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ЗАСТОСУВАННЯ лейкоцитів у клітиннІЙ терапії
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Ключові слова: клітинна терапія, автолейкоцити, автореактивні клітини,
внутрішкірна імунізація автолейкоцитами
ПРИМЕНЕНИЕ лейкоцитОв в клеточной терапии
Б.А. Герасун, Н.А. Андрейчин, О.Б. Ворожбит, Р.Ю. Грицко,
Р.А. Копец, А.Б. Герасун
В статье обсуждаются возможности использования аутолейкоцитов в качестве клеточной терапии, рассматриваются новые оригинальные методы лечения криоглобулинемии и других аутоиммунных процессов, возникающих
у больных хроническим вирусным гепатитом, путем иммунизации аутолейкоцитами.
Ключевые слова: клеточная терапия, аутолейкоциты, аутореактивные
клетки, внутрикожная иммунизация аутолейкоцитами.
USE OF LEUKOCYTES IN CELL THERAPY
B.A. Gerasun, N.A. Andreychyn, O.B. Vorozhbyt, R.Yu. Grytsko,
R.A. Kopec, A.B.Gerasun
The article discusses the possibility of using autoleukocytes as cell therapy. We
consider the new and original methods of treatment of cryoglobulinemia and other
autoimmune processes occurring in patients with chronic viral hepatitis, by immunization of autoleukocytes.
Key words: cell therapy, autoleukocytes, autoreactive cells, intradermal immunization of autoleukocytes
Сьогодні до комплексного ліку- технологій. Такі технології передбачавання багатьох захворювань увійшли ють виділення певних клітин із різних
методи, що належать до клітинних тканин організму, їх культивування
4
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для збільшення кількості та/або надання їм антигенпрезентуючих властивостей, нерідко – стимуляцію для
посилення синтезу продуктів життєдіяльності, зокрема інтерлейкінів,
з наступним використанням клітин
або синтезованих ними речовин.
Головним та найперспективнішим напрямком клітинної терапії є
використання стовбурових клітин, у
першу чергу, ембріональних, хоча у
70-ті роки минулого століття стало відомо про наявність стовбурових клітин практично у всіх органах дорослих людей та тварин. Отже, виділяють ембріональні стовбурові клітини
(ЕСК) і соматичні стовбурові клітини
(ССК), які отримують в тканинах дорослого організму; їх об’єднує здатність до диференціювання в спеціалізовані клітини (м’язові, головного
мозку, крові, гепатоцити та ін.) [1–4].
Відомо, що найбільшою здатністю до диференціювання володіють
ЕСК, а ССК мають більш обмежену
«пластичність», хоча також приймають активну участь в оновленні тканин організму [5–9]. У гепатології
тканинна терапія практично обмежується стовбуровими клітинами, особливо у разі лікування цирозу печінки. Інші технології вважаються менш
перспективними і тому розробляються недостатньо, хоча результати
отримані при лікуванні різних захворювань, свідчать про можливості їх
використання. Це стосується нестовбурових клітин, які за певних умов
також здатні фармакологічно, імунологічно або метаболічно впливати на
організм [5]. Як один із напрямків такої терапії, особливо якщо йдеться

про вплив на імунну систему, ми розглядаємо використання ало- та автолейкоцитів, виділених із периферійної крові та інших рідин організму.
Перш, ніж перейти до питання
про використання інших (нестовбурових) клітин у гепатології, ми розглянемо такий досвід у різних галузях медицини.
Так, перспективними вважаються вакцини з автореактивних
Т-лімфоцитів. Передумовою для їх
застосування в терапії є той факт, що
автоімунні хвороби можна пасивно переносити через автореактивні Т-лімфоцити. За аналогією до вакцин, які застосовують для попередження інфекційних хвороб, при лікуванні автоімунних хвороб вводять
автореактивні лімфоцити, котрі зберегли імуногенність, але не можуть
ділитися. Так, при множинному склерозі автореактивні лімфоцити для
вакцини виділяють зі спинномозкової рідини, а при ревматоїдному артриті – із запаленого суглоба [10].
Розроблено також оригінальний
метод використання автолейкоцитів
для лікування часто рецидивуючої
герпетичної інфекції, викликаної вірусом герпесу простого I та II типів.
Методика лікування, як і при використанні комерційних вакцин, передбачає внутрішньошкірне введення вірусу, проте у даному випадку в якості вірусовмісного матеріалу використовуються автолейкоцити, отримані з
периферійної крові хворого [11].
Експериментальними дослідженнями було встановлено, що у патогенезі герпетичної інфекції суттєву роль відіграє гематогенний шлях,
5
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зумовлений вираженим еритротропізмом та взаємодією з лейкоцитами, у яких виявляють великі скупчення вірусу [12, 13]. Репродукція вірусу
відбувається у поліморфноядерних
лейкоцитах та моноцитах, і тому автоклітини можуть використовуватись
як вірусовмісний матеріал. Введення
в шкіру вірусу, адсорбованого на лейкоцитах, створює стан активності
лімфоцитарно-опосередкованої
імунної відповіді, тобто запускає
противірусний нагляд за рахунок генерації цитотоксичних лімфоцитів. У більшості пацієнтів з кількістю
CD4+ ≥500 кл/мкл периферійної крові наступає тривала ремісія або виникає один-два значно легший рецидив
із наступною тривалою ремісією.
Досить перспективним напрямком використання такого роду вакцин
є введення пацієнту антигенпрезентуючих клітин (АПК). Для ефективної індукції імунітету необхідна значна щільність презентації антигена на поверхні АПК. Цього можна досягти шляхом
культивування АПК в присутності високої концентрації антигенного пептиду. Саме такий підхід розробляється
для створення протипухлинного імунітету. Проходять також випробування
роботи з індукції пухлино-специфічних
Т-лімфоцитів за допомогою дендритних клітин, модефікованих фактором
некрозу пухлини, інтерлейкином-12,
меланоспецифічним антигеном [5].
Попередні результати свідчать, що синтез гамма-інтерферону лімфоцитами,
які індуковані дендритними клітинами,
навантаженими специфічними пептидами, значно посилюється.
Добре відомо, що автолейкоцити

активно мігрують у зони запалення та
нагноєння в організмі, саме на цьому
і побудована діагностика прихованих
запальних процесів із використанням
мічених клітин (зокрема, сцинтиграфія з поміченими автолейкоцитами)
[14, 15] На цьому також побудований
один із підходів до лікування різного
роду запальних процесів. Так, російськими дослідниками отримано патент на метод лікування запальних
захворювань головного мозку та його
оболонок, заснований на використанні автолейкоцитів [16]. Суть методу полягає в тому, що із 1000 мл крові хворого виділяють автолейкоцити,
додають до них антимікробний препарат, опромінюють гелій-неоновим
лазером, після чого клітини із адсорбованим на них антимікробним препаратом внутрішньовенно вводять
хворому протягом 7 днів щоденно,
1 раз на добу. За даними авторів цього методу, опромінювання в наведених параметрах дозволяє зберегти
антимікробні властивості препарату,
одночасно посилюючи його адсорбцію на клітинах. Опромінювання також посилює мембрану лейкоцитів, а
це захищає клітини від ушкоджуючої
дії атимікробного препарату.
Ефективність методу автори пояснюють значним зростанням адсорбції лікарського препарату на
нейтрофілах. У разі запального процесу під впливом хемотаксису нейтрофіли виходять із венул та, мігруючи до вогнища запалення, «адресно» доставляють антимікробний препарат до місця знаходження збудника
хвороби. За іншими даними впровадження таких технологій обмежує те,
6
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що навантаження клітин може призводити до зміни їх властивостей, через що вони можуть небажано впливати на певні біологічні системи, особливо коли йдеться про ЦНС.
Подібний метод запатентовано і
для лікування сечостатевої хламідійної інфекції [17]. Для цього автолейкоцити активують лазерним випромінюванням, додають антибіотик, до
якого чутливі хламідії, що виділені із
вогнища запалення. Автолейкоцити
у фізіологічному розчині внутрівенно крапельно повертають хворому. Процедуру повторюють щоденно протягом 10–12 днів. Спосіб суттєво зменшує клінічні прояви хвороби, а також ослаблює побічну дію хіміопрепарату за рахунок скорочення
тривалості лікування.
Використання власних лейкоцитів хворого як «транспортного засобу» для доставки антибактеріального препарату до вогнища запалення
можливо і при інших хворобах, зокрема при тяжкому перебігу позалікарняної пневмонії [18]. На доклінічній стадії цього дослідження у дослідах in vitro було встановлено, що
властивістю накопичувати антибіотик, у даному випадку цефтазідім, з
різних клітин крові переважно володіють лейкоцити. За даними авторів,
включення такої методики до комплексної терапії призводить до вірогідного скорочення тривалості госпіталізації і летальності, зменшення частоти ускладнень пневмонії. За допомогою методу скерованого транспортування випробувано також доставляння різноманітних препаратів до
мозку.

Автолейкоцити
використовують і для лікування різного роду ран.
Так, один із способів лікування ран
в експерименті передбачає культивування in vitro лейкоцитів, виділених безпосередньо із ранового ексудату. Отриману культуру лейкоцитів
вносять до рани після появи перших
ознак регенерації [19]. В іншому способі на рану наносять автолейкоцитарну завісину, яку попередньо активують імуностимулятором у суміші з
10% гелем полівінілпіралідону протягом 25–30 хв. при 37°С [20].
Використання
автолейкоцитів
можливе і для посилення імунної відповіді при вірусних інфекціях. Такий
підхід запропонований у ветеринарії.
Для цього із крові хворої тварини послідовно виділяють, розмножують,
інактивують вірусні частинки, котрими сенсибілізують автолейкоцити
(in vitro), після чого «навантаженими» автолейкоцитами імунізують організм хворої тварини. Особливість
полягає в тому, що на відміну від інших методів лікування, хвора тварина отримує власні сенсибілізовані
клітини, внаслідок цього значно активуються макрофаги та досягається
індивідуальне специфічне утворення
антитіл до вірусів, наявних у хворої
тварини, а це призводить до швидкого одужання [21].
Для корекції імунної відповіді у
хворих із імуносупресією перспективним вважається також використання
автолейкоцитів для адаптивного переносу факторів клітинної імунної відповіді, зокрема протипухлинної [5].
Аналогічні підходи були випробувані і для імунокорекції інфекційного
7
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процесу в хворих на хронічний гепатит В. Відомо, що одужання від гострого гепатиту В потребує адекватної В- та Т-клітинної імунної відповіді, натомість у хворих з формуванням хронічного гепатиту така імунна
відповідь є недостатньою. У хронічно інфікованих осіб HBV-специфічна
імунна відповідь занадто слаба для
усунення вірусу зі всіх інфікованих
клітин, але є достатньою, щоб постійно ушкоджувати інфіковані гепатоцити і викликати хронічний запальний процес у печінці [22]. Тому вважається, що стимуляція клітинного імунітету, переважно Т-хелперної
клітинної відповіді, сприяє елімінації HBV.
Можливість стимуляції клітинного імунітету проти гепатиту В
шляхом адаптивного переносу була
встановлена на пацієнтах з лейкемією, які отримували трансплантацію
кісткового мозку [23]. Так, повідомлялося, що у 12 реципієнтів кісткового мозку, які не мали у крові antiHBc та anti-HBs, вони з’явилися після трансплантації кісткового мозку від донорів з потужним імунітетом до HBV. Це є свідченням того,
що пересадка кісткового мозку від
донорів із напруженим імунітетом
проти HBV супроводжується розвитком набутого гуморального (можливо й клітинного) імунітету в реципієнтів. Для підтвердження такої
можливості донорів кісткового мозку для реципєнтів з лейкемією на тлі
хронічної НВ-вірусної інфекції попередньо імунізували рекомбінантною
HBV-вакциною. Незважаючи на виражену імуносупресію сероконверсія

в anti-HBs відбулась у 20 із 31 реципієнта (65%). В іншому досліді 8 пацієнтам пересадили кістковий мозок
від 8 anti-HBc-/anti-HBs-негативних
донорів. Пізніше для адаптивного переносу імунітету хворі отримали лімфоцити із периферійної крові імунізованих донорів. В результаті у 7-ми
пацієнтів (із 8-ми) відбулась сероконверсія в anti-HBs.
Важливо те, що стимуляція імунітету шляхом адаптивного переносу
виявилась настільки потужною, що
навіть створювала небезпеку тяжкого
загострення, адже гепатит В є хворобою імунної відповіді, описаний навіть випадок фульмінантного гепатиту як наслідок розвитку гіперергічної
імунної відповіді.
Такі дослідження продовжуються, одначе можливості використання
автоклітин, зокрема лейкоцитів, у терапії хронічних вірусних гепатитів, їх
ускладнень та наслідків майже не вивчаються. Проте розроблена методика зменшення інтенсивності авто
імунних процесів, що виникають при
хронічному вірусному гепатиті, шляхом внутрішньошкірної ізоімунізації автолейкоцитами [24–27]. Суть її
полягає у виділенні лейкоцитів із гепаринізованої венозної крові та наступного введення відмитих фізрозчином і доведених до певної концентрації клітин по 0,1мл у 8–10 точок у
шкіру спини між лопатками до утворення «лимонної кірки». Як прототип
цього способу можна розглядати розроблений В.І. Говалло метод профілактики самовільних викиднів шляхом внутрішньошкірної імунізації
вагітної жінки лімфоцитами чоловіка
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(«навчальний чинник»). Після такої
імунізації до того неімунні, по відношенню до антигенів плоду, лімфоцити вагітної жінки ставали сенсибілізованими, наслідком чого була опосередкована стабілізація гормонального
дисбалансу [28]. Хоча В.І. Говалло використовував лейкоцити біологічного
батька, а не автоклітини, обидва підходи об’єднує використання лейкоцитів для впливу на стан імунологічного
гомеостазу.
Пацієнти добре переносили імунізацію автолейкоцитами, побічних
місцевих і загальних реакцій в них не
було, перевагою використання власних клітин є відсутність алергічних
проявів. У результаті лікування в більшості хворих наставало поліпшення,
зокрема зменшення загальної слабкості та нормалізація активності АлАТ.
Вплив на автоімунні процеси оцінювався за багатьма факторами, зокрема, за вмістом антинуклеарних антитіл. При цьому було встановлено,
що внаслідок імунізації в обстежених
хворих на хронічний гепатит (переважно це був гепатит С), вміст антитіл
у сироватці крові значно зменшувався. Так, в пацієнтів, які мали титр ANA
1:80 вже через 48–72 години антитіла

не вдавалося виявити; при титрі 1:160
кількість антитіл зменшувалась за цей
час і становила 1:20 та 1:40 (табл. 1).
Подібні результати були отримані і в хворих із значно вищим вмістом
ANA. Однак у хворої, в якої під впливом противірусної терапії пегільованим інтерфероном титр ANA за три
місяці терапії виріс із 1:80 аж до 1:1280,
імунізація автолейкоцитами на тлі інтерферонотерапії виявилась неефективною. Після припинення інтерферонотерапії титр антитіл через три місяці спонтанно знизився до 1:640 і далі
зберігався на цьому рівні. Однак після одноразової імунізації автолейкоцитами вже через 48 годин антитіла
взагалі перестали виявлятися. Подібні
результати отримано і відносно інших
показників автоімунного процесу.
Метод виявився ефективним і
при лікуванні інших автоімунних
процесів, зокрема кріоглобулінемії.
Ефективність лікування залежала від
важкості перебігу системних васкулітів. Так, нам не вдалося врятувати
хвору із некротичним геморагічним
васкулітом (уражено понад 15% шкіри), та не-Ходжкінською лімфомою
(фото 1).
У пацієнтів із легшим перебігом
Таблиця 1.
Титри ANA до/через 72 години після внутрішньошкірного введення
автолейкоцитів

Початкові
титри AНA

Титри AНА після автоімунізації

0*
1:20
1:40
1:80
1:80
3
1:160
2
1
1:320
2
1
1
1:640
1:1280
* - число хворих з відповідним титром АNА.
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1:160

1

1:1280

1

Разом пацієнтів
3
3
4
1
1
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Фото 1. Хвора Д., 1968 р.н., ХГС (1b генотип HCV) тяжкий геморагічний васкуліт,
стадія некрозу.

васкулітів, особливо у разі пастінфекції, ефективність лікування
була високою і наближалась до 90%.
Такі показники заслуговують на
увагу, бо лікування синдрому кріоглобулінемії розроблено недостатньо.
Складність пов’язана із багатьма факторами, серед яких важливе значення
мають наступні: 1) поліморфізм клінічних проявів, що нерідко зумовлений одночасним ураженням різних органів і систем; 2) наявність інших, крім кріоглобулінемії, автоімунних процесів, які часто виникають
при хронічних вірусних гепатитах; 3)
вірусне ураження печінки, що призводить до порушення процесів метаболізму та обмежує використання
медичних препаратів, особливо імуносупресивних; 4) недостатня ефективність етіотропної (противірусної)

інтерферонотерапії, яка до того ж має
широкий спектр шкідливої побічної
дії і може сприяти посиленню автоімунної патології. Важливе значення
має й те, що між всіма цими станами
існує патогенетичний зв’язок, який
не завжди вдається достатньо врахувати.
Із наведеного зрозуміло, що загально прийнятої схеми лікування
кріоглобулінемії у хворих на вірусні гепатити нема, хоча сьогодні обґрунтованим вважається проведення етіотропної терапії, особливо комбінованої ПЕГ-ІФН та рибавірином.
Дослідження ефективності такої терапії у хворих із кріоглобулінемічним васкулітом свідчить, що ефективність впливу на васкуліт певною
мірою корелює із частотою стійкої вірусологічної відповіді [29-31].
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Противірусна терапія, без сумніву, має важливе значення, оскільки саме збудник хвороби є тригерним фактором, який стимулює утворення холодових білків. Частина дослідників вважає, що виражена кріоглобулінемія є показом для проведення противірусної терапії у хворих
на хронічний гепатит С, хоча ці погляди поділяють не всі. Є багато даних про небезпеку посилення автоімунних процесів під вливом інтерферонотерапії. Отже, рішення відносно інтерферонотерапії повинно прийматися індивідуально. Разом із тим
у частини хворих кріоглобулінемія
зберігається і після стійкої елімінації
HCV. У літературі описані випадки
рецидивів кріоглобулінемічного васкуліту та розвитку В-неходжкінської
лімфоми у хворих зі стійкою вірусологічною відповіддю на противірусну терапію. Особливо часто зустрічаються загострення HCV-залежного
кріоглобулінемічного гломерулонефриту [32–35]. Питання це в літературі розглядається неоднозначно: деякі
автори піддають сумніву розвиток
повної вірусологічної відповіді у таких хворих, припускають продовження реплікації низького рівня (йдеться про «приховану» HCV-інфекцію).
Допускають також, що це зумовлено
вірус-незалежною лімфопроліферацією, як це відбувається при деяких
вірусіндукованих автоімунних процесах. Проте отримані нами дані дозволяють стверджувати, що у хворих
із відсутністю вираженої реплікації
HCV RNA імунізація автолейкоцитами є ефективною. Сучасні підходи
до терапії синдрому кріоглобулінемії

наведені у табл. 2.
Це положення можна проілюструвати клінічним спостереженням.
Хвора М., 58 років, страждає на ХГС (HCV 1-го генотипу).
Переважають позапечінкові прояви у вигляді синдрому кріоглобулінемії, який клінічно проявлявся погіршеною переносимістю холоду, а головне – тяжкою артропатією та міалгією в ділянці нижніх кінцівок, через
які пацієнтка практично не могла ходити. Вміст кріоглобулінів ІІ-го типу
був високим: при охолоджені сироватки випадав преципітат, що становив майже 80% від її об’єму. Після імунізації вміст кріоглобулінів на певний
час зменшувався, наступало покращення (слабшали міалгії та артропатія), але тривало це короткочасно:
від кількох днів до тижня.
Хворій була призначена монотерапія пегінтерфероном (через залізодефіцитну анемію рибавірин на той час не був призначений).
Противірусна терапія виявилась
ефективною – отримана швидка вірусологічна відповідь. Проте у хворої
посилилась анемія (призначення препаратів заліза ефекту не дало), міалгії та артралгія досягли такої інтенсивності, що прийшлось припинити противірусну терапію та госпіталізувати хвору (різного роду знеболюючі препарати були недостатньо ефективними). Через два тижні
після припинення противірусної терапії хворій повторили імунізацію автолейкоцитами. На цей раз процедура виявилась надзвичайно ефективною: вже через 24 години болі зменшились, а через 72 години хвора почала
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Таблиця 2.
Принципи лікування есенціальної змішаної кріоглобулінемії у
хворих на хронічний вірусний гепатит

Медикаментозне лікування
Противірусна терапія ХГС (ХГВ)
Рітуксимаб (химерні моноклональні антитіла
до CD20 антигена В-лімфоцитів) – високоефективний при різних автоімунних захворюваннях, особливо при кріоглобулінемічному
системному васкуліті та артриті
Гепатопротектори (із врахуванням особливостей клінічного перебігу гепатиту)
Ангіопротектори – при явищах васкуліту.
Препарат вибору – детралекс; препарат урсодезоксіхолевої кислоти (діє як гепатопротектор, імуномодулятор та ангіопротектор)
Нестероїдні
протизапальні
препарати
(з обережністю)
Препарати системної ензимотерапії (вобензим)
При тяжких формах кріоглобулінемічного
васкуліту і гломерулонефриту можливе призначення ГКСГ та інших препаратів із імуносупресивними і цитостатичними властивостями (метотрексат, циклоспорин А, циклофосфамід та ін.), у разі відсутності реплікації (ХГВ) або низькореплікативної форми
ХГС (HCV RNA< 1×103), але і в такому випадку тривала терапія є небажаною (краще проводити плазмаферез)

майже вільно ходити. Більше того, пацієнтка стала реагувати на препарати заліза – рівень гемоглобіну поступово зріс із 70 до 113 г/л, а ШОЕ зменшилось з 72 до 32 мм/год.
Була поновлена противірусна терапія, на цей раз комбінована – ПЕГІФН з рибавірином. З початком противірусної терапії артралгії з’явилися
знову, але були значно легшими.
Отже лікування кріоглобулінемії
на тлі низького вірусного навантаження виявилося значно ефективнішим.
Наведений приклад ілюструє вплив
віремії на розвиток кріоглобулінемії.

