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АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С
А.С. Белая-Попович

ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»

Ключевые слова: хронический гепатит С, противовирусная терапия, ви-
русологический ответ на лечение, боцепревир, телапревир.

НОВІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С
А.С. Біла-Попович

Розглядаються підходи до лікування хронічного гепатиту С з використан-
ням препаратів прямої противірусної дії – інгібіторів протеази телапревіру та 
боцепревіру.

Ключові слова: хронічний гепатит С, противірусна терапія, вірусологічна 
відповідь на лікування, боцепревір, телапревір.

NEW appROaCHES tO tREatMENt OF CHRONiC HEpatitiS C 
A.S. Bila-Popovych  

New approaches to treatment of chronic hepatitis C using drugs of direct 
antiviral action – protease inhibitors (Boceprevir and Telaprevir) are presented in 
this article. 

Key words: chronic hepatitis C, antiviral therapy, virological response to 
treatment, Boceprevir, Telaprevir.

Как известно, в мире более 
200 млн лиц с хронической НСV ин-
фекцией [1, 2], не только поражаю-
щей печень (фиброз, цирроз, гепато-
целлюлярная карцинома), но и вы-
зывающей целый ряд внепеченоч-
ных проявлений. «Золотым стандар-
том» лечения хронического гепати-
та С остается комбинированная тера-
пия, включающая один из пегилиро-
ванных интерферонов (интерферон 
альфа-2a или интерферон альфа-2b, 

конъюгированные с полиэтилен-
гликолем) и рибавирин. В настоя-
щее время нет убедительных доказа-
тельств (достоверных различий) пре-
имущества одного из пегилирован-
ных интерферонов, хотя их молекулы 
отличаются по фармакологическим 
характеристикам [1, 8].

Продолжительность лечения, 
в первую очередь, зависит от гено-
типа вируса [3–7]. Цель лечения – 
эрадикация возбудителя болезни, 
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соответственно, конечной точкой те-
рапии является устойчивый вирусо-
логический ответ (sustained virologic 
response – SVR; УВО). Под УВО пони-
мается отсутcтвие в крови HCV RNA, 
точнее ее неопределяемый уровень, 
через 24 недели после завершения те-
рапии (при чувствительности ПЦР 
до 50 МЕ/мл). Прогнозирование УВО 
является важным моментом терапии. 

Согласно руководству Европейской 
ассоциации по изучению заболеваний 
печени (EASL), наиболее надежными 
предикторами УВО являются полимор-
физм гена, кодирующего интерлейкин 
28В, генотип вируса и стадия фиброза 
[1]. Неизменными остаются показания 
к назначению противовирусной тера-
пии. Противовирусной терапии подле-
жат больные с компенсированным хро-
ническим гепатитом С (ХГС), настроен-
ные на лечение и не имеющие противо-
показаний для ее проведения, независи-
мо от исходного уровня аланинамино-
трансферазы [1, 9].

Снижение вирусной нагрузки в 
процессе терапии является обяза-
тельным условием достижения УВО. 
Изучение особенностей ответа на 
лечение (темпов снижения вирус-
ной нагрузки) позволяет определить 
ее длительность, вероятность дости-
жения УВО, а также необходимость 
прекращения лечения. 

Мониторинг вирусологического 
ответа, характеризующего эффектив- 
ность лечения, предусматривает по-
вторное определение HCV RNA с по-
мощью высоко чувствительной мето-
дики ПЦР в режиме реального време-
ни (real-time) c порогом определения 
для количественной ПЦР 25 МЕ/мл, 

для качественной – 10-15 МЕ/мл (та-
кая высокая чувствительность ПЦР 
необходима для принятия аргументи-
рованного решения о продолжитель-
ности лечения и оценки ответа на те-
рапию) [10]. С этой целью выделены 
следующие варианты реагирования 
на терапию:

1.  Быстрый вирусологический 
ответ (Rapid virologic response – RVR; 
БВО) – неопределяемый уровень HCV 
RNA на 4-й неделе терапии. При лече-
нии телапревиром учитывается «рас-
ширенный быстрый вирусологиче-
ский ответ» (eRVR  – extended rapid 
virological response)  – уровень HCV 
RNA <10-15 МЕ/мл на 4-й и 12-й неде-
лях терапии [10, 11, 12].

2.  Ранний вирусологический от-
вет (Early virologic response – EVR) – 
неопределяемый на 12 неделе тера-
пии уровень HCV RNA у пациен-
тов с отсутствием БВО ( положитель-
ная ПЦР на 4-ой неделе лечения). 
Ранние ответчики (early responders): 
HCV  RNA  <10-15  МЕ/мл на 8-ой не-
деле терапии с использованием боце-
превира [10, 12]. Частичный ответ 
(partial response): уменьшение уров-
ня HCV RNA более чем на 2 log10 от ба-
зового, на 12 неделе терапии, но вирус 
определяется и на 24-ой неделе.

3. Медленный вирусологический 
ответ (delayed virological response – 
DVR; МВО) – cнижение уровня HCV 
RNA более 2 log от исходного, при 
этом вирус определяется на 12-ой не-
деле и не определяется на 24-ой неде-
ле терапии.

4.  Вирусологический прорыв 
(breakthrough): появление HCV RNA 
в любой момент продолжающейся 
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терапии после ранее неопределяемо-
го уровня.

5. Ответ в конце лечения (еnd-of-
treatment response – EtR): неопреде-
ляемый уровень HCV RNA на момент 
окончания терапии.

6.  Рецидив (relapse) – виремия, 
возникшая после прекращения ле-
чения, у пациента с неопределяемым 
уровнем HCV RNA во время и/или в 
конце лечения. 

7. Нулевой ответ на лечение (null-
response): cнижение уровня HCV RNA 
менее 2 log от исходного на 12-ой неде-
ле терапии. 

Новые направления в лечении 
ХГС связаны с испытаниями следую-
щих групп препаратов [13,14]:

1. Интерфероны.
2. Препараты с прямым анти-

вирусным действием (direct acting 
antivirals – DAAs), воздействующие на:

а) внедрение вируса;
б)  репликацию, образование по-

липротеина и/или сборка вирусных 
частиц:

– NS5B ингибиторы полимеразы 
ненуклеозидные (NNI=non-nucleoside 
NS5B inhibitor) и нуклеозидные (NI – 
nucleoside NS5B inhibitor);

– NS3 ингибиторы протеазы (PI – 
protease inhibitor);

– NS5А ингибиторы комплекса ре-
пликации (NS5А – Replication Complex 
Inhibitor).

3. Терапевтические вакцины.
4. Препараты, которые воздей-

ствуют на мишени хозяина (макроор-
ганизма) (Host Targeting Agents (HTA):

а) miRNA-122;
б) циклофиллин (ингибиторы ци-

клофиллина).

Препараты перечисленных групп 
находятся на разных стадиях докли-
нических и клинических (І-ІІІ) испы-
таний. В США и Европе уже приме-
няются на практике 2 новых ингиби-
тора протеаз: боцепревир и телапре-
вир [15,16].

Телапревир и боцепревир относят-
ся к первому поколению ингибито-
ров протеазы (линейные кетоамид-
ные HCV-NS3/4A). ІІІ фаза их кли-
нических испытаний закончилась в 
2010 году. Комбинированная тройная 
терапия с использованием пегилиро-
ванного интерферона, рибавирина и 
телапревира изучалась в 3-х клини-
ческих исследованиях (ADVANCE, 
ILLUMINATE, REALIZE) для ранее не 
леченых пациентов с первым геноти-
пом HCV, нулевых респондентов (не-
ответчиков), пациентов с частичным 
ответом, пациентов с рецидивом [16]. 
Тройная терапия с использовани-
ем боцепревира изучалась в 2-х кли-
нических исследованиях SPRINT-2, 
RESPOND-2. Группы пациентов были 
аналогичные, за исключением нуле-
вых респондентов на предыдущее ле-
чение [9, 17, 18]. 

Телапревир назначается в дозе 
750  мг (2 таблетки по 375 мг) 3 раза 
в день каждые 8 часов во время еды, 
причем количество жира в еде за один 
прием должно превышать 20 грамм, 
что соответствует 1 яйцу или пол-
чашке орехов. Длительность приема 
телапревира в составе тройной тера-
пии – 12 недель, а длительность все-
го курса лечения зависит от дости-
жения eRVR и группы, к которой от-
носится пациент (ранее не леченый, 
пациент с рецидивом или частично 
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ответивший на предыдущую тера-
пию и нулевой респондент). Ранее не 
леченые пациенты и больные с реци-
дивом после предыдущего курса про-
тивовирусной терапии, достигшие 
eRVR, еще 12 недель получают пеги-
лированный интерферон-альфа и ри-
бавирин (общая длительность тера-
пии 24 недели). Пациенты этой груп-
пы, не достигшие eRVR, получают 
пегилированный интерферон аль-
фа и рибавирин еще 36 недель – об-
щая длительность терапии 48 недель 
(рис.1). 

Нулевые респонденты и частично 
ответившие на предыдущую проти-
вовирусную терапию, независимо от 
достиженя eRVR, а также пациенты с 
циррозом печени, у которых достиг-
нут eRVR, также получают пегилиро-
ванный интерферон альфа и рибави-
рин еще 36 недель – общая длитель-
ность терапии 48 недель (рис. 2) [16]. 

Боцепревир в составе тройной те-
рапии назначается после 4-недель-
ного курса терапии пегилирован-
ным интерфероном и рибавирином 
(lead-in терапия). Доза боцепревира 

Рисунок 1. Терапия ранее не леченых пациентов и пациентов с рецидивом 
после предыдущего лечения (здесь и далее представлен подход к лечению,  
рекомендуемый FDA; L. Mitchell, R. Esteban, 2012).

