмістом у сироватці крові каталази, супероксиддисмутази та
глутатіон – S- трансферази

Показники в сироватці крові

Здорові
особи
(n=31)

Хворі з ВІЛ-інфекцією (n=30)
Хворі з
коінфекцією
ВІЛ/ВГС (n=16)

Хворі з
моноінфекцією
ВІЛ (n=14)

Каталаза, мМоль/хв/мл

4,8±1,54

1,71±0,30*

2,41±0,65**

Супероксиддисмутаза, відн. од

2,00±0,56

0,72±0,26*

1,33±0,50**

Глутатіон–S–трансфераза, мкМоль/хв/мл 750±120,25 1327,19±267,55*

1543,93±267,18**

Примітка: *р=0– різниця достовірна порівняно з групою здорових осіб;
**р<0,05 – достовірна різниця між показниками до початку та через 6 місяців від початку ВААРТ.
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Таблиця 4
Розподіл хворих з ВІЛ-інфекцією залежно від ступеня гепатотоксичності за вмістом у сироватці крові каталази, супероксиддисмутази та глутатіон -S -трансферази
Показники

Здорові особи
(n=31)

Ступені гепатотоксичності
2 ступінь
3 ступінь

1 ступінь

Каталаза
4,8±1,54*
1,75±0,54
1,59±0,52
1,17±0,06**
мМоль/хв/мл
Супер-оксиддисмутаза,
2,00±0,56*
0,92±0,37
0,83±0,75
0,49±0,14**
відн. Од
Глутатіон–S–
трансфераза,
750±120,25
794,71±262,21 746,67±145,03 737,00±281,43
мкМоль/хв/мл
Примітка: *р=0 – різниця достовірна порівняно з групою здорових осіб;
**р<0,01 – достовірна різниця між різним ступенем гепатотоксичності.

Висновки. У всіх хворих на СНІД
на фоні прийому ВААРТ розвивалася
гепатотоксичність різного ступеня.
У коінфікованих ВІЛ/ВГС гепатотоксичність проявлялася вірогідно раніше і мала інтенсивніші прояви.
З огляду на те, що найменш гепатотоксичним є препарат калетра,
для лікування пацієнтів із скомпроментованою печінкою перевагу варто

4 ступінь
0
0
0

надавати тим схемам призначення
ВААРТ, що включають інгібітори
протеази.
У хворих з ВІЛ-інфекцією спостерігається зниження кількості ферментів антиоксидантного захисту.
Порушення системи антиоксидантного захисту залежить від прийому
ВААРТ, ступеня гепатотоксичності,
коінфікування ВІЛ/ВГС.
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РЕЦЕНЗІЇ

Про монографію М.А. Андрейчина,
В.І. Дрижак, О.В. Рябоконь, В.С. Копчи
«Вірусні гепатити і рак печінки»
(Тернопіль: ТДМУ, 2010. – 188 с.).
У 2010 році побачила світ фундаментальна праця, яка стосується інфектології та онкології, – монографія М.А. Андрейчина, В.І. Дрижак,
О.В. Рябоконь, В.С. Копчи – «Вірусні
гепатити і рак печінки». Обидві проблеми є складними та актуальними,
а їх об’єднання вже, само по собі, робить монографію надзвичайно цікавою та важливою.
Добре відомо, що хронічні захворювання печінки, в першу чергу, це
стосується гепатитів В та С, можуть
завершуватися онкологічним ураженням печінки. Значення HBV та HCV
як етіологічного чинника раку печінки не викликає сумнівів, є достатньо
доказів на підтвердження цього факту. Проте у вітчизняній медичній літературі мало робіт, присвячених цій

актуальній темі. Ймовірно, це зумовлено як складністю проблеми, так і
тим, що вона знаходиться на межі різних галузей медичної науки – інфектології та онкології.
Монографія, що обговорюється,
фактично є першою працею в Україні,
в якій комплексно, одночасно з позицій інфектології, вірусології та онкології, розглядається проблема хронічних вірусних гепатитів та раку печінки. Автори монографії звертають
увагу на те, що гепатит В є найчастішою причиною первинної гепатокарциноми (ПГК), а це аргументовано
підтверджує доцільність, навіть необхідність, масової імунізації населення
проти ВГВ, що давно здійснюється у
розвинутих країнах. Нажаль, Україна
в цьому відношенні значно відстає.
Сподіваємось, що ознайомлення з
монографією, яка містить чіткі докази онкогенного впливу HBV, сприятиме ширшій та значно ефективнішій
пропаганді профілактичної імунізації населення проти гепатиту В.
Вже у передмові до монографії
автори звертають увагу читача на те,
що у 20–50% хворих, гепатокарцинома виникає без попередніх циротичних змін; нажаль про це часто забувають не тільки практичні лікарі, але й
інфекціоністи-науковці. У більшості
вітчизняних публікацій з цього приводу йдеться лише про цироз печінки як передраковий стан. Безумовно,
циротичні зміни у печінковій тканині створюють сприятливі умови для
розвитку онкогенних перетворень.
Проте не можна забувати, що вже у
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перших спробах культивування вірусу ГВ було помічено, що лейкоцити
хворих на ВГВ легше переходять у перещеплювану культуру, ніж лейкоцити здорових людей; сьогодні є декілька ліній клітин (зокрема, культура фібробластів мишей), в яких під впливом HBV відбувається необластична
трансформація. На можливість злоякісної трансформації, зумовленої вірусом гепатиту В, вказує і його подібність до ретровірусів. Механізми,
що сприяють порушенню клітинної
трансформації, притаманні й вірусу гепатиту С. Отже, питання, підняте авторами монографії, має важливе
значення, не тільки теоретичне, але й
суто практичне.
У першому розділі монографії
наведені дані, які свідчать про високу поширеність раку печінки, і головне – про тенденцію до зростання захворюваності, та чітко узагальнені
предиктори розвитку ПГК.
У розділі, що стосується етіології, епідеміології та патогенезу гепатитів В, С, Д (у контексті їх хронізації та
трансформації у цироз печінки) детально, глибоко розглядаються шляхи передачі та механізми зараження.
Звертає на себе увагу те, що в сучасних умовах залишаються актуальними питання про можливість штучних заражень, зумовлених медичними втручаннями, зокрема гемотрансфузіями. Автори детально обговорюють значення посттрансфузійних заражень вірусами гепатиту, і це цілком
виправдано: в Україні гемотрансфузії
залишаються небезпечними, попри
те, що існуючі методи виявлення інфікованих є високоефективними.