Немедикаментозні методи лікування
Дієта із низьким вмістом білка

Плазмаферез – при тяжких формах – 3 рази
через день
Імунізація автолейкоцитами – новий ефективний метод терапії, використовується
для лікування хворих із протипоказами до
ГКСГ та інших імуносупресивних препаратів
Особливості методики: 1) виділення лейкоцитів із гепаринізованої венозної крові, відмивання, підрахунок кількості клітин та ін.;
2) внутришкірне введення у ділянку спини
(між лопатками) по 0,1 мл в 8-10 точок.
Ефективність: за відгуками хворих (покращення загального стану та переносимості холоду, тощо) – у 90,0 %; по даних об’ективного
обстеження (зменшення вмісту кріоглобулінів на 40 % та більше) – 82,0 % хворих.
Зменшення інтенсивності інших автоімунних процесів (по вмісту АНА, АМА, антинейтрофільних антитіл і антитіл до гладких м’язів, до тканини щитовидної залози,
тощо) – 60,0 – 90,0 %, залежно від виду антитіл.

У інших хворих на тлі противірусної терапії були досягнуті різного ступеня покращення. Більше того,
в окремих пацієнтів вдавалося зменшити інтенсивність автоімунних процесів і продовжувати інтерферонотерапію. Терапія виявилась менш ефективною у хворих із тяжким ураженням нирок (кріоглобулінемічний мезангіокапілярний гломерулонефрит),
хоча кількість кріоглобулінів у крові
і в цих хворих зменшувалась; найкращий ефект досягнуто у пацієнтів із
нетяжкими проявами васкуліту: стан
пурпури, артралгії, початкові прояви
12
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сенсорної нейропатії.
Переконливо пояснити індивідуальні особливості реагування хворих на внутрішньошкірну імунізацію автолейкоцитами складно, хоча
вона залежить від особливостей кріо
глобулінів, інтенсивності реплікації вірусу, типу автоімунних процесів. На ефективність лікування хворих із проявами шкірного васкуліту може впливати й ступінь пошкодження ендотеліального моношару
судинної стінки, про що свідчить рівень циркулюючих дескамованих ендотеліальних клітин крові: встановлено, що у хворих із кріоглобулінемією їх вміст вірогідно зростає [36].
Можливо також, що це зумовлено недосконалістю та суб’єктивізмом при
виборі дози введення клітин. Так чи
інакше, питання це потребує подальшого вивчення.
Одночасно імунізація автолейкоцитами виявилась ефективною і
для лікування порушень сперматогенезу [37]. Ці стани часто пов’язані
з хронічними гепатитами, особливо ХГС, та можуть бути їх наслідком
[38]. Висловлюється припущення, що
HCV може стимулювати вироблення
активних форм кисню, які негативно впливають на стан сперматозоїдів,
викликаючи їх функціональні та морфологічні зміни [39]. У спеціальному дослідженні з цього приводу було
встановлено, що противірусна терапія ХГС призводить до погіршення
параметрів сперми [40].
Генетично зумовлені та суто урологічні причини чоловічого безпліддя виявляють в середньому в 40%
пацієнтів [41]; за даними ВООЗ, що

отримані шляхом обстеження 7053
хворих із чоловічим безпліддям, у
75,1% обстежених причини порушення фертильності не були встановлені
[42]. За нашими даними, у хворих з ідіопатичними порушеннями сперматогенезу часто наявна кріоглобулінемія.
Однак, загальноприйнятий алгоритм обстеження хворих із оліго- та
астенозооспермією, на жаль, не передбачає визначення кріоглобулінів у
сироватці крові.
Підтвердженням ефективності
внутрішньошкірної імунізації для лікування хворих на ідіопатичну оліго- та астенозооспермію є результати
спостереження за 22 пацієнтами, які
пройшли детальне обстеження, відповідно до вимог ВООЗ, але встановити причину порушення сперматогенезу в них не вдалося.
Безпосередньо перед процедурою, через 10–14 днів та через 1–3 місяці після процедури у хворих досліджували еякулят і визначали наступні показники спермограми: концентрацію сперматозоїдів (млн/мл), їх
загальну кількість (млн.), прогресивну рухомість (%), нормальні форми
(%). Отримані наступні показники:
1. До лікування у 3 хворих з 22
(13,64%) концентрація сперматозоїдів не перевищувала 10 млн/мл, а через 10–14 днів після процедури становила ≥ 20 млн/мл (норма, відповідно до нормативів ВООЗ), нормалізувалися й інші показники (100%);
2. До лікування в 19 пацієнтів з
22 (86,36) концентрація сперматозоїдів становила понад 10 млн/мл, але не
досягала 20 млн/мл. Через 10–14 днів
після внутрішньошкірного введення
13
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автолейкоцитів у 12 хворих їх концентрація дорівнювала ≥ 20 млн/мл
(63,15%); у всіх хворих з нормалізацією вмісту сперматозоїдів покращувалися й інші досліджувані показники
спермограми.
Отже, загальна ефективність лікування становила 62,18% (15 з 22 хворих). Особливо ефективним виявилось лікування хворих, в яких при загальному обстеженні, була виявлена
поліклональна змішана кріоглобулінемія (7 з 22 хворих – 31,81%); нормалізація показників спермограми спостерігалась у всіх пролікованих (100%).
Наводимо клінічне спостереження. Хворий К., 41 рік, шлюб перший (8
років). Від вагітності не застерігалися,
проте дітей від дружини (чи інших статевих партнерів) не було. При детальному обстеженні, згідно прийнятого алгоритму та рекомендацій ВООЗ, визнаний практично здоровим; крім порушень сперматогенезу, патологічних
змін організму не було виявлено.
В аналізі еякуляту (аналіз від
18.12.2011) концентрація сперматозоїдів становила 1 млн/мл, усього в еякуляті 2,4 млн; нерухомість – 100%.
Через 12 днів після внутрішньошкірної імунізації автолейкоцитами концентрація сперматозоїдів становила 111 млн/мл, усього в еякуляті 307,8
млн; рухомих сперматозоїдів – 50%
(46 та 4% категорій А і В відповідно).
Ефективність внутрішньошкірної
імунізації автолейкоцитами можна
пояснити комплексним впливом автореактивних клітин на механізми імунної відповіді. Відомо, що клітини, виділені із тканин організму, піддані навіть найпростішим, малотравмуючим

маніпуляціям, певною мірою стають
для організму чужими. Ймовірно,
це посилює імунологічне реагування, можливо за рахунок активації неспецифічних факторів імунітету (система комплементу, макрофаги та ін.).
Припускається також, що в умовах
внутрішньошкірної імунізації лімфоцит периферійної крові втрачає частину захисних механізмів (здатність до
зміни форми, «маскування» рецепторів). Можливо, має місце перехресне
реагування за рахунок часткової ідентичності антигенних структур. Так чи
інакше, лише взаємодією між імунізуючими клітинами і автоантитілами
можна пояснити швидке зменшення
концентрації останніх. На користь такої можливості свідчить й те, що в дослідах in vitro АНА реагують з лейкоцитами; для виявлення АНЦА у якості субстрату використовують фіксовані етанолом нейтрофіли. Проте, лише
взаємодією із антитілами неможливо пояснити віддалені результати.
Відомо, що Т-лімфоцити можуть переносити автоімунні хвороби. З цього
виходить, що у разі внутрішньошкірного введення автореактивні клітини можуть викликати стан активності клітинної лімфоцитарно опосередкованої імунної відповіді, тобто запускати противірусний нагляд шляхом
генерації цитотоксичних лейкоцитів.
Важливим є і процес корекції сітки
Ерне – ідіотип- антиідіотипічної регуляції імунної відповіді, про що свідчить збільшення антиідіотипічних антитіл у сироватці крові хворого після
лейкоцитарної імунізації [5]. Ще один
механізм може включатися при цій
маніпуляції: активація CD3+, CD8+,
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CD25+-лімфоцитів, в також CD3+,
CD8+, CD28+-лімфоцитів, одночасно
із блокуванням Fc-рецепторів, а також
глікопротеїнових, лектинових рецепторів на В-лімфоцитах.
Відомо, що кріоглобулінемія, яка
може уражати практично всі органи
та системи організму, часто зумовлена ХГС або його наслідками. Це ще
раз підтверджує зв’язок вірусного гепатиту з численними іншими хворобами та станами. Отже, використання автолейкоцитів в клінічній практиці взагалі та гепатології зокрема,

є перспективним і ця проблема заслуговує на подальше вивчення.
Зрозуміло, що йдеться не лише про
«безпосереднє пряме» використання автоклітин. Так, наприклад, добре
відомо, що в дослідах in vitro сенсибілізовані лейкоцити, стимульовані
антигеном, особливо на твердій фазі
[43, 44], продукують інтерлейкіни.
Можливість використання сенсибілізованих in vitro лейкоцитів для впливу на імунну систему хворих на хронічні вірусні гепатити потребує експериментального вивчення.
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У статті міститься огляд літератури присвяченої використанню урсодез
оксихолевої кислоти у комплексній терапії вірусних гепатитів.
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Bile acids in the treatment of viral hepatitis
I. A. Zaitsev
This article provides an overview of literature devoted to the use of
ursodesoxycholic acid in the treatment of viral hepatitis.
Key words: ursodesoxycholic acid, treatment of viral hepatitis.
Урсодезоксихолевая
кислота (УДХК) занимает прочные позиции в лечении заболеваний печени,
в том числе, и вирусных гепатитов, в
течение последних 20 лет. Хотя формальными показаниями, указанными в инструкции к препаратам, зарегистрированным в Украине, являются лизис холестериновых конкрементов в желчном пузыре, гастрит, вызванный рефлюксом желчи и симптоматическое лечение первичного билиарного цирроза (ПБЦ)
в фазе компенсации [1], УДХК часто

используется врачами для лечения
как острого, так и хронического гепатита. Способность УДХК разрешать холестаз или существенно ослаблять его симптомы не подлежит сомнению. По сути, УДХК является
единственным препаратом, возможность применения которого при холестатических заболеваниях печени, до последнего времени не была
предметом жарких дискуссий и который включен в ряд Европейских
и Североамериканских практических руководств по лечению ПБЦ
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и первичного склерозирующего холангита (ПСХ) [2-4]. По результатам
нескольких мета-анализов, препарат обладает доказанной способностью влиять на уровень трансаминаз
и маркеров холестаза у этих пациентов, хотя и не оказывает какого-либо
влияния на летальность при таких заболеваниях [5, 6].
Если холестаз является следствием вирусного гепатита, применение
УДХК, по крайней мере, априори, кажется обоснованным [7]. Однако, как
показывает практика, УДХК назначается гораздо шире и пациенты с холестатическим вариантом вирусного гепатита составляют лишь малую
часть от общего числа больных, получающих этот препарат. Чем же руководствуются врачи, назначая УДХК
в этом случае? Чаще всего – принадлежностью лекарства к группе гепатопротекторов [8]. Объединяющей
характеристикой группы, по мнению
автора настоящего обзора, является
плохо доказанная клиническая эффективность входящих в нее препаратов, сочетающаяся с относительной их безопасностью. Заслуживает
ли УДХК быть членом этой группы,
одним из многих гепатопротекторов?
Мне кажется – нет. Но в этом случае,
необходимо привести какие-либо доводы в пользу целесообразности применения именно УДХК при вирусном
гепатите, базирующиеся на принципе
доказательной медицины.
Любопытного читателя хотелось
бы сразу отослать к статье Chen W
с соавт., опубликовавшими литературный обзор по применению желчных кислот при вирусных гепатитах

[9]. Авторы, при поддержке Cochrane
Hepato-Biliary Group, подвергли предварительному анализу 174 исследования, однако сочли, что требованиям
доказательной медицины соответствуют только 29 (!) из них, которые и
стали предметом метаанализа.
В качестве заслуживающего доверие, упоминается исследование
J. Galsky с соавт., изучавшие эффективность УДХК по сравнению с плацебо у больных с острым вирусным
гепатитом (12 больных гепатитом А
(ВГА), 61 – гепатитом В (ВГВ), 1 – гепатитом В и С (ВГВ+ВГС)) [10]. Доза
УДХК не зависила от массы больного и составила 750 мг/день, а продолжительность лечения – 3 месяца.
Небольшое число наблюдений позволило обобщить данные только относительно эффективности применения препарата при гепатите В.
Оказалось, что прием УДХК снижает долю больных с повышенной
ГГТ к концу периода лечения с 37% в
группе получавших плацебо до 11,8%,
однако не влияет на уровень АлАТ.
К концу периода наблюдения уровень ГГТ и АлАТ как среди больных,
получавших, так и не получавших
УДХК, статистически не различался.
Использование УДХК снижает вероятность обнаружения HBsAg к концу лечения (17,6% против 44,4% у получавших плацебо; различия достоверны), но не к концу периода наблюдения (5,9% против 25,9%; различия
статистически не достоверны). УДХК
не влияла на частоту выявления ДНК
ВГВ к концу лечения, но достоверно
снижала вирусную нагрузку к концу
периода наблюдения по сравнению с
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плацебо. Полученные данные весьма сложно интерпретировать с учетом того, что УДХК быстро метаболизируется и спустя несколько месяцев после лечения ее эффект уже не
должен бы проявляться [11].
Безусловно, более раннее исчезновение маркеров HBV-инфекции у пациентов, получавших УДХК, является хорошей новостью, однако принципиальное значение имеет не то, как
скоро исчезнет HBsAg, а исчезнет ли
он в течение 6 месяцев, т.е. того срока, когда гепатит еще может считаться
острым. Здесь же статистически значимых данных авторами получено не
было. Т.е. мы можем считать, что прием УДХК при остром гепатите не влияет на вероятность развития хронического заболевания. Хотелось бы отметить, что частота развития хронического гепатита в группе больных,
не принимавших УДХК, была чрезвычайно высокой – 25,9%, что более чем
в 5 раз превышает «среднелитературные» данные. Возможно, по этой причине Chen W с соавт. [9] не исключали
погрешностей в дизайне данного исследования и оценке результатов, связанных, прежде всего, с использованными методами «ослепления» препарата. Также в этой работе нет важных
для клинициста данных о влиянии
УДХК на клинические исходы: летальность, гистологические изменения, частоту развития хронических форм болезни, что, кстати, является общим недостатком исследований значимости
использования УДХК при вирусных
поражениях печени [8].
В том же году были опубликованы результаты исследования Fabris P.

с соавт [12]. Среди обследованных
больных острым гепатитом также
превалировали пациенты с гепатитом
В (43 человека), хотя пациентов с гепатитом С было существенно больше (11
человек) (также были обследованы 15
пациентов с гепатитом А, 3 – гепатитом Е и 7 – с гепатитом ни-А – ни-Е).
Главное отличие в дизайне, по сравнению с исследованием J. Galsky с соавт.
[10], состояло в отсутствии группы
больных, получавших плацебо. В этом
исследовании пациенты контрольной
группы не получали какого-либо лечения вообще. Однако, результаты,
полученные исследователями, были
практически идентичными: авторы не
нашли достоверных различий в величине «печеночных проб» между двумя
группами в процессе лечения. Однако,
так называемый индекс холестаза,
снижался достоверно быстрее у больных, получавших УДКХ, причем у тех,
у кого в момент назначения препарата был более высокий уровень АлАТ.
Авторы не отметили какого-либо клинического эффекта от применения
УДХК у обследованных больных.
Таким образом, преимущества назначения УДХК при острых гепатитах
сводятся к более быстрой нормализации биохимических показателей, в
первую очередь, характеризующих холестаз. Препарат не влияет на частоту
развития хронических форм болезни.
В лечении ХВГ центральное место занимает ПВТ. Однако эффективность этого вида лечения далека от идеальной, многие больные не
получают терапию ввиду наличия
противопоказаний или из-за высокой стоимости препаратов. Поэтому
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адъювантная терапия ХВГ гепатопротекторами, по-прежнему, играет важную роль и не удивительно, что работ,
посвященных изучению эффективности УДХК при хронических вирусных
гепатитах (ХВГ) несравненно больше
чем при острых.
Число исследований, посвященных изучению роли УДХК в лечении хронического ВГВ (ХВГВ), существенно меньше, чем хронического ВГС (ХВГС). Среди них необходимо упомянуть исследование Zhou J.
с соавт., в котором сравнивалась эффективность УДХК по сравнению с
группой больных, которые не получали какого-либо лечения [13]. Доза
УДХК составляла 400 мг/сутки, продолжительность лечения – 3 месяца
с последующим наблюдением в течение 3 месяцев. Выявлено, что УДХК
достоверно снижает вероятность обнаружения повышенного уровня
АлАТ к концу лечения. В то же время
не было установлено влияния УДХК
на гистологические показатели и прежде всего – динамику фиброза в печени. Похожие данные на небольшой
группе больных (5 человек) получены
и Bellentani S с соавт., отмечавшими
снижение АлАТ на 25% по сравнению
с исходными значениями и также не
обнаружившими влияния УДХК на
гистологические показатели [14].
Если в работе Zhou J. с соавт отсутствие гистологической динамики можно было связать с малым интервалом между биопсиями, то в исследовании Cadranel JF c соавт. он составил 12 месяцев. При этом, хотя
доза УДХК была в 2 раза выше, авторы не отметили какого-либо влияния

препарата на выраженность фиброза
[15].
Как и при остром гепатите, УДХК
не проявляет какого-либо противовирусного эффекта [13]. Имеется небольшой позитивный опыт использования УДХК в лечении гепатита В
в комбинации с ламивудином, который, однако, не может быть обобщен
до клинических рекомендаций по использованию препарата [16].
Применительно к гепатиту С,
для нас, в первую очередь, представляют интерес работы, где УДХК назначалась в виде монотерапии, поскольку в Украине многие пациенты, не получающие по тем или иным
причинам ПВТ, лечатся этим препаратом. Это как исследования с большим числом включенных пациентов,
например [17], где было рекрутировано более 500 человек, так и относительно маленькие с числом пациентов до 50-100. Продолжительность
лечения и дозы препарата в упомянутых работах значительно варьируют. Наиболее часто упоминается
фиксированная доза – 600 мг УДХК в
день, или же дозированная по весу –
10 мг/кг в сутки (как правило, более
поздние работы); средняя продолжительность лечения в большинстве работ обычно составляет 6 месяцев.
Большинство авторов отмечают способность препарата снижать
активность сывороточных трансаминаз у больных гепатитом С [14,
18]. Примечательно, что в большинстве работ в качестве критерия эффективности терапии рассматривалось не нормализация уровня трансаминаз, а их снижение до какого-то
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определенного предела (чаще – не более 2 верхних границ показателя в
норме) [19].
УДХК может быть полезна и в лечении больных циррозом. В одном
из исследований УДХК назначалась
в дозе 600 мг ежедневно на протяжении 12 месяцев 23-м больным [20].
Остальные (22) не получали какоголибо лечения. К концу лечения в
группе больных, получавших УДХК,
отмечали более низкие показатели
активности трансаминаз, в т.ч. ГГТ.
Достоверные различия, однако, были
выявлены только для АлАТ. Авторы
не отметили исчезновения РНК ВГС
ни у одного больного, а также различий в эффективности лечения в зависимости от генотипа вируса.
Продолжая тему лечения больных циррозом УДХК, хотелось бы отметить, что даже сейчас, когда эффективность ПВТ у больных компенсированным циррозом существенно выросла, мы рассматриваем в качестве желательного исхода лечения
предупреждение декомпенсации заболевания и развития ГЦК. Поэтому
антиканцирогенный эффект УДХК у
больных циррозами, продемонстрированный многими исследователями, может только приветствоваться.
По некоторым данным УДХК снижает риск развития ГЦК у больных компенсированным циррозом более чем
в 2 раза [19].
Имеется лишь небольшое число
работ, целью которых было определение зависимости эффекта УДХК от
дозы. Так, в исследовании Omata с соавт. показано, что дозы 600 и 900 мг в
сутки более эффективны, чем 150 мг,