Рисунок 2. Пациенты с частичным ответом и с отсутствием ответа на 
предыдущее лечение.

е

е

е

е
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800 мг (4 капсулы по 200 мг) 3 раза в 
день (каждые 8 часов) во время еды 
(обильный прием жирной пищи не 
нужен). Длительность тройной тера-
пии с боцепревиром зависит от до-
стижения раннего ответа (ER) и те-
рапевтической группы, к которой от-
носится пациент (ранее не леченый 
или частично ответивший на преды-
дущую терапию и пациент с рециди-
вом). Для ранее не леченых пациен-
тов при неопределяемом уровне HCV 
RNA на 8-ой неделе, терапия с боце-
превиром назначается на 24 неде-
ли, т.е. общая длительность лечения, 
включая lead-in курс, – 28 недель. 
Если на 8-ой неделе от начала про-
тивовирусной терапии РНК вируса 
в крови определяется, длительность 
терапии с боцепревиром – 32 неде-
ли (включая lead-in курс, 36 недель), а 
затем назначается 12-недельный курс 
пегилированного интерферона и ри-
бавирина. Общая длительность про-
тивовирусной терапии в этой ситуа-
ции – 48 недель (рис. 3).

Для пациентов с рецидивом или 
частично ответивших на предыду-
щий курс лечения, при достижении 

раннего ответа терапия с боцепреви-
ром назначается на 32 недели, т.е. об-
щая длительность лечения, включая 
lead-in курс, составляет 36 недель. 
Если ранний ответ не достигнут, схе-
ма лечения такая же, как и при недо-
стижении РВО ответа у ранее не ле-
ченых пациентов, т.е. длительность 
терапии с боцепревиром – 32 неде-
ли (включая lead-in курс, 36 недель). 
Затем назначается 12-недельный курс 
пегилированного интерферона и ри-
бавирина. Таким образом, общая 
продолжительность противовирус-
ной терапии – 48 недель (рис. 4). 

Пациентам с циррозом печени, а 
также в случае применения тройной 
терапии у нулевых респондентов на 
предыдущее лечение, независимо от 
достижения раннего ответа, терапия 
с боцепревиром составляет 44 неде-
ли. Общая длительность противо-
вирусного лечения, включая lead-in 
курс, – 48 недель (рис. 5). 

ЕМА рекомендует для всех ра-
нее леченых пациентов фиксирован-
ную длительность терапии: 4-недель-
ный lead-in курс + 32 недели тройной 
терапии с боцепревиром + 12 недель 

Рисунок 3. Лечение больных, ранее не получавших противовирусную те-
рапию.

ER
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двойной терапии пегилированным 
интерфероном и рибавирином [15]. 

Правила прекращения тройной 
терапии с боцепревиром и телапре-
виром [15, 16, 19, 20]:

1. Если на 4-ой или 12-ой неде-
ле терапии с телапревиром уровень 
НСV RNA в крови >1000 МЕ/мл.

2. Если на 12-ой неделе лечения, 
уровень НСV RNA в крови ≥ 100 МЕ/мл  
(для боцепревира)».

3. Если на 24-ой неделе терапии 
НСV RNA определяется в крови.

4. При прекращении использо-
вания интерферона и рибавирина по 

любым причинам на любом сроке ле-
чения.

При использовании тройной те-
рапии у ранее не леченых пациентов 
процент УВО на 27–31% выше, чем 
при стандартном лечении. Пациенты, 
у которых после предыдущего проти-
вовирусного лечения развился реци-
див, при использовании тройной те-
рапии достигают УВО в 75-86% слу-
чаев. У больных, частично ответив-
ших на предыдущее лечение, частота 
УВО составляет 50-60%, тогда как у 
нулевых респондентов – 33% (данные 
только для телапревира). Негативные 

Рисунок 4. Лечение больных с рецидивом или с частичным вирусологиче-
ским ответом на предыдущую противовирусную терапию.

Рисунок 5. Лечение больных с отсутствием ответа на предыдущее лече-
ние, с нечувствительностью к интерферону, выявленной вовремя вступи-
тельной фазы лечения, и пациентов с циррозом печени.

ER

ER
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предикторы ответа на тройную те-
рапию – выраженный фиброз пе-
чени и принадлежность к афро-
американской расе [12]. 

Особое место в современном ле-
чении хронического вирусного ге-
патита С занимают, так называемые, 
«трудные пациенты» (цирроз пече-
ни, ко-инфекция с ВИЧ, больные по-
сле трансплантации печени и т.д.). 
Согласно выводам French early access 
program реальные показатели серьез-
ных неблагоприятных событий (30-
51%) у пациентов с циррозом при ис-
пользовании телапревира и боцепре-
вира оказались намного выше заяв-
ленных при ІІІ фазе клинических ис-
пытаний (9-14%). В этом же исследо-
вании показано, что анемия развива-
ется у 19,6% пациентов, леченых тела-
превиром, и у 22,6% получавших бо-
цепревир [17]. Уменьшение дозы ри-
бавирина и применение эритропоэти-
на являются стандартной стратегией в 
лечении анемии. При сравнении этих 
двух подходов показано, что ответ в 
конце лечения, устойчивый вирусоло-
гический ответ, а также процент реци-
дивов при применении обеих методик 
лечения анемии, сопоставимы. Этот 
вывод является важным, так как в от-
личие от применения эритропоэтина 
уменьшение дозы рибавирина не при-
водит к увеличению финансовой на-
грузки на пациента [18]. 

Применение боцепревира и тела-
превира при лечении НСV на фоне 
ВИЧ-инфекции показало преиму-
щества тройной терапии (ингиби-
тор протеазы + пегилированный ин-
терферон + рибавирин) перед стан-
дартной терапией (пегилированный 

интерферон+рибавирин), однако это 
приводит к увеличению побочных эф-
фектов (анемия и др.) [1, 9]. 

Применение тройной терапии 
при НСV-инфекции после транс-
плантации печени оказалось более 
эффективным, по сравнению со стан-
дартной методикой (по частоте до-
стижения вирусологического отве-
та). Однако с учетом роста побочных 
эффектов, связанных в том числе, с 
применением цитостатиков, необхо-
дим строгий контроль при назначе-
нии этого лечения [9]. 

При сравнению препаратов с 
прямым противовирусным действи-
ем и действующих на механизмы хо-
зяина, обнаружены разные профи-
ли резистентности, терапевтической 
и пан-генотипической эффективно-
сти, а также выраженности побоч-
ных проявлений. По предваритель-
ным данным наилучшим профилем 
(по перечисленным параметрам) об-
ладают нуклеозидные NS5B ингиби-
торы. Несколько уступают им в плане 
терапевтической эффективности ин-
гибиторы циклофиллина [14, 20, 21].

В настоящее время третью фазу 
клинических испытаний проходят 
следующие режимы противовирус-
ного лечения [14, 21]:

1. С одним DAA + пегилирован-
ный интерферон-альфа + рибавирин:

а) ВІ201335, симепревир (ТМС-
435), асунапревир, ванипревир (РІ);

б) даклатасвир (NS5А);
в) GS-7977 (NI);
г) алисповир (Cyp).
2. С двумя DAA + пегилирован-

ный интерферон-альфа + рибавирин 
(даклатасвир + асунапревир).
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3. Новые интерфероны 
(интерферон-β-1а, пегилированный 
интерферон-лямбда-1а).

4. Интерферон-free режимы (GS-
7977 + рибавирин; даклатасвир + асу-
напревир; алисповир ± рибавирин).

Пегилированный интерферон-
лямбда относится к ІІІ типу ин-
терферонов, имеет одинаковый с 
интерфероном-альфа патогенетиче-
ский сигнальный путь. Его отличи-
тельной особенностью является на-
личие уникальных рецепторов, кото-
рые экспрессируются на гепатоцитах 
и только в очень ограниченном ко-
личестве на гемопоэтических и ней-
рональных клетках. Промежуточный 
анализ данных ІІb фазы клиническо-
го исследования (EMERGE) свиде-
тельствует о низком проценте разви-
тия анемии (снижение гемоглобина 
ниже 100 г/л) при применении пеги-
лированного интерферона-лямбда в 
дозе 180 мкг 1 раз в неделю + риба-
вирин (6,9%), по сравнению с пеги-
лированным интерфероном-альфа 2а 
180 мкг + рибавирин (данные касают-
ся терапии ранее не леченых пациен-
тов с 2/3 генотипом НСV, доза риба-
вирина 800 мг/сут.). При применении 
интерферона-лямбда не наблюдалось 
снижения количества нейтрофилов 
и тромбоцитов, что исключало необ-
ходимость гематологически обуслов-
ленного снижения дозы рибавирина 
и интерферона.

Новые режимы противовирусно-
го лечения, которые проходят вторую 
и третью стадию клинических испы-
таний, имеют сопоставимую с уже 

применяемыми препаратами в пла-
не вирусологических ответов эффек-
тивность, однако переносимость их 
лучше, а частота побочных эффектов 
ниже [1, 10, 14, 21,]. 