Достатньо вказати на те, що в
останніх практичних рекомендаціях AASLD щодо гепатиту С, рекомендовано перевіряти на гепатит С осіб, котрі отримали переливання крові чи пересадку органів,
але лише до липня 1992 р. На жаль,
ми собі такого дозволити не можемо... Не можна не погодитись з твердженням М.А. Андрейчина та співавторів монографії, що «сучасні підходи до тестування донорської крові, яке передбачає виявлення HBsAg
як визначального маркера інфекції, не дають повної гарантії безпеки». За нашими даними (Б.А. Герасун,
Л.В. Мороз, Р.Ю. Грицко/ Гепатологія,
2008. – №5), серед донорів, в яких відсутній HBsAg, є певна кількість осіб з
реплікацією DNA HBV – всі вони мають anti-HBc. Саме тому система обстеження донорів потребує вдосконалення з урахуванням інших маркерів,
а не лише поверхневого антигена вірусу.
У цьому ж розділі монографії детально проаналізовано патогенез
хронізації гепатитів В та С, обговорюються різні аспекти імунної відповіді;
наводяться дещо суперечливі дані літератури, які на жаль не обговорюються авторами. Разом з тим, важливим є те, що автори не обмежуються
лише аналізом літератури, вони наводять власні дані, зокрема, результати
вивчення впливу інтерферонотерапії
на формування «первинної повної й
первинної біохімічної ремісії».
Особливу зацікавленість читача
викликає розділ «Гепатоканцерогенез
при хронічних гепатитах В і С», в
якому всебічно розглядаються різні
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аспекти канцерогенезу, згруповано
основні патогенетичні механізми.
Зрозуміло, що для практичного лікаря надзвичайно важливим є
своєчасне виявлення ГЦК. Автори
ретельно аналізують сучасні підходи
до ранньої діагностики, знайомлять
читача з новітніми інструментальними та лабораторними методами
обстеження хворих. Сьогодні увагу
практичних лікарів привертає α-ФП,
що розглядається як важливий онкологічний маркер. Проте надійність
тесту залежить від стадії онкогенного процесу, при першій стадії за допомогою α-ФП вдається діагностувати ПГК лише в 10-15% хворих. Тому,
аналізуючи результативність дослідження різних маркерів ГЦК, автори
відмічають, що продовжуються пошуки чутливіших методів, які б замінили альфа-фетопротеїн у сумнівних
випадках. На думку М.А. Андрейчина
зі співавторами таким маркером могла б бути фракція α-ФП – L3, проте сьогодні техніка виявлення цього
маркера залишається складною.
Автори не обмежуються лише
цирозом печінки, а звертають увагу на «доциротичні» стани, які теж
є небезпечними у плані онкогенезу:
«проблема ускладнюється тим, що
діагностика ГЦК у хворих без цирозу печінки, зазвичай, є пізньою, коли
вже наступає обсіменіння очеревини
і порушення функції печінки». Отже,
діагностика на початкових ранніх

стадіях злоякісних перетворень є
складною; важливу роль відіграє настороженість до ГЦК.
Доцільно звернути увагу на те,
що з наведених авторами монографії
особливостей розвитку онкогенних
перетворень у печінковій тканині,
можна зробити висновок, що в таких
хворих зменшується інтенсивність
реплікації, зникає з сироватки крові HBeAg, падає синтез HBsAg. Тому
суттєве зменшення титру HBsAg та
припинення персистенцїї HBeAg у
хворого на цироз печінки повинно
насторожувати лікуючого лікаря.
У монографії детально розглядаються сучасні підходи до лікування хворих на первинний рак печінки,
проте ефективність терапії залежить
від стадії хвороби. У сучасних умовах є реальні можливості для недопущення розвитку онкогенних процесів, зумовлених вірусними гепатитами. Саме тому, у монографії детально
обговорюются профілактичні заходи.
У межах журнальної рецензії неможливо розглянути всі аспекти цієї монографії, проте слід вказати, що монографія М.А. Андрейчина,
В.І. Дрижак, О.В. Рябоконь, В.С. Копчи
«Вірусні гепатити і рак печінки», поза
сумнівом, є важливим внеском до
проблеми, вона сприятиме підвищенню кваліфікації фахівців, які займаються вірусними гепатитами та онкологією, стане їх настільною книгою.
Б. Герасун
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