если в качестве критерия эффективности рассматривать способность
препарата снижать уровень АлАТ.
Ежедневный прием 900 мг был более
эффективным, по сравнению с 600 мг
с точки зрения влияния УДХК на уровень ГГТ, но не АлАТ. Тем не менее,
на основании проведенного исследования можно полагать, что даже дозы
в 150 мг в сутки, назначенные на продолжительный срок, обладают лечебным эффектом.
Для специалистов отделений гемодиализа, где инфицированность
гепатитом С чрезвычайно высока, а
возможности ПВТ ограничены сопутствующим заболеванием почек,
известный интерес может представлять работа Nashida C с соавт [21]. В
их исследовании была показана обратная корреляция между уровнем
трансаминаз и количеством тромбоцитов периферической крови при наблюдении за 154 больными, находившимися на гемодиализе и инфицированных ВГС. 16 пациентов получали УДХК в дозе 300 мг/день в течение не менее чем шести месяцев.
Авторы обнаружили, что у этих больных под влиянием УДХК достоверно снижался уровень трансаминаз,
при этом они не отметили отрицательного влияния препарата на уровень тромбоцитов. На основании полученных данных авторы делают вывод о целесообразности применения
УДХК в лечении больных ХВГС, находящихся на гемодиализе и не получающих ПВТ.
Справедливости ради надо отметить, что некоторые исследователи не
нашли какого-либо влияния УДХК на
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трансаминазы. Интерес, в этой связи, представляет работа Caradanel J.F.
c соавт., которые изучали роль УДХК
в лечении вирусных гепатитов у больных, подвергнувшихся трансплантации сердца. Значимость этого исследования достаточно высока, т.к. эта
категория пациентов не может получать ПВТ в связи с риском отторжения трансплантата под действием ИФН. В то же время, у больных гепатитом С, подвергнувшихся трансплантации органов и получающих
иммуносупрессивную терапию, повышенный риск развития фиброзирующего холестатического гепатита – быстро прогрессирующего тяжелого заболевания печени. В плацебоконтролируемом исследовании 30 пациентов с гепатитом В, С или не-А –
не-G получали 800 мг УДХК в сутки в течение 12 месяцев. Еще 30 получали плацебо. Эффективность оценивалась по динамике трансаминаз и
результатам биопсии печени. В процессе лечения не было выявлено особых различий в величине изучаемых
биохимических показателей в исследуемых группах. Гистологические индексы по шкале Knodell улучшились
у 20% больных, получавших УДХК,
и у 43% – плацебо (недостоверно).
Побочные эффекты и летальность в
двух группах достоверно не отличались. На основании проведенного исследования авторы сделали вывод об
отсутствии показаний к назначению
УДХК при гепатитах у больных, подвергшихся трансплантации сердца.
Кстати, если речь идет об оценке эффективности лечения гепатита УДХК по результатам биопсии, то

разногласий между исследователями гораздо больше, чем в том случае,
когда в качестве критерия используется АлАТ. В целом, УДХК скорее не
влияет на гистологические изменения в печени [14, 22-26], нежели улучшает их [27, 28]. Некоторые авторы
отмечают влияние препарата на гистологическую активность, нежели
на фиброз [28], другие, подтверждая
положительное влияние, тем не менее
не видят преимуществ УДХК, в данном контексте, по сравнению с другими гепатопротекторами [27].
Как относиться к тому, что УДХК
снижает уровень трансаминаз у больных гепатитом С, но скорее, не влияет на гистологические изменения в
печени? С точки зрения пациента и
практикующих врачей, нормализация (снижение) активности трансаминаз при отсутствии перспектив на
ПВТ – уже прогресс. Однако, на самом деле, прогресс – это отсутствие
прогрессии заболевания или его регресс, что в гепатологии принято верифицировать результатами биопсии. Чтобы разобраться в этом вопросе необходимо обратиться к механизму действия УДХК.
Мы связываем ее эффективность
при гепатитах с холангиопротекторным действием (следствие снижения
влияния гидрофобных цитотоксических желчных кислот) [29,30], стимуляцией гепатобилиарной секреции [31], антиоксидантным эффектом [32], но, главным образом, с ингибированием апоптоза гепатоцитов
[33-35].
При гепатите С признаками высокой апоптотической активности
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являются округлые гомогенные эозинофильные образования, часто содержащие пикнотичное ядро (тельца Каунсильмена), впоследствии подвергающиеся фагоцитозу или вторичному некрозу, участки печеночной дольки, замещенные мононуклеарными инфильтратами, кариопикноз, кариорексис, фрагментация
ДНК, набухание (онкоз) цитоплазмы
и митохондрий [36].
Сердцевинный белок вируса гепатита С обладает как про- так и
антиапоптотическим
действием.
Модуляция апоптоза может быть
связана с взаимодействием сердцевинного протеина ВГС с интрацеллюлярными сигнальными механизмами. Апоптоз может встречаться при
отсутствии значительного повышения активности трансаминаз, объясняя тем самым отсутствие корреляции между биохимической активностью и гистологическим повреждением печени [37].
Накоплено достаточное количество данных, указывающих на то, что
УДХК обладает антиапоптотической
активностью. С одной стороны, это
связано с известным антагонизмом с
гидрофобными желчными кислотами,
обладающими про-апоптотической
активностью вследствие взаимодействия с Fas-рецепторами и последующей активацией каспаз и ядерной
транслокации катепсина В [38, 39].
Будучи производной холестерина, молекула УДХК взаимодействует с ядерными стероидными рецепторами, модулируя экспрессию генов, предупреждающих смерть клетки [34, 40].
Благодаря этому УДХК выступает как

мощный ингибитор классического
(митохондриального) пути апоптоза,
при этом оказывая влияние и на альтернативные, такие как E2F-1/p53.
Но является ли однозначно позитивной способность УДХК угнетать апоптоз? С точки зрения формальной – нормализации трансаминаз – да. Однако, не следует забывать,
что апоптоз является защитным механизмом, направленным против инфицированных вирусом гепатоцитов и
предупреждающим карциногенез [37].
Имеются исследования, где показано, что УДХК способствует развитию
опухолей у инфицированных вирусом
гепатита В трансгенных мышей [41].
При этом никаких признаков токсического поражения печени у животных
выявлено не было, что подтверждает
антиапоптотический эффект УДХК. С
другой стороны сообщается, что диета, содержащая УДХК, предупреждает
в эксперименте диэтилнитрозамининдуцированный карциногенез [42].
Указанное противоречие отражает
тот факт, что принципиально важным
в гепатокарциногенезе является именно баланс между клеточными сигналами смерти и выживания [33].
Возможно поэтому результаты
экспериментальных исследований не
вполне соответствуют клиническим.
Так, при наблюдении за больными
ХВГС, получавшими УДХК, кумулятивная частота ГЦК в течение 5 лет
составила 17,9%, что в 2 раза меньше, чем в контрольной группе (39,1%;
р=0,025) [19]. Последние получали
другие гепатопротекторы и уровень
трансаминаз в обеих группах статистически не различался, подчеркивая
24

Гепатологія, 2012, №2
тем самым, что снижение активности АлАТ не является необходимым
условием, уменьшающим риск развития ГЦК. В другом исследовании,
авторы также продемонстрировали
способность УДХК снижать частоту развития ГЦК, правда только у тех
больных, которые ответили на лечение снижением активности трансаминаз [43].
Существует немало исследований, где изучалась значимость комбинации УДХК и ПВТ ХВГС. Прежде
чем перейти к детальному анализу
клинической части этих исследований, хотелось бы обратить внимание
на тот факт, что при этом невозможно обойти дискуссию о возможно негативном влиянии УДХК на элиминацию вируса вследствие способности
препарата угнетать апоптоз. Как уже
упоминалось выше, апоптоз является защитным механизмом, направленным против инфицированных
вирусом гепатоцитов [37]. При этом
многие вирусные белки, угнетающие
апоптоз, позволяют вирусу усколь
зать из-под иммунного контроля. И
назначение УДХК в этом случае может обладать синергидным действием. С другой стороны, ИФН – базисный препарат ПВТ, является антагонистом УДХК, поскольку потенцирует апоптоз.
Показательным в этом отношении является исследование Chang K.
c соавт., где клеточная культура, инфицированная ВГС (генотип 1), инкубировалась в присутствии различных ЖК (деоксихолевой, хенодезоксихолевой, урсодезоксихолевой или
гликохенодезоксихолевой) [44]. При

этом авторы отметили умеренное (в
5 раз) повышение уровня РНК ВГС в
сравнении с контролем через 48 часов инкубации. Введение в среду антагониста рецептора желчных кислот
Z-гаггалстерона, уменьшало индуцированную ЖК репликацию ВГС.
Большинство работ, посвященных изучению клинической эффективности терапии ХВГС комбинацией УДХК и противовирусных препаратов, относится к 90-м годам. Тогда
для лечения ХВГС использовалась
монотерапия ИФН эффективность
которой составляла, в зависимости
от генотипа, от 5 до 20%. Поскольку
вопрос об увеличении эффективности лечения стоял очень остро, ИФН
пытались комбинировать с другими
препаратами, в т.ч. УДХК [45].
ИФН обычно назначали на короткое время (6 месяцев), а эффективность терапии оценивали по биохимическому (нормализации трансаминаз), вирусологическому ответу (отсутствию вируса) к концу лечения и через некоторое время (обычно 6 месяцев) после его прекращения.
Часто в качестве критерия эффективности использовался комбинированный ответ (биохимический и вирусологический).
Обобщая проведенные исследования, можно сказать, что в большинстве работ не было продемонстрировано потенцирующего влияния УДХК на результаты ПВТ [11, 27,
45-48].
Зная о том, что препарат способствует снижению активности сывороточных трансаминаз, некоторые
авторы делали попытки использовать
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УДХК после курса терапии с целью
увеличения шансов больного на развитие биохимического ответа на лечение [22, 27, 48, 49]. В последнем исследовании 203 пациента ХВГС получали ИНФ в дозе 3 МЕ трижды в неделю в течение 9 месяцев в комбинации с УДХК в дозе 10/мг/кг/день.
Пациенты, у которых не развился вирусологический ответ на лечение,
продолжали получать УДХК (54 человека) или плацебо (53) в течение дополнительных 12 месяцев (плацебо
контролируемое двойное слепое исследование). Устойчивый биохимический и вирусологический ответ на лечение развился у 30% и 22% больных,
получавших УДХК и 46% и 32% – плацебо (разница статистически не достоверна).
Сходные результаты получены Abdelmalek MF с соавт. в двойном
слепом плацебо контролируемом исследовании эффективности УДХК в
комбинации с ИФН в лечении ХВГС
[23]. ИФН назначали 3 раза в неделю, УДХК использовалась в довольно большой дозе (13-15 мг/кг/день).
Нормализация биохимических анализов к концу лечения отмечена у
36% пациентов, получавших монотерапию, и у 53% – комбинированное лечение (р=0,34). Ни у одного больного, получавшего монотерапию ИФН, не развился вирусологический ответ, в то время как у 3 из 12
(25%), получавших ИФН+УДХК, вирус на момент окончания терапии обнаружен не был. Через 6 месяцев после прекращения лечения ни у одного
больного не развился УВО.
Скорее всего, УДХК не дает

больших преимуществ и в том случае, если результаты терапии оценивать по гистологическому улучшению [23]. Например, в исследовании
Yagura M с соавт., сопоставлялся антифибротический эффект ИФН и
УДХК [50]. В обеих группах улучшение гистологической картины (снижение выраженности фиброза) было
выявлено у 24% больных без четкой
разницы между основной и контрольной группой. В том же случае если динамика фиброза оценивалась с учетом исходной стадии, авторы отметили большую эффективность ИФН по
сравнению с пациентами, получавшими гепатопротекторы. Лишь в некоторых работах отмечено преимущество комбинации ИФН и УДХК, в
основном, по влиянию препаратов на
гистологическую активность, а не на
фиброз [27]. Лишь в небольшом числе работ была отмечена способность
УДХК влиять на частоту вирусологического ответа на лечение. В одно
из таких исследований было включено 103 пациента – неответчика на
ПВТ ИФН по 3 МЕ трижды в неделю
в течение 4 месяцев [28]. Пациенты
были разделены на 2 группы. В первой – больные продолжали получать
ИФН по указанной схеме (53 человека) плюс УДХК по 600 мг ежедневно в
течение 6 месяцев, во второй (50 человек) – только ИФН. К концу лечения у 20 из 53 больных (38%), получавших ИФН-УДХК, произошла нормализация АлАТ в сравнении с 6 из
50 человек (12%), получавших монотерапию ИФН (P<0,01). У 4 больных,
получавших ИФН-УДХК, не была выявлена и РНК. Через 6 месяцев после
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прекращения лечения, только 9 из
ответивших на лечение ИФН-УДХК
имели нормальную АлАТ (различия
с контрольной группой недостоверны). Вирусологический ответ на лечение сохранился у всех больных. В
контрольной группе не было ни одного пациента с биохимическим или
вирусологическим ответом на лечение. По мнению авторов, приведенные ими сведения говорят в пользу
лечения ИФН в комбинации с УДХК,
тем более что у 8% пациентов, получавших ИФН+УДХК, развился УВО.
Анализируя результаты данного исследования с позиций настоящего
дня, необходимо отметить, что несмотря на обнаруженные авторами
различия, вряд ли эти данные могут
быть использованы в качестве довода
за использования УДХК в комбинации с ПВТ. Главным образом, это связано с весьма низкой частотой зарегистрированной ими УВО, сопоставимой с полученной другими исследователями при монотерапии ХВГС
ИФН.
Ну и, наконец, последнее, что необходимо обсудить – возможность
использования УДХК при сопутствующем или вирус-ассоциированном
стеатозе печени у больных ХВГ.
В настоящее время стеатоз печени и стеатогепатит весьма распространены. Они часто сопутствуют ожирению, сахарному диабету
2-го типа и гиперлипидемии [51-53].
С другой стороны, в развитии этих
состояний первую скрипку может
играть сам вирус гепатита С: стеатогенный потенциал наиболее выражен у 3-го генотипа, а развитие

инсулинорезистентности ассоциируется с 1-м генотипом вируса [54, 55].
Прямой стеатогенный эффект 3-го генотипа HCV подтверждается прямой
корреляцией между вирусной нагрузкой и стеатозом, и разрешением последнего в случае успешной противовирусной терапии [56].
Не останавливаясь детально на
патогенезе стеатоза, хотелось бы отметить, что его коррекция представляется исключительно важной, поскольку он может способствовать
прогрессии заболевания в цирроз и
модулирует ответ на противовирусную терапию [51-53].
В качестве примера, хотелось бы
привести ретроспективное исследование Szanto P с соавт., выполненное
на 37 пациентах с ХВГС, которые получали лечение интерфероном и рибавирином [57]. Стеатоз до начала лечения был установлен у 26 из 37 пациентов (70%). Это были лица старшего
возраста с сопутствующим метаболическим синдромом. Стадия фиброза была выше у больных со стеатозом.
Более низкая вирусная нагрузка коррелировала с лучшим ответом на лечение как у больных со стеатозом, так
и без него. Отсутствие стеатоза до начала лечения было прогностическим
фактором развития биохимического
и вирусологического ответа на лечение. Ни у одного больного с установленным диагнозом метаболического
синдрома не развился УВО. Авторы
не наблюдали значительного улучшения гистологических показателей печени по результатам повторной биопсии, проведенной спустя 6 месяцев после прекращения лечения, на
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основании чего сделали вывод о незначительном влиянии ПВТ на фиброз у больных с сопутствующим стеатозом.
В последние два года было завершено два крупных рандомизированных плацебо-контролируемых исследования эффективности УДХК в лечении стеатоза печени. В обоих исследованиях использовались высокие дозы УДХК.
В работе Leuschner UF с соавт.
[58] отмечено, что согласно данным
неконтролируемых
исследований,
УДХК оказывает положительное влияние на течение неалкогольного стеатогепатита (НАСГ), однако контролируемое исследование не показало
преимуществ использования препарата в дозе 13-15 мг/кг/день, в связи
с чем, собственно, ими и было проведено новое исследование эффективности высоких доз УДХК в лечении НАСГ. 185 больных с гистологически подтвержденным диагнозом были рандомизированы в исследование, которое продолжалось 18
месяцев. Больные получали УДХК в
дозе 23-28 мг/кг/день или плацебо.
Эффективность лечения контролировали по результатам биопсии и биохимическим показателям. Установлено,
что УДХК не оказывает существенного влияния на гистологические изменения в печени больных НАСГ. Из
биохимических показателей зафиксировано только достоверное снижение активности ГГТ в основной группе пациентов. Данные в пользу положительного влияния УДХК на гистологические показатели (уменьшение
выраженности воспаления) удалось

выявить только в подгруппе мужчин
моложе 50 лет с небольшим избыточным весом, а также больных, страдающих гипертензией и имевших изначально высокую гистологическую активность заболевания.
Результаты второго исследования,
опубликованные в 2011 году, более
оптимистичны [59]. Оно было рандомизированным двойным слепым
плацебо-контролируемым, включало
126 больных НАСГ и продолжалось 12
месяцев. УДХК использовалась в дозе
28-35 мг/кг/день. В данном исследовании первичной целью была нормализация биохимических показателей.
Под влиянием УДХК произошло достоверное снижение АлАТ (на 28% от
исходного по сравнению с 1,6% в контроле). К концу исследования нормализация АлАТ произошла у 24,5%
больных основной группы и только у 4,8% – контрольной. Динамика
гистологических изменений в печени рассматривалась как вторичная
цель. Согласно результатам FibroTest®
имело место достоверное снижение
показателей фиброза в контрольной группе, по сравнению с плацебо. УДХК также достоверно улучшало маркеры гликемического контроля
и снижало инсулинорезистентность.
Переносимость препарата в высоких
дозах была удовлетворительной. На
основании проведенного исследования авторы сделали вывод о положительном влияния УДХК на течение
НАСГ.
В целом, результаты приведенных
исследований могут рассматриваться как подтверждающие способность
УДХК влиять на биохимические
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и гистологические показатели (по
крайней мере – у части больных) при
НАСГ.
Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, что УДХК снижает активность сывороточных трансаминаз у больных с острыми и хроническими вирусными гепатитами.
У части пациентов это сопровождается снижением и гистологической
активности заболевания. К сожалению, препарат не оказывает антифибротического эффекта и вряд ли может быть полезен в лечении пациентов, не ответивших на ПВТ или не получавших ее по какой-либо причине. В то же время, УДХК может рассматриваться как средство терапии
больных циррозами, прежде всего
благодаря антиканцирогенному эффекту, реализующемуся при длительном приеме препарата. УДХК не следует комбинировать с противовирусными препаратами: она не влияет на
эффективность
противовирусной

терапии, более того, теоретически,
вследствие антиапоптотического действия УДХК, может уменьшать проапоптотический эффект ИФН.
Мы точно знаем, что сопутствующий ХВГ стеатоз печени или стеатогепатит снижает эффективность
ПВТ. С другой стороны, имеются убедительные свидетельства положительного влияния высоких доз УДХК
на течение НАСГ, что дает основания предполагать, что лечение УДХК
больных ХВГ с сопутствующим стеатозом (стетогепатитом) будет способствовать увеличению эффективности
ПВТ. Пока что нет исследований, доказывающих влияние УДХК на вирусный стеатоз печени. Однако, ничто не мешает использовать препарат
для коррекции метаболических нарушений у больных с НАСГ и сопутствующим гепатитом С на этапе подготовки пациентов к противовирусной терапии.
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С ПРИ НАЛИЧИИ АНЕМИЧЕСКОГО
СИНДРОМА
Л.В. Мороз, М.В. Семанив
В статье представлены клинические особенности течения и лабораторные
показатели у больных хроническим гепатитом С при наличии у них анемического синдрома.
Ключевые слова: хронический гепатит С, ферретин, транcферин, анемия, IL-6.
CLINICAL-LABORATORY CHARECTERISTIC OF PATIENTS WITH
CHRONIC HEPATITIS C WITH PRESENT ANEMIC SYNDROME
L.V. Moroz, M.V. Semaniv
In article shows clinical features of course and laboratory rate in patients with
chronic hepatitis C and anemic syndrome.
Key words: chronic hepatitis C, ferritin, transferring, anemia, IL-6.
Вступ. Хронічна інфекція, спричинена вірусом гепатиту С (HCV), є
основною причиною хронічних захворювань печінки, за останніми
оцінками – 170 мільйонів людей по
усьому світі інфіковані цим вірусом
[2, 4]. Добре відомо, що у близько
20% пацієнтів з хронічним гепатитом
С (ХГС) буде відбуватись прогресування, з переходом в цироз протягом