Особое место в новых подходах 
к противовирусной терапии занима-
ют препараты, воздействующие не-
посредственно на клетки макроорга-
низма, – ингибиторы циклофилли-
на (алисповир). Как известно, вирус 
гепатита С в процессе репродукции 
использует не только вирусные про-
теины, но и задействует механизмы 
клетки хозяина. Ингибирование ме-
ханизмов клетки хозяина позволяет 
избежать резистентности к противо-
вирусному лечению, а также достичь 
эффективности терапии при всех ге-
нотипах НСV. Внедрение алиспови-
ра непосредственно в клиническую 
практику пока откладывается до вы-
яснения причин нескольких случаев 
панкреатита (одного со смертельным 
исходом), которые наблюдались при 
использовании алисповира на фоне 
приема интерферона и отсутствова-
ли при интерферон-free режимах ле-
чения [14, 19, 20, 21,].

 Новые режимы терапии требу-
ют определения базовых предикто-
ров ответа для выбора оптимально-
го лечения с учетом вирусных факто-
ров и индивидуальных особенностей 
макроорганизма, а четкое определе-
ние сроков лечения позволяет свести 
до минимума развитие резистентно-
сти вируса и возникновение побоч-
ных медикаментозных эффектов. 
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ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ
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РЕВМАТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГЕПАТИТІВ В ТА С
Б.А. Герасун, О.М. Зінчук, О.Б. Герасун, Р.Ю. Грицко

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Ключові слова: гепатит В, гепатит С, ревматичні захворювання, ревмато-
їдний фактор, кріоглобуліни, системні васкуліти, артропатії, міальгії.

РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕПАТИТОВ В И С
Б.А. Герасун, А.Н. Зинчук, А.Б. Герасун, Р.Ю. Грицко

В лекции рассматриваются современные представления о вирус-
индуцированных васкулитах и связанных с ними артралгиях, миалгиях и дру-
гих клинических проявлениях аутоиммунных процессов, характерных для 
вирусных гепатитов В и С. Сделано заключение о необходимости обследова-
ния пациентов с проявлениями ревматических болезней на маркеры вирусных 
гепатитов. В первую очередь это относится к страдающим системными васку-
литами, артритами, в т.ч. метаболическими, артропатиями, включая и псори-
атические; миалгиями, а также ко всем пациентам, в крови которых имеется 
ревматоидный фактор.

Ключевые слова: гепатит В, гепатит С, ревматические болезни, 
ревматоидный фактор, криоглобулины, системные васкулиты, миалгии.

REUMatiC aSpECtS OF HEpatitiS B aND C
B.A. Gerasun, A.N. Zinchuk, A.B Gerasun, R.Yu.Grytsko

New understanding of virus-induced vasculitis and associated arthralgia, 
myalgia, and other clinical manifestations of autoimmune processes characteristic 
of viral Hepatitis B and C are discusses in this lecture. Established that patients 
with manifestations of rheumatic disease should be screened for markers of viral 
hepatitis. This primarily refers to the suffering of systemic vasculitis, arthritis, 
including metabolic, arthropathy, including psoriasis, myalgia, and all patients that 
have a rheumatic factor in the blood.

Key words: Hepatitis B, Hepatitis C, rheumatic diseases, rheumatic factor, 
cryoglobulins, systemic vasculitis, myalgia.



14

Гепатологія, 2012, №3

Згідно з міжнародною класифі-
кацією хвороб, до ревматичних, крім 
захворювань органів кровообігу (рев-
матизм та ревматичні вади серця), 
відносять хвороби сполучної ткани-
ни, зокрема системні васкуліти, син-
дром Шегрена, ревматичну поліміаль-
гію та хвороби суглобів (артрити і ар-
тропатії). Значна частина їх пов’язана 
з автоімунними процесами, тригер-
ним чинником яких можуть бути ві-
руси, у тому числі HBV та HCV. Так, 
ревматоїдний артрит вважається по-
ліетіологічною хворобою, у патогене-
зі якої важливу роль відіграють полі-
клональні активатори В-лімфоцитів, 
зокрема вірусні [1]. У хворих на син-
дром Шегрена часто виявляють мар-
кери гепатиту В [2]. Проте, найчасті-
ше з вірусними гепатитами В та С па-
тогенетично пов’язані системні вас-
куліти, наслідком яких є артралгії, мі-
альгії, шкірні висипки, ураження нер-
вової системи. 

Васкуліти, які зумовлені віру-
сами:

У випадку судинних уражень, ти-
пових для хронічних вірусних гепати-
тів, патогенетична роль HBV та HCV 
зумовлена наступними автоімунни-
ми процесами: 

– ушкоджуюча дія циркулюючих 
імунних комплексів (ЦІК);

– запальні процеси, зумовлені ре-
акціями клітинного імунітету (акти-
вація Т-клітин із надмірним синте-
зом прозапальних цитокинів);

– лімфопроліферативна актива-
ція В-лімфоцитів (деякі автори роз-
глядають цей процес як порушення 
імунної регуляції). 

Системні васкуліти – гетерогенна 

група захворювань, головним мор-
фологічним проявом яких є запален-
ня судинної стінки. Спектр клінічних 
проявів васкуліту залежить від сту-
пеня та локалізації уражених судин, 
а також від важкості та особливостей 
супутніх запальних процесів. 

Розрізняють первинні та вторин-
ні системні васкуліти. Вторинні сис-
темні васкуліти є наслідком інших 
захворювань і станів, зокрема вірус-
них інфекцій («virus-induced», «virus-
related», по даних західної літерату-
ри) та пов’язаних із ними автоімун-
них процесів. Індуковані вірусом вас-
куліти найчастіше уражають дрібні 
судини: артеріоли, венули, капіляри, 
рідше – судини середнього діаметра. 
Можливе й ураження великих судин 
[3–5]. 

Етіопатогенетичній ролі вірусної 
інфекції у розвитку системних васку-
літів присвячена величезна кількість 
спеціальної літератури, проте лише 
для окремих інфекцій можна вважати 
доведеним безпосередній зв’язок ура-
ження судин з вірусом. Цитопатична 
дія вірусу, яка призводить до ушко-
дження клітин мезодермального по-
ходження, що вкривають внутрішню 
поверхню судин (ендотелій), вважа-
ється доведеною для герпетичних ін-
фекцій, особливо цитомегаловірус-
ної. Частіше йдеться про опосередко-
ваний вплив вірусу шляхом розвитку 
автоімунних процесів [5, 6].

У разі судинних уражень, типо-
вих для хронічних вірусних гепати-
тів, переважно йдеться про кріогло-
булінемічні васкуліти або ушкоджу-
ючу дію ЦІК, до складу яких входять 
антигени HBV. Припускається також 
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зв’язок із посиленим синтезом різних 
прозапальних цитокінів [6–8].

В останні роки у літерату-
рі широко обговорюється пробле-
ма кріоглобулінемічних васкулі-
тів. Кріоглобуліни (КГ) – патологіч-
ні білки сироватки крові з аномаль-
ною здатністю до преципітації при 
охолодженні до кімнатної температу-
ри (інколи при незначному знижен-
ні температури – нижче 37°С) та по-
вного перетворення з рідкого в же-
леподібний стан у разі витримуван-
ня при 4°С протягом 7 діб (рис.1). 
Преципітат розчиняється при 37°С 
(зворотна реакція). КГ здатні утво-
рювати комплекси з іншими білка-
ми сироватки крові та білками інфек-
ційних агентів. Одним із компонентів 
кріоглобулінів є ревматоїдний фак-
тор (РФ) – автоантитіла класу IgM до 
Fc-фрагмента IgG. У сироватці крові 
РФ, зазвичай, наявний у складі комп-
лексу із імунноглобуліном G. РФ ви-
являють у 60 – 70% хворих із синдро-
мом кріоглобулінемії [5,7,8]. Отже, 
ревматоїдний фактор не є специфіч-
ною ознакою ревматоїдного артриту, 
бо він присутній у сироватці крові й 
при інших автоімунних хворобах, зо-
крема при системному червоному вов-
чаку [2] та при інфекційних хворо-
бах, що призводять до кріоглобуліне-
мїї [3,8].

Виявлення кріоглобулінів грунту-
ється на притаманній цим патологіч-
ним білкам схильності до преципіта-
ції при охолодженні сироватки крові 
(рис.1). Найдоступнішим методом ді-
агностики є співставлення оптичної 
щільності сироватки крові до/після 
охолодження [7,9].

За класифікацією Brouet та спів-
ав. (1974) виділяють три типи кріогло-
булінів. До 1 відносять кріоглобулі-
ни, які складаються з моноклональних 
імуноглобулінів одного класу, зазви-
чай M, рідше G або А (моноклональ-
на кріоглобулінемія); 2 та 3 типи скла-
даються з різних компонентів і тому 
отримали назву «змішаних» (ЗКГ). На 
їх частку припадає до 90% всіх кріо-
глобулінів [10]. Так, кріоглобуліни 2 
типу побудовані з моноклональних та 
поліклональних імуноглобулінів, а 3 
типу – лише з поліклональних імуно-
глобулінів, але різного класу. 

Однією з відмінностей між 2 та 
3 типами кріоглобулінів є особли-
вості ревматоїдного фактора: при 2 
типі ЗКГ anti-IgG представлені мо-
ноклональним IgM (один тип легких 

Рисунок 1. Холодова преципіта-
ція сироваткових кріоглобулінів 
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ланцюгів), а при 3 типі – різними по-
єднаннями поліклональних IgM (міс-
тять набір легких ланцюгів) [5, 11]. 
Кріоглобулінемія 2 і 3 типу пов’язана 
з різними інфекційними та паразитар-
ними хворобами, такими як хроніч-
ні вірусні гепатити (особливо гепатит 
С), герпетичні інфекції, токсоплазмоз 
та інші. Кріоглобуліни виявляють та-
кож у хворих із ревматоїдним артри-
том, периферійними нейропатіями, 
ураженнями печінки, нирок, хворо-
бами крові. Проте, в частини хворих 
не вдається встановити етіологічний 
чинник (есенціальна ЗКГ). 