20 років з моменту інфікування; ризик подальшого розвитку гепатоцелюлярної карциноми (ГЦК) складає
3-7% [7]. Анемія різної етіології зустрічається у 75% пацієнтів з хронічними захворюваннями печінки.
Настільки частe поєднання дає раціональний привід для вивчення ролі
ураження печінки у розвитку анемії у
пацієнтів [1, 3, 5, 6].
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Мета роботи – визначити частоту та клінічні особливості анемії при
хронічному гепатиті С.
Матеріали та методи дослідження. Було обстежено 220 хворих на
ХГС з 1-м генотипом вірусу, які перебували на диспансерному обліку у
Вінницькому міському гепатологічному центрі протягом 2007-2011 рр.
Враховуючи різний генез виникнення анемії при ХГС ми виділили три
групи хворих з анемією. Згідно критеріїв включення в групу хворих з анемією хронічного захворювання (АХЗ)
увійшли пацієнти з рівнем гемоглобіну <130 г/л у чоловіків та <120 г/л у
жінок, рівнем феритину сироватки
крові >100, зниженим або нормальним рівнем трансферину, зниженим
або нормальним вмістом заліза в сироватці крові, підвищеним рівнем
IL-6. В групу хворих з АХЗ із дефіцитом заліза включалися особи з рівнем гемоглобіну <130 г/л у чоловіків
та <120 г/л у жінок, зниженим вмістом заліза, рівнем феритину сироватки >30 та <100, зниженим трансферином та підвищеним вмістом IL-6.
Дані пацієнти склали основну групу дослідження. В основну групу не
включалися хворі з ознаками залізодефіцитної анемії (ЗДА): зниженим

вмістом заліза, рівнем феритину сироватки >30, підвищеним рівнем
трансферину та нормальними показниками IL-6. У 84 (38,18%) хворих
була проведена пункційна біопсія
печінки з подальшим морфологічним
обстеженням біоптатів. Ступінь
активності запального процесу та
стадія фіброзу печінки визначалися
за METAVIR.
Результати дослідження та обговорення. Згідно отриманих даних, серед 137 хворих на ХГС з анемією переважали пацієнти з АХЗ, що
складали 61,31% (84 особи). На другому місці за частотою були випадки поєднання АХЗ з дефіцитом заліза
(19,71% – 27) і лише 18,98% (26 осіб)
хворих мали ознаки ЗДА. Однак за
критеріями включення, хворі на ХГС
зі ЗДА в основну групу не входили та
в подальшому дослідженні не вивчалися.
Ми не виявили різниці в рівнях
гемоглобіну у здорових осіб та хворих на ХГС без анемії (табл. 1). В той
же час даний показник був достовірно нижчим в групі хворих з анемією як порівняно зі здоровими, так із
хворими без анемії. Ще більш відчутною була різниця в рівні гемоглобіну
в групі хворих на анемію з дефіцитом

Таблиця 1.
Рівні гемоглобіну у хворих на ХГС залежно від наявності
або відсутності анемії
Здорові
Хворі на ХГС
Хворі на ХГС
Хворі на ХГС з анемією
люди,
без анемії,
з анемією,
з дефіцитом заліза,
n=31
n=83
n=84
n=27
Hb, г/л 130,20±9,36
128,77±4,92*
118,20±8,25***
108,96±7,30**
Примітка: *p=0 – між хворими на ХГС без анемії та з анемією.
**p=0 – між хворими на ХГС без анемії та з анемією з дефіцитом заліза.
***p=0 – між хворими на ХГС з анемією та з анемією з дефіцитом заліза.
Показник
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заліза, що в 1,2 рази був нижчим ніж
в групі здорових.
Певні відмінності спостерігалися в рівнях гемоглобіну у хворих на
ХГС в залежності від статі. Вже в групі чоловіків, хворих на ХГС з відсутністю анемії, було зафіксовано достовірне зниження його рівня порівняно
зі здоровими особами. У жінок аналогічної групи різниці в рівнях гемоглобіну не було. Однак, при наявності ознак анемії, даний показник знижувався у чоловіків на 10%, а у жінок
на 13%. В групі пацієнтів-чоловіків з
дефіцитом заліза зниження гемоглобіну складало вже 17%. А найбільше зниження відбувалося в групі жінок з анемією з дефіцитом заліза, де
зниження склало 21% в порівнянні зі
здоровими жінками.
Аналіз частоти виникнення анемічного синдрому залежно від тривалості ХГС показав, що ознаки анемії були виявлені у 37,30% (42 особи) хворих при 5-річному інфікуванні. При цьому у жодного хворого анемія не супроводжувалась дефіцитом
заліза. Більше ніж у половини хворих
(53,05% – 35 пацієнтів) при 10-річному терміні перебігу хвороби діагностувалась анемія, в 19,70% з дефіцитом
заліза. Найбільша кількість хворих з
анемією (80,43% – 34) була виявлена в
групі пацієнтів з ХГС з тривалістю захворювання понад 10 років, що майже в 7 разів перевищувало відсоток
хворих без анемії. В цій групі в 33,33%
(14 пацієнтів) анемія супроводжувалась дефіцитом заліза.
Рівень гемоглобіну також достовірно знижувався в залежності від
тривалості хвороби та був нижчим

в порівнянні з аналогічним показником в групах хворих на ХГС без анемії. Так, при тривалості захворювання понад 10 років, рівень гемоглобіну у хворих з наявністю анемії був в
1,2 рази нижчим ніж у пацієнтів без
анемії.
Пошук клінічних особливостей
перебігу ХГС з залежності від наявності або відсутності у хворих анемії
встановив, що переважна більшість
пацієнтів з наявністю ознак анемії скаржилась на підвищену втомлюваність та загальну слабкість, що
зустрічалися в 1,4 та 1,2 рази частіше, ніж серед пацієнтів без анемії. Порушення сну відмічали 7,21%
(8 осіб) хворих на ХГС з анемією та
4,82% (4 особи) без анемії.
Практично половина хворих
обох груп, а саме 54,95% (63 особи) з
наявністю анемії та 47,83% (48 осіб) з
її відсутністю вказувала на важкість
в правому підребер’ї, що було основним проявом диспепсичного синдрому. На періодичну нудоту скаржились 14 (12,61 %) хворих на ХГС з анемією та 12 (14,46 %) пацієнтів без анемії. Зниження апетиту відзначали 21
(18,92 %) хворих з наявністю анемії та
17 (20,48 %) з відсутністю анемії.
Артралгію реєстрували у 7,21%
(8 осіб) хворих з наявністю анемії та
у 6,02% (5 осіб) пацієнтів з її відсутністю. Ознаки жовтяниці спостерігалися у незначної кількості хворих.
Так, серед пацієнтів з анемією таких
було 18 (16,22%), а в групі без анемії
9 (10,84%).
Ознаки геморагічного синдрому в
2,7 рази частіше спостерігались у хворих з наявністю анемії. Скарги на це
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пред’являли 25 (22,52 %) пацієнтів з
анемією проти 7 (8,43 %) осіб без анемії. Лише у 4 (3,12 %) хворих на ХГС з
наявністю анемії та у 3 (3,61 %) з відсутністю анемії при об’єктивному обстеженні були виявлені телеангіоектазії.
Незначна кількість хворих обох
груп пред’являла скарги на свербіж
шкіри. Таких було лише 5 (4,50%) серед пацієнтів з анемією та 3 (3,61%) з
її відсутністю.
Достовірно частіше, відповідно в
1,2 та 2,2 рази при об’єктивному обстеженні у хворих на ХГС з наявністю
анемії визначалася гепато- та спленомегалія. Збільшення розмірів печінки при пальпації спостерігалося у 92
(82,88%) пацієнтів з анемією та у 57
(68,67%) з її відсутністю. Число пацієнтів із збільшенням селезінки, незалежно від наявності або відсутності мутацій, порівняно з подібним при
збільшенні печінки, було меншим.
Так, спленомегалія визначалась у 36
(32,43% ) хворих на ХГС з анемією та
у 12 (14,46 %) пацієнтів без анемії.
Проведене дослідження не ви
явило залежності рівня гемоглобіну
від біохімічної активності та величини вірусного навантаження.

Нами було встановлено, що з
84 пропунктованих хворих на ХГС
у 33 (39,29%) не було виявлено
клініко-лабораторних ознак анемії, у
51 (60,71%) була діагностована анемія. Подальше морфологічне дослідження виявило, що мінімальні запальні зміни (А1) зустрічалися в 9
(27,27%) біоптатах печінки хворих з
відсутністю анемії та в 5 (9,80%) з її
наявністю (табл. 2). В однакової кількості хворих в групах з відсутністю та
наявністю анемії визначалася помірна запальна активність (А2). Майже
у чверті хворих на ХГС з анемією (12
осіб – 23,53%) спостерігалась виражена активність запального процесу в
печінці, таких хворих без анемії було
6 (18,18%).
Незалежно від ступеня активності запального процесу у хворих з анемією достовірно нижчими були рівні гемоглобіну в порівнянні з групою пацієнтів з ХГС без анемії (табл.
3). Зростання активності запального
процесу в тканині печінки хворих на
ХГС з анемією супроводжувалось поступовим зниженням рівня гемоглобіну.
Хворі без фібротичних змін в печінці були виявлені тільки у групі без

Таблиця 2.
Рівень гемоглобіну у хворих на ХГС при наявності або відсутності
анемії за ступенем гістологічної активності за METAVIR
Хворі на ХГС без анемії,
Хворі на ХГС з анемією,
n=33
n=51
А1
128,56±5,77
121,8±3,67*
А2
128,22±5,28
118,73±5,24**
А3
128,17±4,49
116,92±4,37***
Примітка: *p<0,05 – між хворими на ХГС без анемії та з анемією.
**p=0 – між хворими на ХГС без анемії та з анемією.
***p<0,001 – між хворими на ХГС без анемії та з анемією.
Ступінь активності
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анемії (9 осіб - 27,27%). Майже однаковий відсоток хворих обох груп мав
мінімальні фібротичні зміни (F1).
Зміни в тканині печінки, що відповідали F2, були зафіксовані у 24,24% (8
осіб) пацієнтів без анемії та у 31,37%
(16 осіб) хворих з наявністю анемії.
Морфологічна картина при F3 виявлялась у 18,18% (6 осіб) пацієнтів без
анемії та у 23,54% (12 осіб) пацієнтів з
ХГС з наявністю анемії. Найнижчий
відсоток хворих обох груп мав ознаки цирозу печінки (F4). Таких було
лише 2 (6,06%) серед хворих на ХГС
без анемії та 10 (19,60%) серед хворих
з анемією.
Було встановлено, що при всіх
ступенях фіброзу в групах хворих
з анемією були достовірно нижчими рівні гемоглобіну, при наявності

гістологічних ознак циротичних змін
у печінці ця різниця складала 11%
(табл. 3). Наростання фібротичних
змін в біоптатах хворих на ХГС з ознаками анемії характеризувалося достовірним зниженням рівня гемоглобіну.
В наступній частині роботи ми
вивчали зміни рівня IL-6 сироватки
крові у хворих на ХГС та його зв’язок
з наявністю у них анемії. При дослідженні було встановлено, що рівень IL-6 у сироватці крові хворих на
ХГС в цілому в 4,8 разів перевищував даний показник у здорових людей. Достовірна різниця була виявлена навіть у пацієнтів з відсутністю
анемії. А в групі хворих на ХГС з наявністю анемії як без дефіциту заліза
так і з його дефіцитом, спостерігалося достовірне підвищення рівня IL-6

Таблиця 3.
Рівень гемоглобіну у хворих на ХГС при наявності або відсутності
анемії до стадії фіброзу за METAVIR
Хворі на ХГС без анемії,
Хворі на ХГС з анемією,
n=33
n=51
F0
128,89±5,49
F1
127,00±4,72
121,23±3,26*
F2
127,67±6,49
119,12±4,95**
F3
127,17±4,84
118,67±3,42***
F4
129,50±1,50
115,60±4,28**
Примітка: *p<0,01 – між хворими на ХГС без анемії та з анемією.
**p<0,001 – між хворими на ХГС без анемії та з анемією.
***p<0,0001 – між хворими на ХГС без анемії та з анемією.
Ступінь активності

Таблиця 4.
Рівень IL-6 в сироватці крові хворих на ХГС залежно від наявності
або відсутності анемії
Показник

Здорові люди,
n=31

Хворі на ХГС
без анемії, n=83

Хворі на ХГС з
анемією, n=84

Хворі на ХГС з анемією з дефіцитом заліза, n=27
37,88±27,22**

IL-6, пг/мл
4,51±0,61
5,98±1,90
37,36±22,09*
Примітка: *p=0 – між хворими на ХГС без анемії та з анемією.
**p=0 – між хворими на ХГС без анемії та з анемією з дефіцитом заліза.
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в 8,3 рази порівняно зі здоровими та
в 6,2 рази з пацієнтами з відсутністю
анемії.
Гіперпродукція IL-6 була виявлена у 59,54% (131 особа) хворих на
ХГС. Серед пацієнтів з відсутністю
анемії підвищений рівень IL-6 в сироватці крові був зареєстрований у 20
(24,10%) осіб, всі хворі на ХГС з наявністю анемії мали вміст IL-6 вище
референтного значення. При цьому у більшості хворих (79 – 60,31%)
спостерігалось помірне (більше двох
норм) підвищення даного показника,
у 33 – 25,19% – значне (до 5 норм), а виражене (10 норм) – лише у 19 (14,50 %).
Була також виявлена залежність
рівня IL-6 від біохімічної активності. Так, у хворих на ХГС з підвищеним вмістом АлАТ зафіксовані в 2,4
рази вищі показники рівня IL-6 в порівнянні з пацієнтами з нормальною
біохімічною активністю.
Зростання активності запального процесу в печінці супроводжувалося підвищенням вмісту IL-6 в сироватці крові хворих на ХГС. Так, при
вираженій морфологічній активності
в групі хворих без анемії рівень IL-6
був в 1,4 рази більшим, ніж у групі пацієнтів з мінімальною активністю запального процесу. Серед пацієнтів
з наявністю анемії ця різниця була в
2,2 рази більша. В цілому в групі хворих на ХГС з наявністю анемії, незалежно від активності запалення в печінці, були зареєстровані в 5-8 разів
вищі показники рівня IL-6 в сироватці крові.
Поглиблення
морфологічних
ознак фіброзу також характеризувалося зростанням рівня IL-6 в

сироватці крові. Однак, спостерігалась різниця в зміні рівня IL-6 залежно від наявності або відсутності анемії. Якщо в групі хворих на ХГС без
анемії зростання було на рівні тенденції, то в групі пацієнтів з наявністю анемії при морфологічних ознаках
цирозу печінки (F4) рівень IL-6 в 1,9
рази перевищував цей показник при
початковому фіброзі. При всіх стадіях фіброзу рівень IL-6 в сироватці
крові був вищий в 6-8 разів у хворих
на ХГС з ознаками анемії порівняно з
пацієнтами без анемії.
Висновки. Проведене дослідження встановило, що у 50,45 % (111 осіб)
хворих на ХГС виявлялась анемія
хронічного захворювання. Наявність
анемії у хворих на ХГС залежала від
тривалості хвороби. Найбільша кількість таких хворих (80,43%) була виявлена в групі з тривалістю захворювання понад 10 років, що майже в 7
разів перевищувало відсоток хворих
без анемії.
Хворі на ХГС з наявністю анемії в
1,4 та 1,2 рази частіше скаржились на
підвищену втомлюваність та загальну слабкість, у них достовірно частіше, відповідно в 1,2 та 2,2 рази, при
об’єктивному обстеженні виявлялась
гепато- та спленомегалія.
Зростання активності запального
процесу та фібротичних змін в тканині печінки хворих на ХГС з анемією
супроводжувалось поступовим зниженням рівня гемоглобіну. При наявності гістологічних ознак циротичних змін в печінці ця різниця складала 11%.
Гіперпродукція IL-6 була виявлена у 59,54% хворих на ХГС, при цьому
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даний показник був у 4,8 разів вищим
ніж у здорових людей та в 2,4 – рази
у хворих з біохімічною активністю. В
групі пацієнтів з наявністю анемії рівень IL-6 в сироватці крові в 6,2 рази
перевищував рівень у пацієнтів з відсутністю анемії. Рівень IL-6 зростав

відповідно поглибленню запальних
та фібротичних змін в тканині печінки, та незалежно від ступеню активності й стадії фіброзу у 5-8 та 6-8 разів, відповідно був вищим у хворих на
ХГС з наявністю анемії.
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КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ТА ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ
УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ ПРИ СКАРЛАТИНІ У ДІТЕЙ
А.І. Мостюк, О.В. Прокопів, Г.М. Кармазіна
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: скарлатина, ураження печінки, синдром цитолізу, гепатомегалія, діти.
Клинические проявления и патогенетические
механизмы поражения печени при скарлатине у детей
А.И. Мостюк, А.В. Прокопив, Г.Н. Кармазина
Описаны клинические формы скарлатины у детей, сопровождающиеся симптомокомплексом поражения печени и/или изменениями биохимических показателей функционального состояния печени. Патогенетическим субстратом поражения печени является развитие острого цитолитического синдрома, обусловленного повреждающим действием гепатоцитов стрептококковым экзотоксином.
В основе гепатомегалии – расстройства внутрипеченочного кровообращения,
возникающие вследствие нарушений вегетативной иннервации печени.
Ключевые слова: скарлатина, поражение печени, синдром цитолиза, гепатомегалия, дети.
Clinical presentation and pathogenic mechanisms of
liver damage in scarlet fever in children
A. I. Mostyuk, O. V. Prokopiv, H. M. Karmazina
The clinical forms of scarlet fever in children followed by the symptomatic
complex of liver damage and/or changes in biochemical indices of the liver
functional state have been described. The pathogenic substrate of liver damage is the
development of acute cytolytic syndrome caused by defective action of streptococcal
exotoxins. The violation of intercellular blood circulation caused by the disorders of
vegetative liver innervation is the basis of hepatomegaly.
Key words: scarlet fever, damage, liver, cytolysis syndrome, hepatomegaly,
children.
Вступ. Завдяки неухильному про- дедалі вагоміше стверджується як сагресу та досягненням у галузі медико- мостійний напрямок наукових дослібіологічних наук, клінічна гепатологія джень різновекторного спрямування
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[1, 2]. Насьогодні вражають здобутки щодо вивчення численних нозологічних форм гострих вірусних гепатитів (ВГ), схильних до хронізації;
залучення в патологічний процес різних функціональних систем організму; набуття прогредієнтного перебігу, потенційно небезпечного в плані
циротичного та/або карциноматозного переродження печінки [3]. Не
викликає сумніву, що серед найбільш
актуальних проблем сучасної клінічної гепатології, що вимагають подальшого поглибленого вивчення, власне
поліетіологічним ВГ належить чільне місце. З огляду потреб практичної
медицини суттєве значення слід надати удосконаленню диференційної
діагностики гострих та хронічних ВГ
з інфекційними хворобами, при яких
клінічні прояви ураження печінки є
закономірною складовою патологічного процесу. Серед останніх найбільш показові: лептоспіроз, інфекційний мононуклеоз, малярія та інші
[4]. Проте поява клінічних симптомів ураження печінки при інфекційних хворобах, для яких залучення в
патологічний процес печінки не вважається закономірним, зумовлює діагностичні труднощі. Промовистими
в цьому плані є дані наших спостережень останніх років щодо захворювання дітей на скарлатину з клінічними проявами ураження печінки.
При аналізі публікацій, в яких висвітлено епідеміологічні закономірності та клінічні особливості перебігу
скарлатини протягом минулого століття, на увагу заслуговує наступне.
Скарлатина, як і деякі інші реліктові інфекційні хвороби дитячого

віку, а саме дифтерія, кір і кашлюк,
викликали велике занепокоєння,
особливо під час епідемічних спалахів, які в минулому столітті періодично охоплювали великі регіони [5-8].
Власне ці інфекційні хвороби посідали домінуючі місця серед причин дитячої смертності. Масова імунізація
дитячого населення, розпочата в минулому столітті, спочатку проти дифтерії, згодом кашлюку та кору, дала
змогу кардинально поліпшити епідемічну ситуацію стосовно цих інфекційних хвороб.
Зниження захворюваності на
скарлатину та істотне зменшення
частки тяжких форм хвороби чітко визначилися на початку 50-х років минулого століття [9-12]. Це стало підставою для відміни у 1956 році
обов’язкової шпиталізації хворих на
скарлатину на території України та
інших країн колишнього Радянського
Союзу. Зниження захворюваності на
скарлатину, що чітко намітилося в
50-і роки, пов’язують зі зменшенням
патогенності збудника хвороби –
бета-гемолітичного стрептокока групи А, зумовленого широким застосуванням антибіотиків пеніцилінового ряду. Широкомасштабна гамаглобуліно-профілактика, що проводилася в ці роки у дітей, які контактували з хворим на кір, сприяла також
зниженню захворюваності на скарлатину [13].
Численні епідеміологічні спостереження свідчать про періодичність захворюваності на скарлатину.
Йдеться про періоди суттєвого підвищення захворюваності на скарлатину, тривалість яких коливається в
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широких межах – від 1 до 10 років [6,
7, 10, 11]. При цьому в періоди підвищеної захворюваності суттєво збільшується частка тяжких форм скарлатини.
Даними довготривалих епідеміо
логічних спостережень щодо стану захворюваності на скарлатину в
м. Львові протягом 100 років (1873 –
1973) чітко проілюстровано періодичність інтенсивності епідемічного
процесу, збільшення частки тяжких
форм хвороби та показників смертності на тлі інтенсифікації епідемічного процесу [13]. Високі показники
смертності при скарлатині в цей період були зумовлені вкрай обмеженими можливостями етіотропного лікування. Кардинальне поліпшення ситуації щодо можливостей ефективного лікування скарлатини пов’язане
з відкриттям антибіотиків та втіленням їх в практику лікування інфекційних хвороб бактерійної етіології
[9, 11, 12].
Попри істотне поліпшення епідемічної ситуації з скарлатини, періодичність захворюваності на цю інфекційну хворобу утримується дотепер. При цьому під час періодів підвищеної захворюваності чітко визначається також тенденція щодо більш
тяжкого перебігу скарлатини.
При аналізі публікацій, в яких викладені дані щодо перебігу скарлатини в періоди значного поширення та
обмежених можливостей ефективного лікування цієї інфекційної хвороби, привертають увагу матеріали
з питань патоморфогенезу ураження печінки при скарлатині. При токсичних та токсико-септичних формах

скарлатини, поряд з токсикодегенеративними змінами міокарда та вегетативної нервової системи, виявлено
аналогічні, щодо морфогенезу, зміни паренхіми печінки [5, 10]. Останні
проявляються дистрофією гепатоцитів, вираженою запальною інфільтрацією і локалізуються центролобулярно. Такі зміни характерні для уражень
спричинених циркулюючими бактерійними токсинами [4]. При тяжких токсичних та токсико-септичних
формах скарлатини дифузні зміни паренхіми печінки можуть досягти ступеня масивного гепатонекрозу. В літературі натрапляємо на повідомлення про розвиток при скарлатині ,,гострої жовтої атрофії печінки’’, що стала безпосередньою причиною смерті
[14].
Беручи до уваги випадки захворювання на скарлатину, що супроводжуються клінічно маніфестними
проявами ураження печінки, імовірним вважали також розвиток однотипного патологічного процесу субклінічного рівня. Це стало поштовхом до проведення цілеспрямованого
наукового дослідження, метою якого
є з’ясування патогенетичних механізмів ураження печінки при скарлатині у дітей на основі аналізу даних динаміки клінічних проявів хвороби та
змін показників біохімічних тестів індикації порушень функціонального
стану печінки.
Матеріали та методи дослідження. Робота базується на результатах
клінічних спостережень, даних цілеспрямовано проведених лабораторних та інших допоміжних методів досліджень, проведених у 35 хворих на
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скарлатину дітей з клінічно маніфестним (11 хворих) та субклінічним (24
хворих) рівнями ураження печінки,
які знаходилися на стаціонарному лікуванні у Львівській обласній клінічній інфекційній лікарні (ЛОКІЛ) протягом 2007-2011 років. Крім загальноприйнятих лабораторних (гемограма, загальний аналіз сечі), проведені бактеріологічні (виділення
збудника хвороби з ділянки локального запального процесу) та спеціальні серологічні (визначення вмісту антистрептолізину-О в сироватці
крові) дослідження. Функціональну
діяльність серця оцінювали за даними динамічних ЕКГ-досліджень. Для
з’ясування ґенезу ураження печінки
в сироватці крові визначали вміст білірубіну, активність АлАТ, показники
тимолової проби; проводили УЗД печінки. При потребі диференційної діагностики визначали маркери ВГ високочутливими методами ІФА.
Результати досліджень та їх обговорення. Із 163 хворих на скарлатину
дітей віком від 3-х до 14 років, які знаходилися на стаціонарному лікуванні
у ЛОКІЛ протягом 2007-2011 років,
59 (36,2%) хворих було скеровано в
стаціонар з попередніми хибними діагнозами. Серед останніх домінували
захворювання, що супроводжуються
гострим запальним ураженням ротоглотки та верхніх дихальних шляхів
(лакунарна ангіна, інфекційний мононуклеоз, гострий тонзиліт, фарингіт, ларингіт, бронхіт, ГРВІ) або висипаннями (краснуха, ентеровірусна
інфекція та інші). Привертають увагу своєрідні двокомпонентні хибні
діагнози. В цьому плані показовим є

поєднання діагнозів, що відтворюють
гостре запальне ураження ротоглотки чи різних відділів верхніх дихальних шляхів, з ,,гіпертермічним синдромом’’, ,,алергічним висипанням’’,
,,токсико-алергічним дерматитом’’.
Констатована нами висока частота попередніх хибних діагнозів у хворих на скарлатину дітей віддзеркалює
не лише відсутність настороженості лікарів первинної ланки охорони
здоров’я щодо цієї інфекційної хвороби, але й недостатню обізнаність
їх з клінічними проявами скарлатини. Адже у всіх хворих спостерігалася типова клінічна картина скарлатини, симптоматика якої в день шпиталізації відповідала терміну та ступеню тяжкості хвороби.
Щодо незбіжності попередніх та
клінічних діагнозів при скарлатині
у дітей нашу увагу привернули дані
спостережень 2007 року. Йдеться про
3 випадки захворювання на скарлатину дітей, у яких уже на етапі шпиталізації виявлено клінічні симптоми
ураження печінки – жовтяницю та
гепатомегалію. Чіткі клінічні симптоми ураження печінки, що стійко
утримувалися протягом декількох
днів стаціонарного лікування, були
підставою для проведення відповідних лабораторних досліджень в плані виключення імовірного поєднаного перебігу скарлатини з поліетіологічними ВГ. Дані динаміки клінічної симптоматики ураження печінки та результати розширених лабораторних досліджень дали змогу виключити клінічно подібні хвороби і
вважати ці симптоми проявами скарлатини. Крім зазначених 3-х хворих
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на скарлатину дітей з клінічно маніфестними проявами ураження печінки, такі форми хвороби протягом наступних 2008–2011 років діагностовано ще у 8 хворих.
Зважаючи на імовірність субклінічного рівня ураження печінки при
скарлатині у дітей, проводили відповідні цілеспрямовані біохімічні дослідження та УЗД печінки. Це дало змогу виявити 24 хворих на скарлатину
дітей з субклінічним рівнем ураження печінки.
Діагноз скарлатини у всіх хворих
базувався на типовій клінічній симптоматиці та даних комплексу лабораторних досліджень, що відповідають
вимогам щодо параклінічних тестів
діагностування цієї інфекційної хвороби.
Зазначимо, що період наших спостережень (2007–2011 рр.) співпав
у часі з черговою хвилею підвищеної захворюваності на скарлатину у
Львівській області. Порівняно з 2006
роком, що передував періоду наших
спостережень, у 2007 році в 1,7 рази
більше дітей захворіли на скарлатину.
У 11 дітей, віком від 6 до 13 років,
хворих на скарлатину, що супроводжувалась клінічними симптомами
ураження печінки, хвороба перебігала типово, в середньотяжкій (9 хворих) або тяжкій (2 хворих) формах.
На дошпитальному етапі скарлатину діагностовано у 8 хворих. Ці хворі
шпиталізовані на 2–3 дні від початку
захворювання за наявності у них визначальних опорних клінічних симптомів початкового періоду скарлатини – гострого тонзиліту та типових
висипань. Привертали увагу: чіткий

іктеричний відтінок гіперемійованого фону шкіри, іктеричність видимих
слизових оболонок та помірне збільшення розмірів печінки. У 6 із 8 хворих констатовано короткотривале
потемніння сечі. В динаміці хвороби,
на тлі швидкого зменшення інтенсивності іктеричності видимих слизових
оболонок та шкіри, стійко утримувалася гепатомегалія.
Трьох хворих на скарлатину з клінічно маніфестними проявами ураження печінки скеровано в інфекційну клініку на 6, 9 та 12-й дні від початку хвороби з хибними попередніми діагнозами: ,,інфекційний мононуклеоз’’, ,шийний лімфаденіт, алергічні висипання’, ,,ентеровірусна інфекція, токсикоз-алергічний дерматит’’. При об’єктивному огляді виявлено значне збільшення розмірів печінки та її ущільнення, іктеричність
видимих слизових оболонок та шкіри, наявність пластинчатого лущення. Зазначимо, що у зв’язку з поперед
німи хибними діагнозами на дошпитальному етапі, у жодного з цих хворих не проводилася адекватна для
скарлатини антибіотикотерапія.
Субклінічний рівень ураження
печінки діагностовано у 24 дітей, віком від 4 до 14 років, хворих на середньотяжку (19 хворих) та тяжку
(5 хворих) форми скарлатини за даними змін біохімічних показників,
що свідчать про ураження функціонального стану печінки. У всіх хворих виявлено 2,3 – 4,1-кратне підвищення активності АлАТ в сироватці крові. Підвищення вмісту білірубіну в сироватці крові в межах 24,636,2 ммоль/л з превалюванням
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прямої фракції спостерігалося у 19
хворих. Встановлено пряму залежність між ступенем підвищення вмісту білірубіну, активності АлАТ та інтенсивністю початкового інтоксикаційного синдрому. Констатовані зміни вищезазначених параклінічних
тестів оцінки функціонального стану печінки характерні для цитолітичного синдрому ураження гепатоцитів. Є підстави вважати, що ці зміни зумовлені пошкоджувальною дією
циркулюючого в крові стрептококового екзотоксину. Адже доведено,
що деякі штами гемолітичних стрептококів групи А секретують кардіогепатотропний токсин, що спричиняє утворення гранульом в печінці
[15]. Відхилень показників тимолової
проби в динаміці хвороби не виявлено, що свідчить про непричетність
мезенхімально-запального
компонента до ураження печінки при скарлатині. Встановлено співвідносність
щодо тривалості клінічних симптомів інфекційного токсикозу та цитолітичного синдрому ураження печінки. Отже йдеться про короткотривалість цитолітичного синдрому ураження печінки при скарлатині у дітей.
У хворих на скарлатину з клінічно маніфестними симптомами
ураження печінки виявлено аналогічні за суттю, але більшого ступеня вираженості, зміни біохімічних

тестів індикації цитолітичного синдрому ураження печінки. Так, активність АлАТ в сироватці крові підвищувалась в 3,1 – 6,2 рази.
Гіпербілірубінемія коливалась в межах 38,7 – 43,6 ммоль/л. Як і при субклінічному рівні ураження печінки,
показники тимолової проби не перевищували верхню межу норми. При
об’єктивному огляді у всіх хворих виявлено чітку гепатомегалію. За даними УЗД печінки констатовано збільшення її розмірів на 3-7 см., рівномірне дифузне ущільнення паренхіми. Ці
зміни можна вважати віддзеркаленням розладів внутрішньопечінкового кровообігу, зумовленого паретичним станом розгалуженої капілярної
мережі, що розвивається внаслідок
розладів вегетативної іннервації внутрішніх органів, включаючи печінку.
Висновки
Скарлатина у дітей може супроводжуватися ураженням печінки – клінічно маніфестним або субклінічним. Патогенетичним підґрунтям ураження печінки при скарлатині є розвиток гострого цитолітичного синдрому, зумовленого пошкоджувальною дією стрептококового екзотоксину. В основі стійкої гепатомегалії – розлади внутрішньопечінкового кровообігу, що виникають внаслідок закономірних для скарлатини порушень вегетативної іннервації внутрішніх органів, зокрема печінки.
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ЛІПІДНИЙ СПЕКТР КРОВІ ТА РІВЕНЬ ЛЕПТИНУ У ПАЦІЄНТІВ
З ІХС ТА ОЖИРІННЯМ НА ФОНІ СУПУТНЬОЇ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ
ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ
Є.Я. Скляров, З.М. Кіт, Н.В. Курляк
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: ІХС, ліпідний спектр крові, неалкогольна жирова хвороба печінки, лептин.
ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР КРОВИ И УРОВЕНЬ ЛЕПТИНА У
ПАЦИЕНТОВ С ИБС И ОЖИРЕНИЕМ НА ФОНЕ СОПУТСТВУЮЩЕЙ
НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ
Е.Я. Скляров, З.М. Кит, Н.В. Курляк
В работе рассматриваются особенности патогенеза, клиники и диагностики совместного течения ИБС на фоне ожирения и сопутствующей неалкогольной жировой болезни печени. Обсуждается роль гиперлептинемии в развитии данной патологии.
Ключевые слова: ИБС, липидный спектр крови, неалкогольная жировая
болезнь печени, лептин.
BLOOD LIPID SPECTRUM AND LEPTIN LEVEL IN PATIENTS
WITH ISCHEMIC HEART DISEASE AND OBESITY COMBINED WITH
CONCOMITANT NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE
Ye.Ya. Sklyarov, Z.M. Kit, N.V. Kurlyak
The article represents the review of peculiarities of pathogenesis, symptoms and
diagnosis of combined course of ischemic heart disease in patients with obesity and
concomitant non-alcoholic fatty liver disease. The role of hyperleptinemia in the
development of this pathology is discussed.
Вступ. В Україні у структурі загальної смертності на долю кардіоваскулярних захворювань припадає
63,4% та приблизно у половини населення є безсимптомна форма ІХС
[1]. Серед факторів ризику, які сприяють прогресуванню цієї патології,

важливими є метаболічний синдром
(ожиріння + інсулінорезистентність +
гіперінсулінемія) [2, 3], дисліпопротеїдемія, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, паління тощо [4, 5].
Ожиріння асоціюється з підвищенням частоти кардіоваскулярних
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захворювань, насамперед з розвит
ком ІХС та артеріальної гіпертензії [2,
6]. Основну роль при ожирінні відіграє гормон жирової тканини – лептин [7]. Встановлені прямі кореляційні звʼязки між рівнем лептину, ІМТ,
АТ, рівнем холестерину та тригліцеридів [8], причому у порівнянні з іншими відомими кардіоваскулярними факторами ризику переважає гіперлептинемія [9, 10]. Лептин сприяє
ураженню органів-мішеней у хворих
на ІХС, посилюючи гіпертрофію лівого шлуночка, нефропатію, ретинопатію. Збільшення рівня лептину специфічно асоціюється із розвитком ІМ
та інсультом як у чоловіків, так і у жінок [10].
Метаболічний синдром часто перебігає на тлі дисліпопротеїдемії та
жирової інфільтрації печінки з подальшим розвитком неалкогольного
стеатогепатиту, що погіршує перебіг
ІХС [11, 12, 13].
Мета дослідження. Порівняння
деяких компонентів ліпідного спектру крові та вмісту лептину у пацієнтів з ІХС, стабільною стенокардією
I-II ФК, ожирінням та супутньою неалкогольною жировою хворобою печінки.
Матеріали і методи. Обстежено
49 пацієнтів з ІХС, стабільною стенокардією I-II ФК, надлишковою масою
тіла та ожирінням у віці 48-74 роки.
Серед них – 18 чоловіків (36,7%) та 31
жінка (63,3%).
У відповідності з поставленою
метою були виділені 2 групи пацієнтів, залежно від індексу маси тіла.
У першу групу ввійшли 29 пацієнтів з ІХС, стабільною стенокардією

I-II ФК та надлишковою масою тіла
(ІМТ=28,8 ± 0,25 кг/м²). Окружність
талії пацієнтів коливалась у межах
94,2 ± 0,9 см, окружність стегон –
99,9 ± 0,7 см.
Другу групу склали 20 пацієнтів з ІХС, стабільною стенокардією I-II
ФК, ожирінням (ІМТ=32,9 ±1,1 кг/м²).
Окружність талії пацієнтів коливалась у межах 100,6 ± 2,0 см, окружність стегон – 110,6 ± 4,8 см.
Діагноз ІХС та функціональний
клас стабільної стенокардії встановлювали згідно оновлених рекомендацій Українського товариства кардіо
логів (2007 р.). З метою оцінки ступеня ожиріння визначали масу тіла,
зріст, обвід талії (ОТ), обвід стегон
(ОС), розраховували індекс маси тіла
(ІМТ). Для з’ясування типу ожиріння
враховували співвідношення ОТ/ОС.
За наявності абдомінального ожиріння цей індекс становив більше 0,95
у чоловіків та більше 0,85 у жінок. У
всіх випадках збільшення маси тіла
було аліментарно-конституційного
генезу, оскільки пацієнти з симптоматичними вторинними варіантами
походження надлишкової маси тіла, а
саме: з захворюваннями гіпоталамогіпофізарної системи та наднирників,
у дослідження не включалися.
Лабораторні методи дослідження
включали визначення рівнів загального холестерину (ЗХ), тригліцеридів
(ТГ), холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ) з використанням реактивів виробництва фірми
«Human». Дослідження проводили
на біохімічному аналізаторі «Stat Fax
1904 plus». Тригліцериди вимірювали ензиматичним колориметричним
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методом набором реагентів «Human
Gmbh» (Germany), після ферментативного гідролізу ліпазами по кількості хіноніміну. ХС ЛПНЩ визначали за формулою Фрідевальда ХС
ЛПНЩ = ХС – (ХС ЛПВЩ + ТГ /2,2).
Кількісний вміст лептину визначали
імуноферментним методом із використанням набору реактивів “DRG”
(Germany) на імуноферментному
аналізаторі “Stat Fax 303+” (США).
Результати дослідження обробляли відповідно до правил варіаційної статистики: обчислювали середню арифметичну величину (M), її похибку (m), середнє квадратичне відхилення (σ). Достовірність змін показників у двох групах хворих та при
лікуванні оцінювали з використанням парного критерію Стьюдента.
Розбіжності вважали достовірними
при р<0,05. Проводили кореляційний
аналіз за Pearson. Обробка цифрових даних, отриманих при обстеженні хворих на АГ, проведена методом
варіаційної статистики за допомогою
Statistica for Windows Version 5.1 (’97
Edition) із використанням стандартних пакетів програм Microsoft Excel.
Результати дослідження. Згідно
отриманих результатів відмічалася істотна різниця в показниках
ОТ (р<0,001), ОС (р<0,001) та ІМТ
(р<0,001) у пацієнтів з надмірною масою тіла та ожирінням.
При об’єктивному обстеженні
хворих з ІХС, стабільною стенокардією I-II ФК та надмірною масою тіла
скарги на незначний дискомфорт в
черевній порожнині, біль у правому
підребер’ї, диспепсію були відсутні.
Незначна гепатомегалія виявлялася у

6 хворих, які мали в анамнезі дискінезію жовчовивідних шляхів, в 3 з них
була жовчнокам’яна хвороба. Аналіз
величин функціонального стану печінки не виявив відхилень рівня АЛТ
та АСТ.
Основні клінічні симптоми з боку
гепато-біліарної системи, які турбували хворих з ІХС, стабільною стенокардією I-II ФК та ожирінням були:
біль у правому підребер’ї, відчуття
важкості та дискомфорту в черевній
порожнині, загальна слабість.
За
даними
анамнезу
та
об’єктивного обстеження, відчуття важкості та дискомфорту, ниючий
біль у правому підребер’ї відчували
10 (50%) пацієнтів, незначне збільшення розмірів печінки відмічалося
у 8 (40%) пацієнтів цієї групи.
За даними ультразвукового обстеження у пацієнтів другої групи
відмічалося підвищення ехогенності
паренхіми печінки, середньозерниста трансформація її структури, зменшення візуалізації судинного малюнка та збільшення розміру печінки по
правій середньоключичній лінії до
15,5–16,5 см. Незначне підвищення
активності АЛТ у 1,5 рази спостерігалося в 11 хворих (55 %), АСТ – у 8
пацієнтів (40%), вмісту білірубіну у
межах 20,5-30,0 мкмоль/л – у 6 випадках (30%).
Виявлена істотна різниця між показниками холестерину (р<0,001),
ХС ЛПНЩ (р<0,001), ТГ (р<0,001) та
вмістом лептину (р<0,001) у пацієнтів
першої та другої групи (рис.1, 2).
Результати дослідження показали, що клінічне спостереження за хворими з ІХС, стабільною
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Рисунок 1. Показники ліпідного спектру крові пацієнтів 1 та 2 групи.
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230,00
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Рисунок 2. Показники рівня лептину крові у пацієнтів 1 та 2 групи.
стенокардією I-II ФК та ожирінням вимагає врахування додаткових
ризик-факторів, що погіршують перебіг основного захворювання. Серед
них – розвиток неалкогольної жирової хвороби печінки з поступовим

порушенням структури і функції гепатоцитів та дисліпопротеїнемії, що
вимагає першочергового застосування статинів [15, 16, 17]. Лікування цієї
патології адекватними дозами інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази обмежене
50

Гепатологія, 2012, №2
зростанням рівнів АЛТ та АСТ. В той
же час, здійснити корекцію гіперлептинемії за допомогою урсодезоксихолевої кислоти не завжди вдається.
Тому й надалі залишається актуальним питання зменшення маси тіла у
пацієнтів з ІХС, ожирінням та супутньою неалкогольною жировою хворобою печінки і пошук ефективних
засобів гіполептинемічної дії.
Висновки.
1. У пацієнтів з ІХС, стабільною
стенокардією I-II ФК, ожирінням
та неалкогольною жировою хворобою печінки спостерігається істотне

підвищення вмісту холестерину, ХС
ЛПНЩ, тригліцеридів та рівня лептину в плазмі крові.
2. Патогенетичним чинником, що
визначає розвиток ожиріння та супутньої неалкогольної жирової хвороби печінки, є наявність гіперлептинемії.
3. Лікування статинами поєднаної патології у хворих з ІХС, ожирінням та неалкогольною жировою хворобою печінки необхідно проводити з врахуванням рівня печінкових
трансаміназ.