Вважається, що формування ЗКГ 
при інфекційній патології зумовле-
но тривалою антигенною активаці-
єю В-лімфоцитів, внаслідок чого може 
відбутися їх проліферація та продук-
ція поліклональних і моноклональ-
них IgM (антитіла до Fc-фрагментата 
IgG – ревматоїдний фактор), які скла-
дають основу ЗКГ. Для системних вас-
кулітів, що виникають на тлі хроніч-
них гепатитів, характерні й антитіла 
до цитоплазми нейтрофілів (АНЦА), 
зазвичай, протеази-3 і мієлоперокси-
дази. Відносно недавно у таких хворих 
виявлені нові автоантигени, які нале-
жать до інших цитоплазматичних і пе-
ринуклеарних структур нейтрофілів. 
Роль АНЦА у розвитку васкулітів не 
зовсім з’ясована, але не викликає сум-
нівів те, що їх патогенетичне значен-
ня пов’язане з антиендотеліальною ак-
тивністю, до того ж, вони здатні ви-
кликати активацію нейтрофілів [12].

Важливо й те, що холодові пре-
ципітуючі білки можуть з’являтися 
не тільки внаслідок безпосереднього 
впливу збудника інфекційної хворо-
би на лімфопроліферативні процеси, 

але й унаслідок запального процесу та 
автоімунних ускладнень інфекційних 
захворювань. Відкладання кріогло-
булінів на стінках судин, переважно 
дрібних, та активація системи компле-
менту призводить до розвитку васку-
літів. Отже, синдром кріоглобулінемії 
є імунозалежним (автоімунним) про-
цесом [3,5,9,13].

Класичним клінічним проявом 
кріоглобулінемії вважають тріаду 
Мельтцера (шкірна пурпура, артрит 
або артралгія, загальна слабість) [14], 
проте частіше для синдрому кріогло-
булінемії характерний поліморфізм 
симптоматики.

Вірус гепатиту В. Уже в перших 
спробах культивування HBV вчені ді-
йшли висновку, що він практично не 
володіє цитопатичним ефектом. Такі 
повідомлення стали першою підста-
вою для припущень, що ураження пе-
чінки зумовлене не прямою цитопа-
тичною дією вірусу, а опосередкова-
ним впливом – через імунну відпо-
відь макроорганізму. Концепція пато-
генезу гепатиту В як хвороби імунної 
відповіді була розроблена Blumberg 
і співав. ще у 1969  р. та Dudley у 
1972 р. З нею узгоджувались робо-
ти В.М.  Жданова (1975) та Hirshman 
(1971–75), які розглядали гепатит В 
як інтегративну інфекцію. За мину-
лі роки ця концепція перетворилась 
на імуноінтегративну теорію патоге-
незу, яка була багаторазово підтвер-
джена [15]. Відповідно, позапечінко-
ві прояви хвороби також пов’язують 
із цитопатично-запальними реак-
ціями з участю ефекторноклітин-
них та клітинно-гуморальних меха-
нізмів. Особливе значення надаєть-
ся вірусоспецифічній сенсибілізації 
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цитотоксичних лімфоцитів, бо це при-
зводить до розвитку автоімунних про-
цесів. Антигеном стають субстанції 
поверхневих структур і компоненти 
клітинних органел, модифіковані під 
впливом вірусу та продуктів метабо-
лізму інфікованих клітин [16, 17]. 

При ХГВ часто виникають мно-
жинні ушкодження лейкоцитів. 
Ураження клітин крові призводить 
до їх ареактивності, впливає на осо-
бливості міжклітинної взаємодії і стає 
причиною порушень імунного гомео-
стазу. Страждає при цьому й елімі-
нація ЦІК, які складаються з антиге-
нів вірусу та антитіл до них. Їх відкла-
дання на ендотелії судин стає імунним 
фактором у розвитку системних по-
запечінкових проявів, таких як мемб-
ранозні гломерулонефрити, васкулі-
ти, периартеріїти. Згідно із загально-
прийнятими поглядами, у патогенезі 
ураження судин у хворих на ХГВ пе-
реважає ушкоджувальна дія тих ЦІК, 
які складаються з HBsAg та anti-HBs. 
Підтвердженням цього є те, що такі 
ЦІК наявні не тільки у сироватці кро-
ві – їх також виявляють у тканинах су-
глобів та у дрібних судинах. Є достат-
ньо даних про зниження рівня комп-
лементу у крові, накопичення лімфо-
цитарних та плазматичних клітин в 
ендотелії судин, синовії суглобів, ба-
зальній мембрані нирок з одночасним 
виявленням ЦІК, які містять HBsAg 
та HBeAg. Не можна ігнорувати і той 
факт, що індуковані вірусом зміни клі-
тинних мембран є тригерним чинни-
ком у запуску автоімунного компо-
нента, зокрема розвитку феномену по-
двійного розпізнавання [6,15].

Ураження судин відбувається 
на різних стадіях хвороби, навіть у 

початковому періоді гострого гепати-
ту. Так, у 15-20% хворих на гострий 
гепатит В спостерігається артралгіч-
ний (ревматоїдний) варіант продро-
мального періоду. Клінічно він про-
являється болем суглобів, м’язів, кіс-
ток. Найчастіше хворі скаржаться на 
біль у багатьох суглобах, однак мо-
жуть страждати і поодинокі. У біль-
шості хворих суглоби зовні не зміню-
ються, хоча в окремих випадках на-
явне почервоніння та припухлість 
(2–3%). Одночасно виникає гаряч-
ка, поліморфна еритема: петехіаль-
на, еритематозна, частіше уртикарна. 
Морфологічне дослідження матеріалу 
з вогнищ ураження, зазвичай, свідчать 
про лімфоцитарний венуліт або ней-
трофільний васкуліт дрібних судин з 
лейкоцитоклазією або фібриноїдним 
некрозом судинної стінки [5, 18].

Імунокомплексний васкуліт дріб-
них судин із переважним ураженням 
шкіри («синдром сироваткової хво-
роби») [5] частіше триває 2–3 тижні, 
але в окремих пацієнтів може затягу-
ватись. У таких випадках виникають 
й інші позапечінкові прояви хвороби.

У хворих з інтенсивними артрал-
гіями рано виявляється підвищена 
кількість ЦІК, висока антикомплемен-
тарна активність сироватки крові, до-
вше циркулює HBeAg [6]. У судинній 
стінці виявляють IgG, IgM, рідше IgA, 
C3 компонент комплементу та HBsAg 
[5,17].

Артралгічні прояви гострого ге-
патиту нерідко призводять до діагнос-
тичних помилок. Можна навести при-
клади того, як хворих із тривалими ар-
тралгіями, зумовленими вірусним ге-
патитом, лікують амбулаторно з при-
воду ревматоїдного артриту. Досить 
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часто вони отримують бутадіон, ібу-
профен, диклофенак, і навіть – глюко-
кортикостероїдні гормони. Питання 
про вірусний гепатит у таких випадках 
переважно постає з розвитком жовтя-
ниці.

Зазвичай, такий стан у хворих на 
гострий вірусний гепатит не потребує 
специфічної терапії. Якщо ж суглобові 
ураження продовжуються на тлі хро-
нічного процесу, ефективною є про-
тивірусна терапія. Перевага надається 
аналогам нуклеозидів. 

Одним із варіантів автоімунно-
го ураження судин у хворих на ХГВ є 
вузликовий поліартеріїт (ВП).

Вузликовий поліартеріїт (періар-
теріїт) – некротизуюче запалення 
середніх та дрібних артерій без гло-
мерулонефриту або васкуліту артері-
ол, капілярів та венул [3]. За даними 
літератури, у 15–50% хворих із ВП у 
сироватці крові виявляють HBsAg. 

Клінічні прояви ВП подані у 
табл. 1.

Таблиця 1.
Клінічні прояви у 41 хворого на вузликовий поліартеріїт, пов’язаний 

із зараженням вірусом гепатиту В [3]
Симптоми Число хворих %

Схуднення (> 6 кг) 33 80,5
Гарячка 27 65,9
Полінейропатія 34 82,9
Артралгії / артрит 0 0
Ураження шлунково-кишкового тракту: 24 58,5

біль у животі 19 46.3
панкреатит 19 46,3
холецистит 3 7,3
апендицит 2 4,9
перитоніт 1 2,4
кровотеча 1 2,4

Артеріальна гіпертензія: 31
помірна 19 46,3
тяжка 8 19,5
злоякісна 4 19,8

Міальгії 7 17,1
Ураження нирок: 16 39,0

урологічні порушення 14 34,1
ниркова недостатність 10 24,4
нефротичний синдром 2 4,9

Орхіт / епідідіміт 6 26,1
Ураження шкіри: 13 31,7

набряк гомілок 9 21,9
сітчасте ліведо 6 14,6
вузлики 2 4,9

Ураження очей 3 7,3
Ураження серцево-судинної системи 2 4,9
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Клінічний перебіг вузликово-
го періартеріїту, зумовленого HB-
вірусною інфекцією, подібний до пе-
ребігу ВП іншого походження, проте 
у хворих із ХГВ частіше уражуються 
нирки (можливі інфаркти), спостері-
гається злоякісна гіпертензія. 