Література
1. Коваленко В.М. Серцево-судинні захворювання / В.М.Коваленко, М.І.Лутай / К.: ТОВ
“ГІРА”, Здоров’я України. – 2005. – 542 с.
2. Мельниченко Г.А. Ожирение и инсулинорезистентность – фактор риска и составная часть
метаболического синдрома / Г.А. Мельниченко, Е.А. Пышкина // Терапевтический архив. –
2001. – №12. – С. 5-8.
3. Митченко Е.И. Метаболический синдром, сахарный диабет и сердечно-сосудистые
заболевания / Е.И. Митченко // Український кардіологічний журнал. – 2007. – №5. – С. 75-80.
4. Горбась І.М. Фактори ризику серцево-судинних захворювань: поширеність і контроль /
І.М. Горбась // Здоров’я України. – 2007. – №21/1 (додатковий). – С. 62-63.
5. Заремба Х.Є. Вибрані питання кардіології для сімейних лікарів / Х.Є. Заремба, Ю.Г. Кияк,
Л.Я. Бабиніна / Начальне видання. – Київ. – 2004. – 340 с.
6. Мамедов М.Н. Абдоминальное ожирение у больных АГ: атерогенные нарушения в
системах транспорта липидов и обмена углеводов / М.Н. Мамедов, Р.Г. Органов, Н.В. Перова,
В.А. Метельская и др.// Российский кардиологический журнал. – 2001. – №5. – С.16-20.
7. Терещенко І.В. Лептин и его роль в организме / І.В. Терещенко // Проблемы ендокринологи.
– 2001. – №4. – С.40-46.
8. Лизогуб В.Г. Порівняльна характеристика змін спектра ліпопротеїдів високої та низької
щільності сироватки крові у хворих з артеріальною гіпертензією та супутнім ожирінням /
В.Г. Лизогуб, Т.С. Брюзгіна, М.Л. Шараєва // Український кардіологічний журнал. – 2004. – №5.
9. Bravo PE, Morse S, Borne DM. “Leptin and hypertension in obesity” / Vasc Halth Risk Manag /
2006, 2(2): 163-169.
10. Mukherjee R, Villareal D, et al. “Leptin as common link to obesity and hypertension” / Timely
Top Med Cargiovasc Dis. 2006 Jan 2; 10:E1/
11. Митченко Е.И. Метаболический синдром: состояние проблемы и лечебные подходы /
Е.И. Митченко // Практична ангіологія. – 2005. – №1. – С.14-19.
12. Angulo P. Nonalcoholic fatty liver disease // N. Engl. J. Med. – 2002. – Vol. 346. – p. 1221-1231.

51

Гепатологія, 2012, №2
13. Долженко М.М. Вплив урсодезоксихолевої кислоти на процеси атерогенезу: як можна
зменшити дозу статинів при лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця, цукровий діабет
2 типу та стеатогепатит / М.М. Долженко, А.Я. Базилевич, Н.А. Перепельченко, С.В. Поташев
// Ліки України – 2008. – №1 (117). – С.55-58.
14. Аронов Д.М. Каскад терапевтических эффектов статинов / Д.М. Аронов // Кардіологія. –
2004. – №10. – С. 85-94.
15. Долженко М.М. Пацієнт з ішемічною хробою серця та хронічним стеатогепатитом: як
проводити гіполіпідемічну корекцію / М.М. Долженко // Український медичний часопис. –
I/II 2007. – 1(57). – С. 89-92.
16. Лутай М.І. Статини у профілактиці серцево-судинних захворювань / М.І. Лутай,
А.Ф. Лисенко // Therapia (Укр. мед. вісник). – 2007. – №4. – С. 39-44.

52

Гепатологія, 2012, №2
УДК: 616.379-008.65-02:616.36-003.826
НЕАЛКОГОЛЬНА ХВОРОБА ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ
ДІАБЕТ 2 ТИПУ
В.І. Вдовиченко, Х.Б. Аксентійчук
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Ключові слова: цукровий діабет, неалкогольна жирова хвороба печінки,
стеатогепатоз, стеатоз, фіброз печінки, цироз печінки.
неалкогольнАЯ болезнЬ печени у БОЛЬНЫХ сахарнЫМ
диабетОМ 2 типа
В.И. Вдовиченко, Х.Б. Аксентийчук
У 129 больных сахарным диабетом 2 типа изучено функциональноморфологическое состояние печени с помощью ультразвукового исследования. Отобраны критерии диагностики НАЖБП. На основе этого выделены 3
группы больных c такими клиническими формами неалкогольной жировой
печени, как стеатоз, стеатогепатит, фиброз. Также исследован риск развития
НАЖБП в зависимости от стадии компенсации сахарного диабета и от его
длительности. Изучено соотношение клинических форм НАЖБП .
Ключевые слова: сахарный диабет, неалкогольная жировая болезнь печени, стеатогепатоз, стеатоз, фиброз печени, цирроз печени.
nonalcoholic fatty liver disease in patients with diabetes mellitus of 2 type
V.I. Vdovichenko, K.B. Aksentiychuk
At 129 of patients with 2 types diabetes mellitus functional and morphological
state of liver by ultrasonic research are studied. The criteria of raising of diagnosis
of NAFL are selected. On the basis of it, 3 groups of patients are selected by such
clinical forms of nonalcoholic fatty liver, as steatosis, steatogepatitis, fibrosis.
The risk of development of NAFL is also investigational depending on the stage
of indemnification of diabetes mellitus and from its duration. The correlation of
clinical forms of NAFL have been studied.
Key words: diabetes, nonalcoholic fatty liver disease, steatogepatitis, steatosis,
liver fibrosis, liver cirrhosis.
Вступ. За даними Всесвітньої ор- тенденція до росту захворювань пеганізації охорони здоров’я, остан- чінки, що зумовлює високу смертні двадцять років спостерігається ність. В Україні за останнє десятиріччя
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кількість хронічних гепатитів та цирозів збільшилась у три рази. Проте
80% цирозів печінки не мають ні алкогольного, ні вірусного походження. Першопричиною цих захворювань стає неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП), яка вже понад десяти років є найбільш обговорюваною проблемою серед гастроентерологів та терапевтів [1].
НАЖХП – це клінікопатологічний симптомокомплекс, що включає
стеатоз печінки (накопичення тригліцеридів у печінці більше 5% її маси),
стеатогепатит (запальна інфільтрація
печінки на фоні жирової дистрофії
гепатоцитів), які можуть прогресувати до стеатогенного цирозу печінки
(ЦП) [2, 3].
НАЖХП залишається нозологією,
яку найчастіше діагностують серед
хронічних захворювань печінки у всіх
країнах світу. У 63% осіб, хворих на
цукровий діабет (ЦД), виявляють стеатоз печінки, а при ожирінні – у 93%
обстежених. Статистичні дані свідчать, що поширеність стеатогепатозу серед популяції становить 10-25%,
з них 57-75% припадає на осіб із морбідним ожирінням (індексом маси
тіла (ІМТ)>30-35 кг/м²); стеатогепатоз
наявний майже у 100% хворих на ЦД
2-го типу із ожирінням [4, 5, 6].
Динаміка розвитку патологічних змін при НАЖХП різноманітна.
За даними P. Trombini та P.A. Ferritin
(2007), у 12-14% пацієнтів із діагностованим стеатогепатозом розвивається стеатогепатит, в 13% стеатоз
трансформується у фіброз, в 5-10%
обстежених – у виражений фіброз.
Отже, НАЖХП можна вважати ще

один кластером метаболічного синдрому, який все частіше стає причиною погіршення якості життя пацієнтів [7].
Однією з поширених причин розвитку НАЖП є ЦД, оскільки при даній патології спостерігається порушення метаболізму, що призводить до поліорганної дисфункції, у
тому числі до ураження печінки, яка
є центральним ограном, що забезпечує нормальний перебіг метаболічних процесів в організмі [8]. Також за
останні роки встановлено, що ЦД –
складова «метаболічного синдрому»,
основною патогенетичною ланкою
якого є інсулінорезистентність [9].
При ЦД відбувається ураження
печінки з розвитком так званої «діабетичної гепатопатії». У 24-88% хворих на ЦД розвивається «діабетична гепатопатія», що включає діабетичну гепатомегалію, жирову дистрофію печінки (ЖДП) та хронічний реактивний гепатит. Приблизно
у 20% пацієнтів із НАЖХП розвивається неалкогольний стеатогепатит
(НАСГ), що в 10% випадків трансформується в ЦП [10]. В основі майже 70% так званих криптогенних цирозів є НАСГ. НАЖХП зустрічається
у всіх вікових групах, але найбільший
ризик її розвитку є у жінок віком 4060 років з ознаками «метаболічного
синдрому». Ожиріння, ЦД 2-го типу
та гіперліпідемія окремо чи в поєднанні найчастіше спричиняють розвиток НАЖХП, оскільки усі ці патологічні стани об’єднує синдром інсулінорезистентності [11, 12, 13].
За останню чверть століття кількість хворих із тяжкими формами
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ожиріння та ЦД 2-го типу подвоїлася. Частота виникнення НАЖХП у
хворих із ЦД становить, за даними
різних авторів, від 24 до 88 %. У 75%
хворих на ЦД 2-го типу є одна з форм
НАЖХП [14]
Нажаль, поширеність НАЖХП
в Україні вивчена недостатньо.
Верифікація окремих клінічних форм
цієї патології складна, оскільки вимагає обтяжливих інвазивних обстежень (біопсія печінки). В той же час,
відомі неінвазивні альтернативні методи діагностики патології печінки
потребують значних матеріальних затрат.
Фактори ризику НАЖХП зустрічаються у кожної 4-ї особи, а сама
НАЖХП на їхньому фоні розвивається приблизно в 80 % випадків [15].
Проте, вплив конкретних факторів
ризику, зокрема цукрового діабету,
на перебіг даної патології вивчений
недостатньо.
Мета роботи – виявити особливості перебігу ЦД 2 типу, які б могли
вплинути на розвиток НАЖХП.
Матеріали та методи:
В умовах стаціонару, було обстежено 129 хворих на ЦД 2-го типу віком від 43 до 82 років (середній вік
60,8 ± 1,9). Серед обстежених хворих
чоловіків було 53 (41%), жінок – 76

(59%). Тривалість ЦД у більшості обстежених пацієнтів становить від 1 до
20 років (табл.1)
За важкістю перебігу ЦД хворі
розподілялись наступним чином: з
компенсованою стадією – 26 (20,2%),
з субкомпенсованою – 71 (55%)
та декомпенсованою – 32 (24,9%).
Найбільш частими супутніми захворюваннями були: стабільна стенокардія у 129, АГ – у 52 пацієнтів. В якості
контролю обстежувались 100 пацієнтів віком від 35 до 69 років. Чоловіків
у контрольній групі було 39 (39%),
жінок – 61 (61%), середній вік становив 55,3 ± 1,4 років. Серед хворих
контрольної групи на стабільну стенокардію страждали 100 пацієнтів,
на АГ – 36. Таким чином, контрольна група була адекватна основній за
гендерним, віковим складом та супутніми захворюваннями. З основної
та контрольної груп були виключені хворі з важким перебігом супутніх
захворювань ( інсульт, інфаркт міо
карда, гіпертонічний криз), які вимагали інтенсивної терапії в спеціалізованих стаціонарах. Також виключались пацієнти, які зловживають алкоголем.
Окрім загальноклінічних досліджень визначали маркери вірусних
гепатитів; біохімічні тести включали
Таблиця 1.

Розподіл хворих за тривалістю ЦД 2 типу
Тривалість ЦД
Вперше виявлена
До 5 років
6-10 років
11-20 років
Більше 20 років
Разом

Кількість хворих
10
57
27
24
11
129
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%
7,7
44,2
21
18,6
8,5
100
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рівень загального білірубіну, активність АлАТ і АсАТ. Вивчали також
вміст у крові ліпідів різних класів: загальний холестерин (ЗХ), ліпопротеїди низької щільності, ліпопротеїди
дуже низької щільності, ліпопротеїди
високої щільності, тригліцериди, коефіцієнт де Рітіса.
Проводили ультразвукове обстеження для визначення морфологічного стану печінки на апараті Aloka
SSD 630. При цьому враховували розміри, ехогенність та рівномірність
ехоструктури печінкової паренхіми,
положення і товщину стінок жовчного міхура, об‘єм та характер вмісту
його порожнини. Критеріями стеатозу були: (рис.1)
- збільшення розмірів печінки;
- дифузне, однорідне підвищення
ехогенності печінки («біла печінка»);
- ефект дистального затінювання
- портальні судини здаються гіпоехогенними (реверс контрасту).

Рисунок 1. Ультрасонограма хворої П.М.І., 52 р. Картина стеатозу печінки.
У ряді випадків на тлі жирової
інфільтрації можуть візуалізуватись
ділянки зниженої ехогенності, що

відповідають незміненій паренхімі
печінки.
Критеріями стеатогепатиту були:
(рис.2)
- гіперехогенність («яскравість»)
тканини печінки внаслідок дифузної
жирової інфільтрації ( по даним УЗД
печінки);
- перші ознаки портальної гіпертензії (розширення портальної вени).

Рисунок 2. Ультрасонограма хворого, І.М.Д., 61 р. Картина стеатогепатиту.
Критеріями фіброзу були: (рис. 3)
-печінка характеризується дещо
грубою внутрішньою ехо-камерноюструктурою;
- ехогенна оболонка судин (фіброзна трансформація гілок портальних судин, ехогенні смужки);
-відсутність регенераторних вузликів, як при цирозі;
-ознаки портальної гіпертензії;
-природжені форми можуть поєднуватись з полікистозом нирок або
печінки;
-можлива дистальна акустична
тінь як при жировому гепатозі.
Спленомегалія у таких хворих виникає рідше, ніж при цирозі печінки.
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Ультразвукові дані настільки ха- з 100 була виявлена НАЖХП.
рактерні, що необхідність в провеОскільки головною причиною
денні біопсії зазвичай відсутня.
НАЖХП в обстежених пацієнтів був
ЦД, вивчалась залежність ураження
печінки від тривалості основного захворювання.
Згідно таблиці 2, достовірність
різниці між тривалістю ЦД 2 типу та
видом НАЖХП була у випадку стеатозу та без патології печінки, стеатогепатиту без патології печінки, фіброзу та стеатогепатиту, а також фіброзу без патології печінки.
Отже, можемо зробити висновок,
що у хворих з ЦД є вірогідна небезпека виникнення стеатозу, в середньому через 9,5 ±0 ,9 років від початРисунок 3. Ультрасонограма хво- ку хвороби, стеатогепатиту – через
рої П.Б.М., 49 р. Картина фіброзу.
8,5 ± 1,2 років, а фіброзу печінки через 14 ± 5,1 років. Отже, на підставі
Отримані результати та їх об- цих даних можуть бути сформовані
говорення. В основній групі хворих групи ризику виникнення НАЖХП
ознаки НАЖХП, згідно даних УЗД, серед хворих на ЦД.
були виявлені у 89 пацієнтів із 129:
Беручи до уваги, що розрахунок
стеатоз – у 43 (33,3%), стеатогепа- залежності між тривалістю ЦД та
тит – у 36 (28%), фіброз – у 10 (7,8%). розвитком НАЖХП дав інформативПатології печінки не було виявлено у ні результати, цікаво було визначи40 хворих (31%). У контрольній гру- ти кореляцію між стадією ЦД 2 типу
пі ультрасонографічно у 20 пацієнтів та клінічною формою НАЖХП. Для
Залежність розвитку НАЖХП від тривалості ЦД
Клінічні форми НАЖХП
(к-сть хворих)
Без патології печінки (40)
Стеатоз (43)

Тривалість ЦД 2 типу (роки)
3,4±0,9
9,5±0,8

Стеатогепатит (36)

8,6±1,2

Фіброз (10)

14±5,1

р¹ - різниця достовірна до групи 1.
р² - різниця достовірна до групи 2.
р³ - різниця достовірна до групи 3.
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Таблиця 2.

Достовірність різниці, р
р¹<0,01
р¹<0,001
р²>0,05
р¹<0,001
р²<0,01
р³>0,05
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цього був проведений розрахунок залежності ураження печінки від стадії
основного захворювання за методикою Хі-квадрату (табл.3).
Із даних, які наведені у табл. 3, ви-

фіброз – 10 (7,8%); натомість у хворих
без ЦД, що відповідають основній
групі за віком і статтю, НАЖХП зареєстрована у 20%, зокрема: стеатоз – у
9 (9%), стеатогепатит – у 7 (7%), фіТаблиця 3.

Залежність НАЖХП від стадії ЦД
Клінічні форми
НАЖХП
Без патології
Стеатоз
Стеатогепатит
Фіброз
Всього

Компен
сована, к-сть
хворих
6
12
14’
1
33

%
18
36
42
3
100

Субкомпен
сована, к-сть
хворих
*26
21
*15’
7
69

%
38
30
21,7
10
100

Декомпен
сована, к-сть
хворих
8
10
7
2
27

%
11,1
55,6
22,2
11,1
100

Всього,
к-сть хворих
40
43
36
10
129

‘- р<0,05 до групи «Компенсована стадія ЦД»;
*- р<0,05 до групи «Без патології».

дно, що стеатогепатит вірогідно частіше зустрічається при компенсованій та субкомпенсованій стадіях цукрового діабету. Отже, стадії даного
захворювання можна розглядати як
фактор ризику розвитку НАЖХП.
НАЖХП часто може перебігати асимптомно та виявлятись вже на
стадії стеатогепатиту, минаючи стадію стеатозу, особливо при субкомпенсованій формі цукрового діабету.
Висновки
1. У хворих на ЦД 2-го типу клінічні форми НАЖХП розподілялись наступним чином: стеатоз – 43
(33,3%), стеатогепатит – 36 (28%),

броз – у 4 (4%).
2. У хворих з ЦД 2-го типу стеатоз розвивається через 9,5±0,9 років
від початку захворювання, стеатогепатит – через 8,6 ± 1,2 років, фіброз –
через 14 ± 5,1 років.
3. Компенсована та субкомпенсована стадії цукрового діабету є фактором ризику виникнення стеатогепатиту, а також, при субкомпенсованій стадії ЦД, є ймовірність розвитку
стеатогепатиту без виявлення стадії
стеатозу, що потребує заходів профілактики.
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Особливості ультраструктури стінки шийки
жовчного міхура у хворої з артеріальною гіпертензією
та ожирінням
Радченко Л.М., Ковалишин В.І.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: жовчний міхур, мікроскопія, ліпіди.
Особенности ультраструктуры стенки шейки
желчного пузыря у пациентки с артериальной
гипертензией и ожирением
Радченко Л.Н., Ковалишин В.И.
Электронная микроскопия стенки шейки желчного пузыря у больной с артериальной гипертензией и ожирением ІІІ ст. выявила большое количество
электронно-плотных включений, размещенных внутриклеточно и внеклеточно; отсутствие складок слизистой оболочки; деструкцию эпителиального слоя
и оголение мышечного слоя слизистой оболочки; циркуляторную гипоксию; нарушение коагуляционно-пептизационного гомеостаза на ультраструктурном
уровне; склеротические преобразования. Нахождение большого количества
внеклеточных включений по мере приближения к поверхности в данном случае можно расценивать как следствие гибели клеток, перегруженных липидами.
Ключевые слова: желчный пузырь, микроскопия, липиды.
Peculiarities of wall ultrastructure of gallbladder
neck in a patient with arterial hypertension and obesity
Radchenko L.M., Kovalyshyn V.I.
Electronic microscopy of gallbladder wall in a patient with arterial hypertension
and III grade of obesity revealed a big amount of electronically-dense intra- and extracellular inclusions; absence of mucous layer folds; epithelial layer destruction and
therefore bare muscle layer; circulatory hypoxia; lesions of coagulation-peptization
homeostasis on the ultrastructure level; sclerotic transformations. Finding of big
amount of extracellular inclusions closer to the surface can be considered a result of
death of the cells, overloaded by lipids.
Key words: gallbladder, microscopy, lipids.
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Важливим органом травної системи є жовчний міхур (ЖМ), який
виконує депонувальну, евакуаторну,
концентраційну, всмоктувальну, секреторну, вентильну та гормональну
функції [1, 2, 3] та є мішенню за умов
ожиріння. Крім того, клінічні дослідження виявили асоціацію хвороб
ЖМ з артеріальною гіпертензією [4,
5]. Особливу увагу привертає шийка ЖМ, підвищення щільності та товщини якої відноситься до ймовірних
ознак холестерозу [6]. Однак структура шийки ЖМ за умов артеріальної
гіпертензії та ожиріння вивчена недостатньо.
Тому метою нашої роботи стало
вивчення особливостей ультраструктури стінки шийки ЖМ за умов гіпертонічної хвороби на фоні ожиріння.
Матеріал та методи. Проведено
вивчення ультраструктури ЖМ у пацієнтки 35 років масою 150 кг (ІМТ
50,7 кг/м2) з діагнозом: "Жовчнокам’яна
хвороба, загострення хронічного холециститу; ожиріння ІІІ ст.; артеріальна гіпертензія 2 ст., високий кардіоваскулярний ризик, СН ІІФК".
Об’єктивно: АТ 140/100 мм рт.ст.,
ЧСС 96 уд./хв., ОТ/ОС 0,84. ЗАК: помірний лейкоцитоз (8,4×109/л), ШОЕ
44 мм/год. Глюкоза 6,4 ммоль/л; холестерин 6,33 ммоль/л; тригліцериди
1,7 ммоль/л; показники функції печінки та нирок без змін. УЗД: печінка – ознаки жирової дистрофії; жовчний міхур – розміри 59×21 мм, товщина стінки 4 мм, в шийці – конкременти 4-8 мм; V.porta 11 мм, холедох 6 мм; підшлункова залоза підвищеної ехогенності. Оскільки місцем,