Кріоглобулінемія. Хоча ураження 
судин у хворих на ХГВ переважно зу-
мовлено ушкоджуючою дією ЦІК, які 
містять антигени вірусу та антитіла 
до них, певну частину васкулітів мож-
на віднести до кріоглобулінемічних. 
Кріоглобулінемічні васкуліти вини-
кають у 6-7% хворих із HB-вірусною 
інфекцією. За нашими даними, 
вони переважно зумовлені HBeAg-
негативним гепатитом (табл. 2).

Вивчення частоти і спектра поза-
печінкових проявів ХГВ показало, що 
системні васкуліти однаково часто 
спостерігаються у хворих на HBeAg-
негативний та HBeAg-позитивний 
ХГВ (14,0% і 13,9% відповідно), проте 
причини їх розвитку та клінічні про-
яви відрізняються. Звертає увагу те, 
що у хворих на HBeAg-негативний 
HBV DNA-позитивний гепатит із сис-
темним васкулітом (8) часто наявна 

кріоглобулінемія (7; 87,5%), тоді як у 
хворих на HBeAg-позитивний гепа-
тит із системним васкулітом (10) таке 
виявлено лише в 1 пацієнта (10%; 
р< 0,05). 

У нашому дослідженні кріоглобу-
лінемічний васкуліт виявлений у 7 із 
57 обстежених хворих на ХГВ із від-
сутністю HBeAg (12,3%), і лише в 1-го 
з 72 хворих на HBeAg-позитивний 
ХГВ (1,4%; табл. 2) [19].

Клінічно кріоглобулінемічний 
синдром у обстежених хворих на ГВ 
найчастіше проявлявся різноманіт-
ними ураженнями шкіри, переважно 
нижніх кінцівок (рис. 2), акроціано-
зом (рис. 3), поліартралгіями, скутіс-
тю рухів, помірними проявами сен-
сорної полінейропатії (оніміння ниж-
ніх кінцівок, парестезія), ураженням 
нирок, підвищеною чутливістю до хо-
лоду (за даними термографії спосте-
рігалося зниження температури кін-
цівок на 4–5°С – «синдром термоам-
путації»). У двох із цих хворих була 
виражена синюшність кінчика носа. 

Тяжкі форми синдрому кріо-
глобулінемії з масивними некро-
тичними ураженнями шкіри та/або 

Таблиця 2.
Позапечінкові прояви у хворих на хронічний гепатит В

Показник
HBeAg-негативні хворі, 

n=57
HBeAg-позитивні хворі, 

n=72 Р
абс. число % абс. число %

Суглобовий синдром 12 21,1 15 20,8 >0,05,
Кріоглобулінемія 16 28,1 9 12,5 <0,05
Системний васкуліт (СВ) 8 14,0 10 13,9 >0,05
СВ з кріоглобулінемією 7 12,3 1 1,4
Синдром Рейно 1 1,7 2 2,8 >0,05
Гломерулонефрит (ГН) 6 10,5 8 11,1 >0,05
ГН з кріоглобулінемією 6 10,5 1 1.4
Синдром Шегрена 0 1 1,4 >0,05
Полінейропатія 1 1,7 1 1,4 >0,05
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Рисунок 2. Кріоглобулінемічний васкуліт у хворої на HВeAg-негативний 
ХГБ. Геморагічна висипка на шкірі гомілки.

Рисунок 3. Акроціаноз у хворого на ХГВ.
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мезангіокапілярним гломерулонеф-
ритом переважно зустрічаються при 
гепатиті С. 

Вірус гепатиту С.
На відміну від гепатиту В, при 

якому більшість васкулітів зумовлена 
ушкоджуючою дією ЦІК, що склада-
ються з антигенів вірусу та антитіл до 
них, при ХГС васкуліти зазвичай кріо-
глобулінемічні, до того ж зустрічають-
ся вони значно частіше і перебігають 
важче.

Відповідно до сучасних даних, у 
абсолютної більшості хворих із син-
дромом кріоглобулінемії виявляють 
anti-HCV і RNA HCV, а у 80–90% хво-
рих на ХГС у сироватці крові є кріо-
глобуліни.

Ключовою ланкою патогене-
зу HCV-асоційованої ЗКГ вважа-
ють лімфотропність HCV, що прояв-
ляється стимуляцією та актива цією 
В-лімфоцитів, яка призводить до 
полі- та моноклональної проліферації 
у кістковому мозку та печінці. Синтез 
цими клітинами широкого спектра ан-
титіл, особливо моноклонального РФ, 
і є підгрунтям для розвитку кріоглобу-
лінемії. Проліферація В-клітин може 
призводити і до розвитку В-клітинної 
неходжкінської лімфоми [3–5,8,20].

У частини хворих на ХГС саме 
розвиток тяжкого кріоглобулінеміч-
ного васкуліту з мезангіокапіляр-
ним гломерулонефритом та неходж-
кінською лімфомою і є причиною ле-
тальності ще до розвитку цирозу пе-
чінки та його ускладнень. Злоякісна 
гіпертензія, обумовлена ураженням 
нирок, може призводити, у свою чер-
гу, до серцевої недостатності, інфарктів 
міо карда та інсультів, що також значно 

погіршує прогноз хвороби. Одночасно 
такі васкуліти проявляються уражен-
ням інших органів та систем, зокрема 
шлунково-кишкового тракту, легенів, 
органа зору та ін. Кріоглобулінемічний 
синдром досить часто супроводжуєть-
ся артралгіями, міальгіями, уражен-
ням периферійної (рідше централь-
ної) нервової системи.

Оскільки кріоглобулінемічний 
васкуліт є наслідком автоімунного 
процесу, то цілком зрозуміло, що та-
ким хворим часто призначають імуно-
супресивні препарати з метою пригні-
чення синтезу імуноглобулінів і, від-
повідно, утворення кріоглобулінів. У 
частини хворих такі заходи (особли-
во з одночасним проведенням плазма-
ферезу для швидкого виведення ЦІК) 
призводять до ремісії, за умови, що 
ураження нирок ще не стало незво-
ротним. Проте тривала імуносупре-
сивна терапія, яка включає ГКСГ, ци-
тостатики, сприяє посиленню реплі-
кації вірусу, інтенсифікації запального 
процесу в печінці та розвитку інших 
ускладнень інфекційного процесу. З 
удосконаленням противірусної тера-
пії, що базується на використанні пе-
гільованого інтерферону-альфа та ри-
бавірину, імуносупресивні препарати 
стали призначати значно рідше.

Своєчасне проведення проти-
вірусної терапії призводить до при-
гнічення (навіть припинення) ре-
продукції збудника, який вважа-
ється тригерним фактором у розви-
тку ЗКГ, і безумовно, обґрунтоване. 
Проте у разі швидкого розвитку нир-
кової недостатності, васкуліту ЦНС, 
некротичного геморагічного уражен-
ня шкіри призначення цитостатиків 
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(циклофосфамід) виправдано за умо-
ви подальшої противірусної терапії.

Антивірусна терапія сьогодні роз-
глядається як головний метод ліку-
вання кріоглобулінемії. На це вказує 
кореляція між ефективністю противі-
русної терапії та важкістю кріоглобу-
лінемічного синдрому. Проте, можли-
вість посилення автоімунних процесів 
внаслідок побічної дії інтерфероноте-
рапії може ускладнювати лікування 
кріоглобулінемії. До того ж, у частини 
хворих загострення васкуліту спосте-
рігається і після припинення репліка-
ції HCV. 

Вважається, що обмеження ліку-
вання кріоглобулінемії у хворих на 
ХГС лише противірусними препара-
тами можливе тільки при нетяжких 
формах васкуліту. У тяжких випад-
ках (ниркова недостатність, шкірний 
виразково-некротичний геморагіч-
ний васкуліт) ефективними є химерні 
моноклональні антитіла до CD20 ан-
тигена В-лімфоцитів – препарат ри-
туксимаб [20–22]. 

Механізм впливу ритуксимабу на 
автоімунні процеси пояснюють руй-
нуванням та пригніченням активнос-
ті В-клітин і, відповідно, послаблен-
ням автоімунного процесу, що лабо-
раторно проявляється зменшенням 
активності ревматоїдного фактора та 
кріокриту [20, 23]. Але процес цей не 
вважається незворотним, бо наступне 
поновлення активності В-лімфоцитів 
може призводити до загострення син-
дрому кріоглобулінемії. Тому призна-
чення ритуксимабу потребує в по-
дальшому проведення противірусної 

терапії, тим паче, що є повідомлення 
про посилення реплікації HCV на тлі 
лікування ритуксимабом [24,25].

При легких та середньоважких 
формах кріоглобулінемії ефективним 
є метод лікування внутрішньошкір-
ною імунізацією автолейкоцитами 
[7,15,26]. Таку терапію доцільно про-
водити одночасно із противірусною, 
бо ефективність її зростає із зменшен-
ням вірусного навантаження [27].

Отже, віруси гепатитів В і С часто 
виявляють у хворих із різними про-
явами ревматичних захворювань, зо-
крема при множинному та обмежено-
му ураженні суглобів. Це стосується 
артропатій різного походження. Так, 
наприклад, у патогенезі псоріатичної 
артропатії центральне місце займа-
ють автоімунні порушення, які про-
являються наявністю широкого спек-
тра автоантитіл, підвищеним вмістом 
IgA та IgG у сироватці крові, змінами 
показників клітинного імунітету. Такі 
особливості імунної патології можуть 
бути наслідком інфекційних захворю-
вань [1,9,28], зокрема хронічних гепа-
титів В та С [2].

Висновок. Враховуючи ревмато-
логічні аспекти хронічних вірусних ге-
патитів, хворих із різного роду артри-
тами, включаючи і псоріатичні, син-
дромом Шегрена, ревматичною міаль-
гією і, особливо, системними васкулі-
тами, необхідно обстежувати на мар-
кери вірусних гепатитів В та С. Це сто-
сується всіх хворих, у яких виявлений 
ревматоїдний фактор. Останніх також 
доцільно обстежувати на наявність 
кріоглобулінів у сироватці крові.
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СОВРЕМЕННАЯ ПРОТИВОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ  
ГЕПАТИТОМ С С ТИРЕОИДНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ

И.А. Боброва

В работе представлены результаты изучения эффективности комбини-
рованной противовирусной терапии больных хроническим гепатитом С с 
тиреоидными осложнениями в зависимости от типа использованного препа-
рата интерферона и тактики эффективности лечения.

Ключевые слова: противовирусная терапия, хронический гепатит С, 
тиреоидные осложнения, вирусологический ответ.

CONtEMpORaNEOUS aNtiViRal tHERapy OF patiENtS WitH 
HEpatitiS C WitH tHyROiD COMpliCatiONS

I.A. Bobrova

Article considers results of investigation combined antiviral treatment of pa-
tients with chronic hepatitis C with thyroid complications in aspect the type of in-
terferon, tactic and treatment effect. 

Key words: antiviral treatment, chronic hepatitis C, thyroid complications, 
virological response.

Вступ. Прихована пандемія гепа-
титу С у світі не обходить Україну [1]. 
Відсутність профілактичної вакци-
ни та найближчої перспективи її ство-
рення робить сучасну противірусну 

терапію (ПВТ) насьогодні єдиним спо-
собом контролю НС-вірусної інфекції 
[2,3]. Найпершим та найголовнішим 
компонентом ПВТ залишаються пре-
парати інтерферонів (ІФН). Стрімкий 
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прогрес удосконалення препаратів 
ІФН та противірусної терапії хроніч-
ного гепатиту С створюють умови для 
подолання інфекції [4–11]. Проте, з 
часу відкриття ІФН у 1957  р. виявле-
ний широкий спектр його як позитив-
них, так і негативних ефектів [12]. 

Інтерферони можуть провокувати 
автоімунні розлади, такі як автоімун-
ний тиреоїдит, і погіршувати перебіг 
вже існуючих автоімунних захворю-
вань [13,14]. Разом з тим, досі зали-
шаються невиясненими зв`язок роз-
витку тиреоїдних ускладнень із типом 
використаного інтерферону та вплив 
ускладнень на ефективність лікуван-
ня.

Мета роботи – аналіз частоти ви-
никнення цитокініндукованих ти-
реопатій при гепатиті С залежно від 
типу застосованого препарату ін-
терферону та оцінка ефективності 
противірусної терапії. 

Матеріали і методи досліджен-
ня. Аналіз здійснено шляхом ретель-
ного клініко-лабораторного обсте-
ження і спостереження 39 хворих на 
хронічний гепатит С, в яких у процесі 
ПВТ розвинулись цитокін індуковані 
тиреопатії (ЦІТ). Серед хворих пе-
реважали жінки (33; 84,62%). Групу 
зіставлення складали 255 пацієнтів 
з ХГС і «інтактною» до противірус-
них засобів щитоподібною залозою. 
У групі зіставлення переважали чо-
ловіки (172; 67,45%). Вік обстеже-
них коливався від 18 до 66 років, в 
середньому 36,01±1,26 років. 

Хронічний гепатит С діагнос-
тували на підставі загальновизна-
них критеріїв, дані стосовно біохі-
мічної і вірусологічної активності 

обстежених хворих представлені в 
таблиці 1. 

Діагноз ЦІТ встановлювався 
експертним шляхом на підставі пе-
реконливих лабораторних змін ти-
реоїдних гормонів ± антитиреоїд-
них антитіл, які підтверджувались 
даними динамічного моніторин-
гу та ультрасонографічного дослі-
дження. Порушення функції щито-
подібної залози (ЩЗ) спостеріга-
лось у всіх пацієнтів основної гру-
пи – відхилення тиреотропного 
гормону (ТТГ) відносно референт-
них значень норми різного типу, 
підтверджені змінами вільного ти-
роксину (Т4) та/або трийодтирони-
ну (Т3) за принципом зворотного 
зв`язку. Прогресуюче підвищення 
синтезу антитіл до тиреопероксида-
зи АТТПО та/або до тиреоглобулі-
ну (АТТГ) зареєстровано у 29 хво-
рих (74,36%); підвищення вмісту ан-
титіл до рецептору ТТГ спостеріга-
лося в поодиноких хворих.

Маркери НС-вірусної інфек-
ції визначали методом ІФА з вико-
ристанням тест-систем «Orgenics». 
Для визначення вірусного наван-
таження (табл.1) та генотипу HCV 
використовували метод Real time 
PCR (полімеразно-ланцюгову ре-
акцію у реальному часі за допомо-
гою тест-систем «АмпліСенс HCV»). 
Показники ЩЗ досліджували на 
аналізаторі «Immulite-1000», Siemens 
(твердофазний хемілюмінесцентний 
та імуноферментний методи).

У дослідження включали хво-
рих на ХГС без супутньої автоімун-
ної тиреоїдної патології (атоімунно-
го тиреоїдиту, хвороби Грейвса) та 
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тиреоїдектомії в анамнезі. Типи ві-
русологічної відповіді на лікуван-
ня визначалися згідно рекомендаці-
ям практичного керівництва ААSLD 
«Діагностика та лікування гепатиту 
С», 2009 р. [15].

Результати та їх обговорення.
Біохімічна та вірусологічна ха-

рактеристика обстежених хворих до 
початку противірусної терапії на-
дана в табл. 1. Як видно з таблиці, 
нормальна (або мінімальна) вихідна 
біо хімічна активність дещо частіше 
зустрічалась у пацієнтів з подаль-
шим розвитком тиреопатії: у 30,77% 
проти 20,78% без ЦІТ. В обох групах 
незначно переважали хворі з низь-
ким вірусним навантаженням.

Більшість хворих основної гру-
пи – 61,54% (24) мали складніший і 
триваліший, у плані лікування, 1-й 
генотип CV; інші генотипи вірусу 
(2 та 3) були у 38,46% пацієнтів (15 
осіб). У групі зіставлення генотип 1 

вірусу встановлений у 58,43% паці-
єнтів (149); у 41,57% пацієнтів (106) 
ідентифіковано переважно генотипи 
2 і 3. Відповідно терміни лікування 
становили 48 та 24 тижнів. 

Обстеженим призначали загаль-
ноприйняту комбіновану терапію 
ІФН з рибавірином в дозі від 800 до 
1200 мг на добу (в залежності від ваги 
тіла) в два прийоми. Всі препарати за-
стосовувались за схемами, згідно ін-
струкцій їх застосування. Вибір пре-
парату інтерферону ґрунтувався в 
основному на генотипі HCV та мож-
ливостях пацієнтів.

Більшість хворих обох груп – 
біля 61% – отримували пегільова-
ні інтерферони – ПЕГ-ІФН (табл.  1). 
В основ ній групі 24 особи (61,53%) 
використовували ПЕГ-ІФН, 14 осіб 
(35,89%)  – лінійні ІФН і 1 пацієнт-
ка (2,64%) з самого початку лікува-
лась лейкоцитарним інтерфероном 
(альфа-фероном). 

Таблиця 1. 
Загальна характеристика різних груп хворих на гепатит С за біохіміч-

ною та вірусологічною активністю і типом використаного інтерферону

Показники
Всі хворі,

n=294
Хворі без ЦІТ,

гр. зіставлення, n=255
ЦІТ,

основна гр., n=39
абс.  % абс.  % абс.  %

Б/х активність:
АлАТ - N 65 22,77% 53 20,78% 12 30,77%
АлАТ до 3 N 144 48,85% 131 51,37% 13 33,33%
АлАТ 3–10 N 82 27,39% 69 27,06% 13 33,33%
 АлАТ > 10 N 3 0,99% 2 0,78% 1 2,56%
Вірусологічна активність:
< 600 000 МО/мл 159 54,13% 136 53,33% 23 58,97%
> 600 000 МО/мл 135 45,87% 119 46,67% 16 41,03%
Противірусна терапія (ІФН+рибавірин)
ПЕГ-ІФН: 180 61,22% 156 61,18% 24 61,53%
Лінійні ІФН 98 33,33% 84 32,94% 14 35,89%
Лейкоцитарний ІФН 5 1,70% 4 1,57% 1 2,64%
Ліпосомальний ІФН 11 3,74% 11 4,31% - -
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У групі зіставлення з інтактною 
ЩЖ пегільовані інтерферони отри-
мували 156 пацієнтів (61,18%), лі-
нійні ІФН – 84 (32,94%), лейкоцитар-
ний ІФН – 4 (1,57%), пероральний лі-
посомальний (ліпоферон) – 11 осіб 
(4,31%).

Доза ПЕГ-ІФН α-2a (Пегасису) 
становила 180 мкг 1 раз на тиждень 
підшкірно. Зниження дози до 135 
мкг допускалося лише в поодиноких 
випадках при критичному прогре-
суванні небажаних явищ. ПЕГ-ІФН 
α-2b (ПегІнтрон) дозувався від 80 мкг 
до 150 мкг підшкірно 1 раз на тиж-
день з урахуванням маси тіла пацієн-
та. Лінійні ІФН вітчизняного та іно-
земного виробництва та лейкоцитар-
ний інтерферон призначалися перші 

3 місяці лікування переважно щоден-
но по 3 млн. МО в\м або п\ш з можли-
вістю переходу на низькодозовану те-
рапію після отримання швидкої або 
ранньої вірусологічної відповіді (ВВ). 
Ліпосомальний ІФН застосовувався 
по 2 млн. МО щодня перорально.