в якому локалізуються основні зміни за умов холестерозу ЖМ, визнана шийка [7], то під час ендоскопічної холецистектомії (20.10.11.) у пацієнтки відібрано її зразки. Для електронної мікроскопії зразки фіксували
у 2% розчині чотириокису осмію та за
стандартною методикою виготовляли та послідовно контрастували зрізи, які вивчали і фотографували за
допомогою електронного мікроскопа
УЕМВ-100К (прискорювальна напруга 75 кВ).
Результати та обговорення. За
даними світлооптичної мікроскопії,
поверхня слизової оболонки ЖМ в ділянці шийки – хвилеподібна, складки
не виражені, епітелій місцями зруйнований. Добре виражені дезорганізований м’язовий шар з судинами великого калібру та адвентиція.
При електронно-мікроскопічному
дослідженні ультратонких зрізів стінки шийки ЖМ виявлено, що її епітеліальний шар зруйнований та заповнений преципітатами і коагулятами а також скупченнями еритроцитів на різних етапах розпаду та ліпопротеїновими гранулами, які характеризувались дуже великими розмірами і дуже високою електронною
щільністю, яйцеподібною формою і
характерною неоднорідністю вмісту.
Ця неоднорідність визначалась паралельним розміщенням паличкоподібних утворів, відмежованих один від
одного вузькими прошарками матеріалу малої або дуже малої електронної щільності. Треба відмітити, що
серед дезорганізованих еритроцитів
виявлялись також дуже високої електронної щільності ліпопротеїнові
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гранули, але вже середніх і малих
розмірів. Сполучна тканина власної
пластинки слизової оболонки в більшості ділянок була дезорганізована.
Тут серед хаотично розміщених та лізованих мас колагенових волокон та
підвищеної електронної щільності
основної речовини сполучної тканини виявлялись поодинокі, дуже високої електронної щільності, фібробласти, цитоплазма яких часто містила дрібні вакуолі, а ядро знаходилось

у стані каріорексису (рис.1).
Електронна щільність жирових
включень залежить від методів приготування препарату [8]. За умов
фіксації гематоксилін-еозином жирові включення виглядають як пусті місця, оскільки ефіри жирів екстрагуються органічними розчинниками під час дегідратації. Однак тетроксид осмію, який використовується при приготуванні препарату
для електронної мікроскопії, реагує

Рисунок 1. Ультраструктура ліпопротеїнових гранул дуже високої електронної щільності, скупчень дезорганізованих еритроцитів, преципітатів та
коагулятів, що прилягають до дезорганізованої люменальної поверхні власної пластинки слизової оболонки стінки шийки жовчного міхура. Зб. × 3000.
1 – ліпопротеїнова гранула дуже високої електронної щільності та дуже великих розмірів; 2 – ліпопротеїнова гранула дуже високої електронної щільності та середніх розмірів;
3 – ліпопротеїнова гранула дуже високої електронної щільності та малих розмірів; 4 – еритроцит; 5 – фібробласт; 6 – власна пластинка слизової оболонки; 7 – коагулят; 8 – преципітат.
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з ліпідами та робить їх нерозчинними [8, 9]. За даними літератури, жирові включення містять різні молекули: тригліцериди на поверхні, діацилгліцерол, ефіри холестерину в різних
пропорціях, фосфоліпіди, вільний холестерин, несатуровані жирні кислоти (ліноленова), протеїни, серед яких
слід виділити періліпін - lipid dropletassociated protein or PLIN, який захищає жири від дії ліпази [10, 11]; кавеолін, який утворює порожнини в плазмалемі, зв’язуючи вільний холестрин,
гліколіпіди та жирні кислоти, в нормі розташований на мембрані ендоплазматичного ретикулуму та апарату Гольжі та інші протеїни [10, 12].
В окремих ділянках некротичні
зміни захоплювали майже весь простір власної пластинки і простягалися до поверхні внутрішнього шару
гладком’язових клітин, які теж перебували у стані дезорганізації. В менш
уражених ділянках власної пластинки
слизової оболонки виявлялись дез
організовані гемокапіляри, просвіти
яких були заповнені еритроцитами,
а прилегла до них сполучна тканина
містила різної електронної щільності
лейкоцити. В окремих ділянках власної пластинки виявлені венули, що
мали розширені просвіти, в яких виявлена плазма крові, яка була розшарована на прошарки низької та високої електронної щільності зі скупченнями в них пучків фібрин-мономера.
Такий стан крові може бути пояснений порушеннями ультраструктурного гомеостазу, викликаними змінами на фізико-хімічному рівні, а
саме – змінами внутрішнього середовища коагуляційно-пептизаційного

ґенезу [13]. Стінка таких судин була
утворена ендотеліальними клітинами значних розмірів, в яких розрізнялися ядра великого розміру неправильної форми. Цитоплазма даних клітин містила мітохондрії, що
не завжди мали чіткі контури крист.
Люменальна поверхня ендотеліальних клітин утворювала значну кількість вкорочених мікроворсинок та
кавеол. Присутність мікроворсинок
на люменальній поверхні ендотеліальних клітин, відповідно даних літератури, вказує на процеси, пов’язані з
циркуляторною гіпоксією в судинному руслі [14], а кавеол – на процеси
інтенсивного поглинання продуктів
деградації фібрину або невиясненої
природи мікрочастинок цитоплазмою ендотеліальних клітин із плазми
крові [15, 16].
В ділянках сполучної тканини,
прилеглих до судин значного калібру,
серед розширених полів колагенових
волокон виявлялись фібробласти, макрофаги, лімфоцити та групи дуже
високої електронної щільності ліпопротеїнових гранул середніх та малих
розмірів. Тут також виявлялись поодинокі ліпопротеїнові гранули малих
розмірів та незначної електронної
щільності (рис. 2). Заповнення основної речовини сполучної тканини
власної пластинки обширними полями колагенових волокон та фібробластами вказує на інтенсивні склеротичні перетворення в даному органі [17].
Серед пучків колагенових волокон знаходились окремі частково
або майже повністю дегранульовані тканинні базофіли. Часто окремі
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електронно-щільні гранули цих клітин знаходились в основній речовині
сполучної тканини на значних відстанях від них.
При аналізі ультраструктурної організації гладком’язових клітин м’язового шару стінки шийки
ЖМ було зауважено, що міжклітинні
простори розширені, а обмежувальні плазматичні та базальні мембрани в більшості випадків були нечіткі, розпушені. Цитоплазма даних клітин була дезорганізована, вміщувала
хаотично розміщені скупчення розпушених волокон актину та міозину,

поодинокі мітохондрії на різних стадіях розпаду, вакуолі. Це вказує на
порушення вироблення мітохондріями аденозинтрифосфорної кислоти, що в подальшому призводить до
зниження скоротливих властивостей
клітин та органа в цілому. Ядра таких клітин мали неправильну форму та були наповнені гетерохроматином. Значні кількості дезорганізованих гладком’язових клітин в ділянці цитоплазми, наближеній до ядра,
вміщували одну або декілька середньої або незначної електронної щільності ліпопротеїнових гранул. Треба

Рисунок 2. Ультраструктура ділянки сполучної тканини власної пластинки, що прилягає до поверхневого шару гладком’язових клітин стінки шийки
жовчного міхура. Зб. × 5400.
1 – ліпопротеїнова гранула дуже високої електронної щільності та великих розмірів;
2 – ліпопротеїнова гранула дуже високої електронної щільності та малих розмірів; 3 – фібробласт; 4 – лімфоцит; 5 – макрофаг; 6 – колагенове волокно.
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відмітити, що незначної електронної щільності гранули були завжди
менших розмірів, ніж ті, що мали середню або високу електронну щільність (рис. 3). Утворенням крапель
жиру супроводжуються ожиріння,
цукровий діабет, атеросклероз, HCVінфекція та вірус-індукований стеатоз печінки, хвороби порушення зберігання ліпідів - генетично зумовлений синдром Chanarin-Dorfman (іхтіоз та відкладення тригліцеридів у
тканинах крім жирової), ліподистрофія (вроджена хвороба Berardinelli –
Seip), хламідійна інфекція (навколо

вакуолі, де хламідія персистує) [10,
18]. Тому виявлення такої великої
кількості внутрішньоклітинних та
позаклітинних включень ліпідів слід
розцінювати як прояв холестерозу ЖМ у хворої внаслідок ожиріння. Надлишок вільних жирних кислот є токсичним для клітини, викликає клітинну дисфункцію, яка приводить до апоптозу [18] та пізніше – загибелі клітин. Знаходження великої
кількості позаклітинних включень в
міру наближення до поверхні, у даному випадку, можна розцінювати
як наслідки загибелі клітин внаслідок

Рисунок 3. Ультраструктура дезорганізованих гладком’язових клітин, що
містять у своїй цитоплазмі ліпопротеїнові гранули різних розмірів та різної
електронної щільності. Зб. × 7200.
1 – гладком’язова клітина; 2 – ядро; 3 – ліпопротеїнова гранула середньої електронної
щільності та середніх розмірів; 4 – ліпопротеїнова гранула незначної електронної щільності
та малих розмірів; 5 – вакуоля; 6 – колагенове волокно.
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перевантаження ліпідами, в першу
чергу, клітин стінки, наближених до
просвіту ЖМ.
Ядра таких гладком’язових клітин були малих розмірів та містили
компактно розташований хроматин
дуже високої електронної щільності.
Таким чином, особливостями ультраструктури стінки ЖМ у хворої в
даному випадку стали: 1) виявлення
великої кількості електронно-щільних
включень, розташованих внутрішньоклітинно та позаклітинно, що слід розцінювати як прояв холестерозу ЖМ у
хворої внаслідок ожиріння; 2) відсутність складок слизової та хвилястість

в ділянці шийки, що свідчить про перерозтягнення; 3) деструкція епітеліального шару та оголення м’язового
шару слизової оболонки, що можна
вважати наслідком запального процесу; 4) циркуляторна гіпоксія, порушення коагуляційно-пептизаційного
гомеостазу на ультраструктурному рівні, склеротичні перетворення.
Знаходження великої кількості позаклітинних включень по мірі наближення до поверхні, у даному випадку, можна розцінювати як наслідки загибелі клітин, наближених до просвіту ЖМ, внаслідок перевантаження ліпідами.
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Н а до п ом ог у п ракти ч ном у лікарю
СТАТИНИ В ТЕРАПІЇ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ
ПЕЧІНКИ: ВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ
В.А. Скибчик, Г.В. Башта, О.В. Булак
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: неалкогольна жирова хвороба печінки, дисліпідемія, гіпертрансфераземія, статини.
СТАТИНЫ В ТЕРАПИИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ
ПЕЧЕНИ: ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
В.А. Скибчик, Г.В. Башта, О.В. Булак
Практические врачи часто не назначают статины больным ишемической болезнью сердца, которые имеют сопутствующую неалкогольную жировую болезнь печени, хотя известно, что применение статинов уменьшает риск
сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от них, а также снижает уровень активности ферментов печени.
Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, дислипидемия,
гипертрансфераземия, статины.
STATINS THERAPY FOR PATIENTS WITH NONALCOHOLIC FATTY
LIVER: HIGH EFFICIENCY AND SAFETY
V.A. Skybchyk, G.V. Bashta, O.V. Bulak
Although physicians often avoid prescribing statins for patients with
nonalcoholic fatty liver, their use has been found to reduce cardiovascular morbidity
and mortality and to lower liver enzymes.
Key words: nonalcoholic fatty liver disease, dyslipidemia, hipertransferasemia,
statins.
Неалкогольна жирова хвороба
печінки (НАЖХП) в останньому десятиріччі стала однією з найпоширеніших форм ураження гепатобіліарної системи, що зумовлено збільшенням захворюваності та покращенням діагностики даної патології [1,2].

Відомо, що в Азії неалкогольний стеатогепатоз виявляють у 15% пацієнтів, Саудівській Аравії – біля 10%,
Ірані – у 2,9% [2,3]. У західних країнах поширеність даного захворювання сягає 20–30% в загальній популяції [4,5], при цьому в 15–20% хворих
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діагностують неалкогольний стеатогепатит, який є активною стадією захворювання, що прогресує до цирозу
печінки і гепатокарциноми. Зокрема,
у багатоцентровому рандомізованому дослідженні DIREG (Росія)
[1] було обстежено 30787 пацієнтів.
Серед них стеатоз діагностовано у
79,9% осіб, стеатогепатоз – у 26,1%,
стеатогепатит – у 17,1%, цироз печінки – у 3%. До того ж у віковій групі до
48 років НАЖХП встановлено у 2305
з 15336 (15,0%) обстежених; а у віковій групі від 48 років – у 5638 з 15095
(37,4%). В іншому дослідженні, згідно
з результатами біопсії (437 хворих),
ізольований стеатоз констатовано у
42% випадках, стеатогепатит – у 58%,
фіброз – 27%, цироз – у 15,4%, гепатоцелюлярну карциному – у 0,7% [6].
До факторів ризику розвитку
НАЖХП відносять абдомінальне
ожиріння, чоловічу стать, інсулінорезистентність, цукровий діабет 2 типу,
метаболічний синдром [3,5]. За даними епідеміологічного дослідження,
що було проведено в Бразилії [7], серед 659 пацієнтів з НАЖХП гіперліпідемію діагностовано у 66,8%, ожиріння – у 44,7%, підвищення ваги – у
44,4%, діабет – у 22,7%, метаболічний синдром – у 41,3%. В свою чергу, НАЖХП визнано фактором ризику розвитку захворювань серцевосудинної системи. Остання у даної категорії пацієнтів ушкоджується значно частіше, ніж безпосереднє ураження печінки [1,5,8,9]. Також
у хворих з НАЖХП підвищується
ризик тромбоутворення через підвищення пулу прозапальних цитокинів [10,11,12], проатерогенної

дисліпідемії, гіперкоагуляції і гіпофібринолізу [2,13,14,15]. Загалом при
НАЖХП прогресує атеросклеротичне ураження судин, що підтверджено даними про залежність товщини
інтими-медії від ступеня гістологічних змін в печінці [16,17].
Атерогенна дисліпідемія - фактор ризику НАЖХП.
На теперішній час НАЖХП розглядають як печінкову маніфестацію
атерогенної дисліпідемії – предиктора діабетичних і серцево-судинних
ускладнень. Атерогенна дисліпідемія
(ДЛП) вважається однією з найважливіших ланок в патогенезі НАЖХП.
Печінка визнана не тільки «колискою» порушень ліпідного обміну, але
й мішенню для метаболічних розладів, морфологічним проявом яких є
надлишкове відкладення жиру в гепатоцитах [18].
Відомо, що найчастішим варіантом атерогенної ДЛП є «ліпідна тріада»: гіпертригліцеридемія, низький
рівень холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ), підвищення фракції ліпопротеїдів низької
щільності (ХС ЛПНЩ) [14]. ЛПНЩ
синтезуються в печінці і є транспортером холестерину в печінку, наднирники та інші органи ендокринної системи. ЛПНЩ є основним атерогенним
класом, в тому числі через свою здатність затримуватись в інтимі артерій.
Вони модифікуються в процесі перекисного окислення ліпідів і стають
хемоатрактантами для моноцитів.
Активовані моноцити крові потрапляють в субендотеліальний простір
судини, перетворюються в макрофаги, які фагоцитують модифіковані
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ЛПНЩ і трансформуються в пінисті клітини. Макрофаги і пінисті клітини вивільнюють біологічно активні речовини: фактори росту, прозапальні цитокіни, молекули адгезії, які
сприяють збільшенню проникності
ендотелію і росту атеросклеротичної
бляшки, яка звужує просвіт судини,
а її розрив сприяє внутрішньосудинному тромбозу [19]. ХС-ЛПВЩ є антиатерогенними ліпопротеїдами, що
також синтезує печінка [13]. Їх функція – евакуація надлишків холестерину зі стінки судини, тканин, зменшення оксидативного стресу, зменшення
проявів ендотеліальної дисфункції.
Крім того, печінка синтезує ферменти метаболізму ліпідів (печінкову тригліцеридліпазу і лецитинхолестеринацил-трансферазу), а також потенційно токсичні вільні жирні
кислоти (ВЖК) [19]. ВЖК надходять
в печінку з тонкої кишки або жирової
тканини, естерифікуються з утворенням тригліцеридів, які надалі входять
до складу ЛПНЩ або проникають в
мітохондрії і формують енергетичний потенціал клітини. У пацієнтів
з ожирінням внаслідок інтенсивного ліполізу ВЖК у надмірній кількості поступають у печінкову вену, що
зменшує зв’язування інсуліну гепатоцитами, гальмує його супресивну
дію на продукцію глюкози печінкою і
сприяє розвитку периферичної інсулінорезистентності (ІР) [20,21]. В печінці в умовах ІР і гіперінсулінемії посилюється синтез тригліцеридів (ТГ),
збільшується секреція ЛПНЩ і апопротеїна В. Активність ліпопротеїдліпази знижується, сповільнюється катаболізм ліпопротеїдів дуже низької

щільності (ЛПДНЩ) і ліпопротеїдівхіломікронів. Активність печінкової ліпази підвищується і прискорюється гідроліз збагачених тригліцеридами ЛПНЩ, утворюються модифіковані ЛПНЩ і знижується рівень
ЛПВЩ, особливо кардіопротекторної
субфракції - ЛПВЩ2. Поєднання підвищеного синтезу і сповільненої елімінації ЛПДНЩ призводить до збільшення концентрації ліпопротеїдів,
особливо у постпрандіальний період
[18,19,22].
Встановлено, що синтез холестерину у хворих на НАЖХП підвищений (незалежно від маси тіла), а
всмоктування в кишківнику знижено [19]. Порушення обміну ВЖК посилює естерифікацію жирних кислот
і синтез ТГ, що стає початковим етапом розвитку гіперліпідемії і жирової
дистрофії печінки. Слід зауважити,
що ВЖК є токсичними і пошкодження механізмів захисту від них індукує окислювальний стрес, руйнування мітохондрій, апоптоз або некроз
гепатоцитів [12]. Зміна функціональної активності клітин печінки і суттєва перебудова регуляції гомеостазу
сприяє розвитку патоморфологічних
змін від дистрофії і крупнокрапельного ожиріння (накопичення ТГ в гепатоцитах і формування стеатозу) до
запалення і фіброзу [23,24]. Ступінь
фіброзу тканин печінки, характер захворювання і його прогноз залежать
саме від інтенсивності запалення.
Корекція дисліпідемії у пацієнтів з НАЖХП.
Клінічний перебіг НАЖХП є
фактично безсимптомним і поряд
з такими проявами як ожиріння,
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артеріальна гіпертензія, ЦД у пацієнтів діагностують порушення ліпідного обміну [19], що потребує корекції. Немедикаментозні методи корекції ДЛП (стійке зниження маси тіла
за допомогою дієти та фізичних навантажень) є найбільш ефективними,
однак допомагають досягнути бажаного у незначної кількості пацієнтів
[25,26,27]. В результаті виникає потреба в медикаментозному лікуванні,
яке добре переноситься, є економічно
ефективним і дає найменшу кількість
побічних ефектів.
Доведено, що лікування ДЛП веде
до покращення біохімічних показників та гістологічної картини печінки
у пацієнтів з НАЖХП [28]. Існують
також докази, що основною причиною смерті у пацієнтів з НАЖХП є
серцево-судинні захворювання. Тому
статини, що гальмують розвиток атеросклерозу шляхом нормалізації ліпідного обміну, є достатньо ефективними у цієї кагорти хворих. Зокрема
ефективність статинів доведена на
90056 пацієнтах – учасниках 14 рандомізованих досліджень [29]. Крім
того, окремі дослідження (45, CARE,
LIPID, WOSCOPS) продемонстрували ефективність статинів у зниженні
ризику передчасної смерті у пацієнтів з клінічними проявами атеросклерозу. Однак, незважаючи на численні
дослідження, присвячені цій проблемі, деякі питання застосування статинів в терапії НАЖХП залишаються недостатньо вивченими.
Сьогодні інтервенційна ліпідкоригуюча стратегія є похідною загального серцево-судинного ризику і рівня ЛПНЩ в сироватці крові. Рівень