У групі зіставлення більшість 
хворих із «проблемним» 1 геноти-
пом HCV (103 пацієнта) отрима-
ли оптимальні противірусні комбі-
нації з пегільованими препаратами 
(ПЕГ-ІФН α-2a та ПЕГ-ІФН α-2b) та 
рибавірином, які сприяли позитив-
ним результатам лікування (табл. 2). 
Ефективність лінійних ІФН при та-
кому генотипі становила менше 50% 
навіть при щоденному їх викорис-
танні. 

Таблиця 2.
Ефект противірусної терапії (ПВТ) у хворих на гепатит С  

з 1-им генотипом без тиреоїдної патології (n=149)

Препарати ІФН+ 
рибавірин

Позитивні результати ПВТ:
1-ий генотип
n=88 (59,06%)

Негативні результати ПВТ
1-ий генотип
n=61 (40,94%)

Швидка та ран-
ня ВВ

Безпосеред-
ня ВВ

Відсутність ВВ  
(«нон-

респонденти»)

Вірусолог.  
прорив.

Вірусолог.  
рецидив

абс.  % абс.  % абс.  % абс.  %
Парентеральні препарати ІФН
Пегільовані ІФН: 69 3 12 19
ПЕГ-ІФН α-2a n=55 40 26,85% 1 0,67% 6 4,03% 8 5,37%
ПЕГ-ІФН α-2b
n=48 29 19,46% 2 1,34% 6 4,03% 11 7,38%

Лінійні ІФН
n=35 16 10,74% - - 7 4,70% 12 8,05%

Лейкоцитарний
ІФН, n=2 - - - - - - 2 1,34%

Пероральний препарат ІФН
Ліпосомальний
ІФН, n=9 - - - - 9 6,04% - -

Всі варіанти ПВТ
Загалом 85 57,05% 3 2,01% 28 18,79% 33 22,15%
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Ліпосомальний інтерферон при-
значався переважно пацієнтам з тяж-
кою супутньою патологією (стан піс-
ля інсульту та після онкологічних 
операцій). Цей препарат хворі пере-
носили добре, без негативних явищ, 
але ефект лікування – повна вірусо-
логічна відповідь – у разі 1 генотипу 
вірусу не була досягнута в жодному 
випадку (табл.3).

Лінійні ІФН частіше використо-
вували при 2-3 генотипах (49 осіб), 
що виявилося виправданим: пози-
тивні результати отримані у 44 хво-
рих (табл.3). 

Позитивні результати терапії 
ПЕГ-ІФН з рибавірином при сприят-
ливих генотипах спостерігались час-
тіше, ніж при генотипі 1 (у 49 пацієн-
тів з 53; 92,45%), що відповідає даним 
літератури. Лінійні ІФН при геноти-
пах 2 та 3 також виявилися достатньо 

ефективними – у 89,80% випадків.
В однієї пацієнтки з генотипом ІІІ 

HCV зафіксована безпосередня віру-
сологічна відповідь зі зникненням 
RNA після 24 тижнів терапії на тлі за-
стосування ліпосомального інтерфе-
рону з рибавірином. Стосовно лей-
коцитарного ІФН робити висновки 
передчасно, враховуючи недостатню 
кількість спостережень. 

Повні швидка та рання відпові-
ді у хворих групи зіставлення (без 
тирео патії) при усіх генотипах зареє-
стровані у 69,80% випадків, безпосе-
редня ВВ – 1,96%, таким чином пози-
тивні результати в цілому отримані у 
183 осіб ( 71,76%). 

Слід зазначити, що 9 (6,04%) хво-
рих з 1 генотипом при незміненій ЩЗ 
передчасно припинили 48-тижне-
вий курс лікування із-за різних при-
чин. Це пояснює частку негативних 

Таблиця 3.
Ефект противірусної терапії (ПВТ) у хворих на гепатит С з не І-им ге-

нотипом HCV (гени ІІ і ІІІ) без тиреоїдної патології (n=106)

Препарати ІФН+ 
рибавірин

Позитивні результати ПВТ
не І-ий генотип, 

n=95 (89,62%)

Негативні результати ПВТ
не І-ий генотип, 

n=11 (10,38%)

Швидка та 
рання ВВ

Безпосеред-
ня ВВ

Відсутність ВВ  
(«нон-

респонденти»)

Вірусолог.  
прорив.

Вірусолог.  
рецидив

абс.  % абс.  % абс.  % абс.  %
Парентеральні препарати інтерферону (ІФН)

Пегільовані ІФН: 48 45,28% 1 0,94% 1 0,94% 3 2,83%
ПЕГ-ІФН α-2a, n=30 29 27,36% - - - - 1 0,94%
ПЕГ-ІФН α-2b, n=23 19 17,92% 1 0,94% 1 0,94% 2 1,89%
Лінійні ІФН, n=49 44 89,80% - - 1 0,94% 4 3,77%

Лейкоцитарний ІФН, n=2 1 0,94% - - 1 0,94% - -
Пероральний препарат інтерферону (ІФН)
Ліпосомальний ІФН, n=2 - - 1 0,94% 1 0,94% - -

Усі варіанти ПВТ
Загалом 93  87,74% 2 1,89% 4 3,77% 7 6,60%
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результатів: 6 з них досягли швидкої 
або ранньої ВВ протягом 12 тижнів 
терапії, яка була втрачена із-за віру-
сологічних рецидивів. Причини пе-
редчасного припинення ПВТ мож-
на поділити на 2 групи: 1) «немедич-
ні» або фінансово-соціальні (3 хво-
рих); 2) «медичні» – пов’язані або не 
пов’язані із ПВТ. До немедичних при-
чин віднесені фінансово-соціальні 
чинники, які примусили хворих при-
пинити терапію (зміна фінансових 
можливостей або місця проживання, 
виникнення сімейних проблем, недо-
статня прихильність до ПВТ). 

Безпосередньо пов`язати з про-
тивірусним лікуванням без ЦІТ мож-
на тільки 3 випадки – у 2 хворих роз-
винулись тимчасові психоневроло-
гічні розлади (зворотного характе-
ру), а в одного спостерігалась прогре-
суюча гіпербілірубінемія. Всі ці хворі 
мали 1 генотип вірусу, що вимагало 
тривалого лікування, і отримували 
пегільовані інтерферони. До медич-
них випадків, які не зумовлені ПВТ, 
віднесено три загострення супутньої 
патології на тлі противірусної тера-
пії ПЕГ-ІФН, що набула більш прио-
рітетного значення і вимагала ліку-
вання в стаціонарах неінфекційного 
профілю.  

Пацієнти основної групи з ЦІТ із-
за немедичних чинників противірус-
не лікування не переривали в жод-
ному випадку. Всі 6 випадків припи-
нення терапії були пов`язані з розви-
тком тиреоїдної дисфункції і належа-
ли переважно до 1 генотипу НСV. У 
3 пацієнтів ПВТ була припинена за 
рекомендаціями суміжних фахівців 

із-за розвитку тиреопатії на тлі швид-
кої або ранньої повної вірусологіч-
ної відповіді, яка була надалі втра-
чена. Інші 2 хворі виявилися «нон-
респондентами» (перший генотип) і 
не відповідали на терапію, тому при-
пинення лікування в цих випадках 
було більш виправданим і доцільним. 
В одного хворого спостерігався віру-
сологічний рецидив після закінчення 
лікування лінійними ІФН з рибаві-
рином. Передчасно припинили тера-
пію переважно пацієнти з 1-им гено-
типом, який вимагає більш тривало-
го та виснажливого терміну лікуван-
ня зі зниженням якості життя. Слід 
зазначити, що одна пацієнтка з цих 
6 з негативними результатами (віру-
сологічний рецидив) із-за передчас-
ної відміни ПВТ за рекомендацією 
ендокринолога згодом погодилась на 
повторний курс лікування, який був 
успішно закінчений. 

Наводимо клінічне спостережен-
ня, що підтверджує вищесказане. 

Хвора К.,46 років, діагноз: ХГС з 
низьким ступенем біохімічної актив-
ності, RNA HCV+ 6,8х106 IU/ml, ге-
нотип HCV(1-2-3) не встановлений. 
Тривалість хвороби біля 7. Перебіг 
спокійний (майже безсимптомний), 
без позапечінкових проявів: АлАТ-
70,0 U/l, АсАТ-68,9 U/l, заг. білок 80g/l, 
тімолова проба підвищена до 8,9  U, 
печінка до +1см, селезінка не збільше-
на. З супутньої патології мали міс-
це початкові явища гіпертонічної 
хвороби та хронічний некалькульоз-
ний холецистит (за даними ультра-
сонографії), ендокринологічних про-
блем не було, вага 64,5 кг (ріст 169 см). 
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Ультрасонографічний і лабораторний 
стан ЩЗ до ПВТ  – без патології:  
ТТГ-0,91 uIU/ml, Т4-1,9 ng/dl,  
АТТГ-42,9 IU/ml, АТТПО – 13,4 IU/ml. 

24.11.05 р. призначена ПВТ: 
ПЕГ-ІФН – 100  мг на тиждень +  
риб.-800 мг/д. 