ХС ЛПНЩ вважається первинною
метою більшості стратегій лікування
ДЛП. Метааналіз 26 рандомізованих
досліджень з терапії статинами (включено більше ніж 170 тис. пацієнтів)
показав, що зниження рівня ЛПНЩ
тільки на 1,0 ммоль/л асоціюється зі
зменшенням смертності від ІХС на
22%, та смертності від усіх причин –
на 10% [26]. Згідно з Європейськими
рекомендаціями (ЄТК/ЄТА, 2011) необхідно досягати рівень ХС ЛПНЩ
<3,0 ммоль/л (~115 мг/дл) у пацієнтів
з помірним ризиком, <2,5 ммоль/л
(~100 мг/дл) для пацієнтів з високим
ризиком і <1,8 ммоль/л (~70 мг/дл)
та/або до зниження рівня ЛПНЩ не
менше, ніж на 50% у випадку неможливості досягнення цільових значень
у пацієнтів з дуже високим ризиком
[9].
Докази безпечності статинів
Вивчаючи безпечність застосування статинів, експертна група провідних спеціалістів Національної ліпідної асоціації США в області гепатології проаналізувала результати
ряду досліджень [30]. Переконливість
висновків щодо безпеки статинів
оцінювали за 4-бальною шкалою
(1–дуже переконливо, 2–переконливо, 3–мало переконливо, 4–непереконливо). Ступінь доказовості залежав від типу досліджень, результати
яких оцінювались наступним чином:
A – достатня кількість рандомізованих клінічних досліджень (РКД);
B – обмежена кількість РКД з достовірними результатами і ретроспективні дослідження випадок/
контроль;
C – когортні дослідження і
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повідомлення про негативні наслідки;
D – думки експертів і неконтрольовані дослідження;
U – відсутність даних або доказів.
Отже, які твердження відносно
безпечності статинів є переконливими, а які ні? З високим ступенем достовірності (1А) можна стверджувати, що підвищення рівня амінотрансфераз є дозозалежним класовим
ефектом статинів. Підвищення рівня трансаміназ (АсАТ, АлАТ) втричі
і більше, як правило, безсимптомне,
досить часто виникає під час терапії
статинами в середніх терапевтичних
дозах менш ніж у 1% хворих, в максимальних дозах (80 мг/добу аторвастатину) і при комбінації з езетимібом –
у 2,3% хворих, і не залежить від зниження ХС ЛПНЩ [30]. Слід зазначити, що підвищення трансаміназ може
виникнути під час лікування різними
дозами будь-якого статину [24,27,28].
У 70% випадків відбувається спонтанне зниження амінотрансфераз у пацієнтів, що продовжують приймають
статини [1,5,11,18]. Досить переконливим, однак менш доведеним (2С),
є положення про відсутність зв’язку
підвищення трансаміназ з розвитком
пошкодження печінки і порушенням
її функції [7]. Також, на думку експертної групи гепатологів, нема переконливих доказів на користь зв’язку
між підвищенням трансаміназ і пошкодженням печінки (за даними гістології) у пацієнтів, які приймають
статини.
Згідно останніх рекомендацій,
ізольоване безсимптомне підвищення трансаміназ менше ніж втричі від

верхньої межі норми не вимагає відміни статинів; у випадку підвищення
рівня трансаміназ більше ніж втричі необхідно визначити їх рівень повторно і виключити можливі причини цього [9]. Печінкові ферменти
(АлАТ, АсАТ) слід визначити перед
призначенням терапії, через 8 тижнів
після початку терапії або після кожного підвищення дози статину. У випадку, коли АлАТ підвищується в
межах <3 верхньої межі норми, терапія продовжується і через 4–6 тижнів
проводиться контрольне визначення. Якщо значення АлАТ≥3 – прийом
статину призупиняється, або зменшується його доза (контроль через
4-6 тижнів). Лікування поновлюється
після нормалізації АлАТ [9].
Підвищення рівня трансаміназ
можливе під час лікування різними
дозами будь-якого статину дозволеного до застосування. В 70% випадків відбувається спонтанне зниження гіпертрансфераземії у пацієнтів,
які продовжують приймати статин
без зменшення його дози. Ізольоване
зростання трансаміназ без підвищення рівня білірубіну не свідчить про
ушкодження печінки [21]. На відміну від клінічних досліджень, де включають ретельно відібраних пацієнтів без значущої супутньої патології,
в реальній клінічній практиці терапію статинами отримують пацієнти
похилого віку з гіперферментемією,
ожирінням, ЦД, багатокомпонентною терапією, які вживають алкоголь
[27]. Важливо уточнити причину гіпертрансфераземії до початку лікування і продовжувати моніторування
ферментів під час терапії статинами
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(через 6-12 тижнів, при підвищенні дози і початку комбінованої терапії) [9]. Відповідно до частоти захворювань печінки необхідно досліджувати АлАТ у 100 тис. пацієнтів щорічно протягом 3-х років для визначення
0,1 пацієнта, в якого можливий розвиток печінкової недостатності [26].
Зрештою, рутинне моніторування печінкових ферментів може спричинити необґрунтовану відмову від терапії
статинами у пацієнтів високого ризику, якщо виявиться їх ізольоване підвищення.
Крім спостереження за рівнем печінкових ферментів також важливими є скарги пацієнта (жовтушність
шкіри, втомлюваність, слабкість, сон
ливість), як на можливі прояви гепатотоксичності. Під час появи таких
симптомів краще визначити рівень
білірубіну, який при відсутності холестазу є більш чіткішим маркером,
ніж ізольоване підвищення трансаміназ. Ця тактика визнана експертною
групою більш значимою для оцінки
проявів токсичного впливу на печінку у пацієнтів, які приймають статини. Отже, на думку експертів пацієнтам з жировим гепатозом неалкогольного ґенезу, стеатогепатитом та компенсованим цирозом печінки статини не протипоказані. В той час як печінкова недостатність та некомпенсований цироз печінки є протипоказом
до їх призначення.
Найбільше клінічне значення
має зв’язок терапії статинами зі значними порушеннями функції печінки або печінковою недостатністю.
Згідно даних статистики щодо трансплантації печінки (через печінкову

недостатність) в США за період 1990
- 2002 років, лише 1 зі 51741 пацієнтів
лікувався статинами [28]. Випадки
розвитку печінкової недостатності
на тлі терапії статинами поодинокі –
1–1,14 на 1 млн. людинороків. Отже,
прямі докази фатального ураження
печінки статинами відсутні і твердження, що частота виникнення печінкової недостатності на тлі прийому статинів збільшується, є недоведеним і ґрунтується лише на думці експертів (2D).
Тобто, в численних дослідженнях
обґрунтовано (1B) застосування статинів у пацієнтів з НАЖХП і, перш
за все, неалкогольним стаатозом та
стеатогепатитом [28,31,32]. Зокрема,
в дослідженні GREACE [33], в якому
приймало участь 1600 пацієнтів з ІХС
та супутньою НАЖХП, призначення
аторвастатину нормалізувало рівень
печінкових ферментів поряд з покращенням ліпідного обміну, на відміну від пацієнтів, що аторвастатин не
приймали.
Висновки
Таким чином, існує достатня
кількість аргументів щодо ефективності застосування статинів для корекції ДЛП у пацієнтів з НАЖХП.
Статини у цих хворих нормалізують
рівень печінкових ферментів та покращують гістологічні зміни в печінці. За основу відміни статинів у пацієнтів з ураженням печінки слід розглядати появу клінічних ознак (жовтушність шкіри, втомливість, слабкість, сонливість) та визначити рівень білірубіну, який при відсутності холестезу є більш чітким маркером гепатоксичності, ніж ізольоване
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підвищення активності трансаміназ. На теперішній час у повсякденній клінічній практиці рутинне моніторування печінкових ферментів
не рекомендується, оскільки може

спричинити необґрунтовану відмову
від терапії статинами у пацієнтів високого ризику, у випадку виявлення у
них ізольованого підвищення печінкових ферментів.
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ЗАСТОСУВАННЯ ШВИДКИХ ТЕСТІВ У ДІАГНОСТИЦІ
ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ В
В.П. Малий
Харківська медична академія післядипломної освіти
Ключові слова: швидкі тести, імунохроматографічний метод, імуноферментний аналіз, HBsAg.
ПРИМЕНЕНИЕ БЫСТРЫХ ТЕСТОВ В ДИАГНОСТИКЕ
ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В
В.П. Малый
Показана возможность использования быстрых иммунохроматографических тестов для выявления поверхностного антигена вируса гепатита В.
Результаты, полученные этим методом, совпадают с ИФА. Сделано заключение, что быстрые тесты можно использовать как на догоспитальном этапе (в
поликлиниках), так и в условиях стационара.
Ключевые слова: быстрые тесты, иммунохроматографический метод,
иммуноферментный анализ, HBsAg.
The use of rapid tests in the modern diagnosis
of viral hepatitis
V.P. Maliy
The possibilities of the use of rapid immunochromatographic (IC) tests for diagnosis of HBsAg of virus hepatitis B are shown. The results obtained by IC methods
are proved by ELISA. A high sensitivity and specificity of the IC tests are indicated.
It’s concluded that rapid IC tests can be both used pre-hospital stage (in polyclinics)
and in a hospital.
Key words: rapid tests, immunochromatographic method, immunoassay
method, HBsAg.
Широке розповсюдження в усьому світі вірусного гепатиту В, тривала втрата працездатності, можливість
несприятливих наслідків хвороби визначає епідеміологічну і клінічну значущість цієї інфекції.

Особливістю епідеміології і клініки ВГВ на сучасному етапі є не
ухильне зростання вірусоносійства,
хронічних форм хвороби, зміна шляхів передачі інфекції, внаслідок чого
максимальний рівень захворюваності
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відмічається у віковій групі 14-19 і 2029 рр. [1].
Управління епідемічним процесом при ВГВ, проведення діагностики та диференційної діагностики на догоспітальному та госпітальному етапах, контроль за ситуацією
в регіонах потребує сучасних методів лабораторної діагностики. Хоча
треба відмітити, що для діагностики
ВГВ у теперішній час найбільше визнання у світовій практиці отримали імуноферментний аналіз (ІФА) та
метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), які добре себе зарекомендували. Проте, для їх проведення необхідне складне дороге лабораторне
обладнання, висококваліфіковані фахівці тощо. Важливо також відзначити, що ці методи оптимізовані для одночасного виконання великої кількості аналізів (зазвичай 96). Тому лабораторії збирають сироватки крові продовж кількох днів, що затримує
проведення аналізу. Крім того, далеко
не завжди, особливо у територіально віддалених районах, в лікувальнопрофілактичних закладах існує можливість лабораторного підтвердження діагнозу. В той же час нерідко бувають ситуації (критичні стани), коли
терміново необхідне надання медичної допомоги, зокрема, переливання
крові, проведення диференційної діагностики при гострих ураженнях печінки тощо. Це потребує розробки і
використання простіших у виконанні, але чутливих та специфічних методів лабораторної діагностики інфекційних хвороб [2].
Насамперед для цих умов і були
створені швидкі тести. Як свідчить

світовий досвід, швидкі тести доцільно використовувати в інфектології для етіологічної лабораторної діагностики.
Швидкі тести для етіологічного розшифрування інфекційних хвороб – це досить прості у використанні діагностичні набори, які дозволяють отримати результат дослідження
протягом 10-15 хвилин. Вони є альтернативою використання класичних
діагностичних тест-систем. Такі тести набувають особливого значення,
коли потрібно швидко отримати результат.
Сучасні швидкі тести за типом
імунологічної реакції, яка лежить в
основі їх створення, включають декілька груп. Однією з них є хроматографічні тести, при використанні
яких досліджуваний зразок наносять
на поверхню твердої фази – мембрани з реагентом. При позитивному результаті аналізу смуга, на яку був нанесений досліджуваний зразок, забарвлюється.
В основі імунохроматографічного
аналізу (ІХА) лежить специфічна взаємодія антигенів і антитіл на хроматографічній мембрані після нанесення на неї досліджуваної сироватки.
Така взаємодія відбувається внаслідок дифузного переміщення забарвленого колоїдним золотом (КЗ) індикаторного імунного компонента ІХА,
який заздалегідь нанесений на мембрану, та антигенів або антитіл досліджуваного зразка крові після нанесення його на мембрану. Якщо зразок містить досліджуваний антиген
чи антитіла, останні будуть взаємодіяти з жорстко іммобілізованими
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реагентами на мембрані і в результаті чого утворюється забарвлена тестова смуга. Введений у тест-систему
“з залишком” індикаторний забарвлений імунний компонент дифундує
по хроматографічній мембрані від
місця проявлення специфічної імунної реакції і зупиняється у контрольній смузі, внаслідок імунологічної
взаємодії з жорстко іммобілізованим
імунним компонентом іншої специфічності. Забарвлення контрольної
смуги свідчить про те, що дослідження було проведено коректно.
Порядок проведення аналізу дуже
простий і не потребує професійних
навичок. Його може виконати кожен
медичний працівник. Інтерпретація
результатів проводиться, як зазначалося, через 10-15 хвилин.
Тест оцінюється як позитивний,
негативний або невизначений. Як по з ит ивний – оцінюється при наявності двох чітких забарвлених смуг
червоного кольору у зонах ”Т” та ”С”;
як не г ат ивний – при наявності однієї чіткої забарвленої смуги червоного кольору у зоні ”С”. Поява червоної контрольної смуги підтверджує
також і те, що був використаний достатній об’єм досліджуваного матеріалу та дотримані всі необхідні умови
тесту. Тест може оцінюватись як нев и зн аче ний, якщо контрольна смуга не проявляється. Можливо у цьому випадку процедура тесту була виконана з помилкою або була внесена
недостатня кількість зразка.
Швидкі тести, які використовують для лабораторної діагностики,
мають обмеження:
• виключно застосовуються як

методи якісної діагностики (є/
немає) і не можуть визначити
концентрацію або іншу кількісну характеристику антигенів або антитіл;
• якщо антигени або антитіла
присутні в зразках у кількості,
яка нижче чутливості методу
(наприклад, HBsAg може виявлятися в кількості не меншій ніж 1 нг/мл), то вони не
виявляються;
• вірогідна чутливість швидких тестів дорівнює 99%, відносна специфічність їх близька до 99%;
• позитивний результат не є
остаточним і для постановки
кінцевого діагнозу повинен
бути підтверджений методами ІФА, ПЛР.
Будь-який результат повинен оцінюватись, враховуючи клінічну картину хвороби та інші лабораторні показники.
Для діагностики вірусного гепатиту В було обстежено 61 пацієнт: 18
хворих на гострий гепатит В та 8 – носіїв HBsAg; 9 – на гострий гепатит С
та 16 – на хронічний гепатит С; 10 осіб
– контрольна група. До контрольної
групи входили хворі з хронічним холецистопанкреатитом, 5 – з гострим
гепатитом А, підтвердженим серологічно (anti-HAV IgM) і 1 – практично
здоровий.
У обстежених, включаючи й осіб
контрольної групи, діагностика ГВ
проводилася за допомогою швидких
тестів СІТО TEST для виявлення поверхневого антигена ВГВ.
Краплю крові наносили в лунку
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на касеті, через 15 хвилин з’являлися
дві чіткі лінії червоного кольору, що,
відповідно до інструкції, свідчило
про позитивний результат аналізу.
У хворих на гострий ГВ позитивна реакція проявлялася лініями рожевого кольору – відповідно до інструкції цей результат розцінювався як позитивний. При проведенні
дослідження в одного хворого, який
був госпіталізований на 4 добу захворювання, через 15 хвилин з’явилася
тільки одна лінія, що згідно інструкції, розцінюється як негативний результат.
У всіх хворих з «носійством»
HВsAg при відсутності скарг і нормальній активності трансаміназ (АлА
та АсТ) результати швидкого тесту
були позитивні.
Паралельно швидким тестам, як
відзначалося, HBsAg досліджувався
методом ІФА (табл. 1). В усіх випадках результати ІФА та швидкого тесту співпадали. У хворого з негативним
результатом швидкого тесту антиген

не був виявлений і методом ІФА.
У всіх хворих на гепатит С і пацієнтів контрольної групи HВsAg двома
методами не визначався.
Отже, результати виявлення
HBsAg за допомогою швидкого імунохромотографічного тесту співпадають з результатами ІФА.
Висновок. Швидкий тест (CITO
TEST) придатний для дослідження
HBsAg, за специфічністю співставний з ІФА, дозволяє отримати результати дослідження впродовж декількох
хвилин. Перевагою їх є те, що вони не
потребують використання дорогого
устаткування. Проте швидкі тести поступаються ІФА за чутливістю і тому
негативні результати необхідно перевіряти методом ІФА.
Результати нашого дослідження
дозволяють рекомендувати швидкі
імунохромотографічні тести компанії
“Фармаско” до застосування як у поліклінічних умовах так і в умовах стаціонару.

Таблиця 1.
Зіставлення результатів дослідження HВsAg за допомогою швидкого
методу та ІФА
Обстежені

Гострий гепатит В
“Носійство” HBsAg
Гепатит С
Контрольна група

Швидкі тести
позитивні
негативні
17
1
8
25
10

позитивні
17
8
-

ІФА

негативні
1
25
10
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НЕКРОЛОГ
БАРУХ БЛАМБЕРГ (1925–2011)
5 квітня 2012 року виповнилась
перша річниця із дня смерті Баруха
Бламберга.
Американський лікар і вчений Барух Самуель Бламберг
(Baruch Blamberg) народився в
Брукліні, Нью-Йорк, в родині юриста Мейєра Бламберга та Іди Бламберг
(Симонофф) 28 липня 1925 р.
Навчання починав у школі при ортодоксальній їєшиві під Флетбуше, продовжив навчання в школі Фар-Рокуей.
У 1943 р. після закінчення середньої
школи у Брукліні поступив на службу до десантної частини військовоморських військ США, приймав
участь у другій світової війни.
У 1947 р. Б. Бламберг поступив на
навчання в Коледж лікарів і хірургів
Колумбійського університету, а з 1955
по 1957 рік навчався в аспірантурі з
біохімії в Оксфорді (Англія). Після
отримання в Оксфорді докторського ступеня, повернувся до США і став
працювати у Національному інституті охорони здоров’я в Бетесдє (штат
Мериленд), де разом із англійським
вченим Антоні Алісоном (А. Allicon)
вивчав поліморфізм білків у крові
людей з різних регіонів світу.
У цих дослідженнях вчені використовували сироватки крові хворих, які багато разів піддавалися гемотрансфузіям (переважно це були
хворі на гемофілію, анемію, лейкоз, в
крові яких є ізоантитіла до сироваткових ліпопротеїдів).
У 1963 р. вчені зробили несподіване відкриття: виявили у сироватці

крові хворого на гемофілію з НьюЙорка антитіла, які реагували лише
з сироваткою австралійського аборигена. Вчені не могли зрозуміти, чому
в американця хворого на гемофілію є
антитіла до антигена, що розглядався
як властивий лише австралійським
аборигенам («австралійський антиген»).
У 1964 р. Барух Бламберг перейшов до науково-дослідницького інституту раку в Філадельфії, де працював на посаді заступника директора
по клінічним дослідженням. На новому місці праці він продовжував вивчення поширеності австралійського
антигена в світі. Разом зі своїми співробітниками зробив припущення, що
цей антиген менше зв’язаний із етнічними особливостями, ніж вважалося. А коли в одного із обстежуваних,
який раніше не мав австралійського
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антигена, він з’явився після перенесеної хвороби печінки, Б. Бламберг
зрозумів, що йдеться не про поліморфізм білків (властивий людині білок
зберігається протягом життя), а про
зв’язок антигена з певною хворобою.
Подальші дослідження показали, що австралійський антиген часто зустрічається в багатьох країнах
Африки, Азії, Східної та Південної
Європи та рідше – в США. Антиген
особливо часто знаходили у крові хворих на лейкемію, таласемію, із
хворобою Дауна та в інших групах
пацієнтів із високою захворюваністю
на сироватковий гепатит. Вчені були
впевнені, що австралійський антиген
має пряме відношення до гепатиту В.
Повідомлення Б. Бламберга викликало
величезну
зацікавленість. Як зазначали Б.Л. Угрюмов,
Д.Х. Фомин, А.Д. Вовк у монографії «Сывороточный гепатит» (1975),
«увлеченность эту легко понять, если
учесть предшествующую горечь разочарования не оправдавшими надежд
«кандидатами» в вирусы гепатита».
Дані Б. Бламберга швидко одержали переконливі підтвердження.
Особливу роль у цьому відношенні відіграли дослідження A. Prince,
який у 1968 р. назвав цей антиген SHантигеном (Serum Hepatitis).
Важливим наслідком відкриття Б. Бламберга була розробка методу специфічної профілактики сироваткового гепатиту. Як писав пізніше
Б. Бламберг: «Ми зрозуміли, що наявність носіїв дає можливість розробити незвичайний метод виробництва

вакцини». Поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg), виділений
із крові носіїв та очищений, виявився
нешкідливою та ефективною вакциною проти гепатиту В; вакцина вперше надійшла до продажу у 1982 році.
Використання донорської крові
зробило вакцину дорогою і тому недоступною для широких мас населення, але успіх Б. Бламберга спонукав
до виготовлення вакцини з використанням HBsAg, отриманого методом
генної інженерії.
Унікальність цього відкриття не
тільки в тому, що його зробив учений, далекий від проблеми гепатиту (історія науки знає подібні факти).
Винятковість цього досягнення полягає в тому, що в період розчарувань у
відомих і пошуку нових методологічних підходів для вивчення етіології
вірусного гепатиту, видатне відкриття відбулося за допомогою нескладних і відомих на той час методів. Ця
видатна подія стала початком нового етапу вивчення вірусних гепатитів.
У 1976 р. Б. Бламбергу була присуджена Нобелевська премія з фізіології та медицини «за відкриття нових механізмів походження та поширення інфекційних захворювань».
Відкриття Б. Бламберга дозволило вдосконалити специфічну діагностику гепатиту В та розробити високо
ефективну вакцину – гепатит В став
керованою інфекцією.
Барух Бламберг помер на 85 році
життя під час наукової конференції в
штаті Каліфорнія від серцевого нападу.
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