При контролі через 4 тижні від 
початку лікування визначена повна 
ВВ. Через 9 тижнів лікування хво-
ра почала скаржитись на серцебит-
тя і втрату ваги на 6-6,5кг (58,1 кг); 
при обстеженні ЧСС – 104 ударів на 
хвилину, АлАТ в нормі – 17,0U/l, RNA 
HCV негативна, однак, ТТГ знизив-
ся до 0,03 uIU/ml (N 0,4-4,0 uIU/ml), 
АТТГ-106 IU/ml (N до 100 IU/ml). Із-за 
розвитку тиреопатії з гіпертирео-
зом проведена корекція терапії – хво-
ра переведена на низькодозову тера-
пію лінійним ІФН по 3 млн. МО три-
чі на тиждень+ риб., додатково при-
значені атенолол і кардонат. При 
ультрасонографії ЩЗ зафіксовані 
структурні зміни, подібні до авто-
імунного тиреоїдиту, після чого ен-
докринолог рекомендував припини-
ти ПВТ. Незважаючи на відміну ПВТ, 
через 1 місяць зареєстровані озна-
ки гіпотиреозу – підвищення ТТГ до  
5,5  uIU/ml і зниження вільного Т4 до 
0,4 ng/dl (N 0,65-2,3 ng/dl), тоді ж ви-
значено значне підвищення АТТПО до 
3106 IU/ml (N до 50 IU/ml). Корекція 
функції залози в цей період полягала 
в призначенні левотироксину. Через 
4 місяці після передчасного припи-
нення ПВТ виник вірусологічний ре-
цидив  – RNA HCV 19604, а надалі –  
3,6×105 IU/ml. 

Після відновлення стану залози 

(ТТГ-1,6 uIU/ml, АТГГ-54,1  IU/ml,  
АТТПО-9,1  IU/ml) хворій запропонова-
но повторний курс лікування, який 
був розпочатий 15.05.07р. з ліній-
них інтерферонів і рибавірину. 
Через 3 місяці лікування отрима-
на пов на рання ВВ, а через 5 міся-
ців знову з`явились ознаки гіпотире-
озу – підвищилися ТТГ (42,8  uIU/ml)  
та АТТГ (429,7  IU/ml ), знизився 
вільний Т4. Призначена терапія су-
проводу (левотироксин+вітамінно-
мінеральний комплекс) без відміни 
ПВТ. Функція швидко покращилась 
(ТТГ-6,4 uIU/ml) і 12-місячна повтор-
на ПВТ успішно закінчена. Стійка ві-
русологічна відповідь у пацієнтки збе-
рігається і досі на тлі поступової 
нормалізації стану ЩЗ: 11.06.11  р. 
АЛТ-29 U/l , RNA (-)негативна, ТТГ-
3,94 uIU/ml, АТТПО-74,4 IU/ml без 
замісної терапії левотироксином. 
Таким чином, противірусна терапія 
у хворої К. супроводжувалась розви-
тком тиреоїдних ускладнень у вигля-
ді ранньої цитокініндукованої тирео-
патії з автоімунним компонентом з 
двохфазним порушенням функції (гі-
пертиреоз з переходом в гіпотиреоз).

Завдяки цьому випадку, кількість 
негативних результатів ПВТ при ти-
реопатіях скоротилась до 5 (12,82%). 
Результати терапії пацієнтів з тирео-
їдними ускладненнями наведені в 
табл. 4. Як видно з таблиці 4, вони 
отримували тільки парентеральні 
препарати інтерферонів. Кількість 
позитивних результатів з повною ВВ 
у хворих основної групи при 1-му ге-
нотипі становила – 83,33%, при інших 
генотипах – 93,33% (табл.4).
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Повільніша, безпосередня ВВ 
в основній групі спостерігалась у 
10,26% (4) хворих (переважно з 1 ге-
нотипом НСV) і у 1,96% пацієн-
тів з незміненою залозою (5 осіб). 
Загалом повна вірусологічна від-
повідь при цитокініндукованих 

ураженнях щитоподібної залози до-
сягала 87,18% проти 71,76% в підгру-
пі порівняння (без ЦІТ). Зрозуміло, 
що кількість негативних результатів 
ПВТ в основній групі (всі генотипи) 
була також нижча на 15 % і склада-
ла – 12,82% (проти 28,24%). Загальна 

Таблиця 4.
Ефект противірусної терапії (ПВТ) у хворих з цитокініндукованими 

тиреопатіями (ЦІТ) при 1-му генотипі HCV та інших генотипах (n=39)

Препарати ІФН+ 
рибавірин

Позитивні результати ПВТ (всі 
генотипи)

Негативні результати ПВТ
(всі генотипи)

34 87,18% 5 12,82%

Швидка та ран-
ня ВВ

Безпосеред-
ня ВВ Відсутність ВВ

Вірусолог.  
прорив/

Вірусолог.  
рецидив

абс.  % абс.  % абс.  % абс.  %

Хворі з ЦІТ і 1-им генотипом, n=24 

Пегільовані ІФН n=18: 13      54,17% 3         12,5% 1          4,17% 1         4,17%

ПЕГ-ІФН α-2a, n=11 8       33,33% 2 - - 1        4,17%

ПЕГ-ІФН α-2b, n=7 5      20,83% 1       4,17% 1       4,17% - -

Лінійні ІФН, n=5 3      12,5% - - 1      4,17% 1        4,17%

Лейкоцитарний ІФН, n=1 1      4,17% - - - - - -

Всі ІФН, 17      70,83% 3          12,5% 2           8,33% 2         8,33%

Загалом:  
генотип 1

Позитивні результати Негативні результати

20 83,33% 4 16,67%

Хворі з ЦІТ та іншими генотипами (не 1-ий генотип), n=15

Пегільовані (всі), n=6: 6       40,0%

ПЕГ-ІФН α-2a, n=3 3        20,0%

ПЕГ-ІФН α-2b, n=3 3        20,0%

Лінійні ІФН, n=9 7     46,67% 1     6,67% 1      6,67%

Лейкоцитарний ІФН, n=0 - - - - - - - -

Всі ІФН 13    86,67% 1      6,67% 1     6,67%

Загалом: 
 інші HCV-генотипи 

Позитивні результати Негативні результати

14 93,33% 1 6,66%



32

Гепатологія, 2012, №3

кількість «нон-респондентів» з від-
сутністю вірусологічної відповіді 
при ЦІТ становила 5,13% (2 хворих), 
проти 12,55% без тиреопатії (32 па-
цієнта), а вірусологічних проривів 
та/або рецидивів  –  7,69% (3 особи), 
проти 15,69% (40 осіб) відповідно. 

В цілому, розвиток цитокінінду-
кованих ускладнень не вплинув не-
гативно на ефективність противірус-
ної терапії хворих на хронічний ге-
патит С у разі її завершення, а перед-
часне припинення лікування в жод-
ному випадку не сприяло швидкому 
припиненню тиреопатії – її ознаки 
тривали ще ≥ півроку. Проте ці паці-
єнти втрачали отриманий позитив-
ний ефект лікування (в них виника-
ли вірусологічні рецидиви) і потре-
бували повторної терапії.. Можна 
припустити, що при повторній ПВТ 
хворих з інтерферон-індукованими 
тиреоїдними інцидентами та дис-
функціями в анамнезі більш ймовір-
ним є розвиток однофазного пору-
шення функції щитоподібної залози 
з явищами гіпотиреозу.

Висновки
Залежності розвитку тиреопа-

тії від типу використаного реком-
бінантного інтерферону – лінійно-
го або пегільованого – не виявлено. 
Питання про меншу тиреоїдну ток-
сичність лейкоцитарного інтерфе-
рону потребує подальшого вивчен-
ня через недостатню кількість спо-
стережень. 

Ліпосомальний інтерферон з пе-
роральним шляхом застосування 
(ліпоферон) в жодному випадку не 
призвів до патології щитоподібної 
залози. Проте, повна вірусологічна 
відповідь була отримана тільки в од-
нієї хворої з генотипом 3 HCV.

Припинення ПВТ із-за розвит-
ку цитокініндукованої тиреопатії не 
сприяє швидкому регресу.

Виникнення інтерфероніндуко-
ваних тиреоїдних уражень не змен-
шує загальну ефективність повно-
го курсу комбінованої противірусної 
терапії (87,18% проти 71,76% у групі 
порівняння без ЦІТ).  

Перспектива подальших дослі-
джень полягає в оптимізації ліку-
вання хворих на гепатит С з розви-
тком тиреоїдних ускладнень.
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ОСОБЛИВОСТІ ФЕРОКІНЕТИКИ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА 
ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С

В.С. Березенко, Р.В. Мостовенко, М.Б. Диба 

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ.

Ключові слова: діти, хронічний гепатит С, феритин, сироваткове залізо, 
трансферин, коефіцієнт насичення трансферину залізом.

ОСОБЕННОСТИ ФЕРРОКИНЕТИКИ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ГЕПАТИТОМ С

В.С. Березенко, Р.В. Мостовенко, М.Б. Дыба

В статье представлены результаты исследования обмена железа у 95 де-
тей с хроническим гепатитом С (ХГС). У 43,16 % детей выявлено повышение 
уровня ферритина в сыворотке крови, у 11,6 % диагностирован синдром пе-
регрузки железом. 

Ключевые слова: дети, хронический гепатит С, ферритин, сывороточное 
железо, трансферрин, коэффициент насыщения трансферрина железом. 

pECUllaRitiES OF FERROKiNEtiC iN CHilDREN WitH CHRONiC 
HEpatitiS C

V.S. Berezenko, R.V. Mostovenko., M.B. Dyba 

This article represents the results of iron exchange researches among 95% of 
children with chronic viral hepatitis  C (CHC). It is revealed the increased level of 
ferritin  in serum of blood among 43,16% of children and almost 11,6% of them 
have received the diagnosis iron overload.

Key words: children, chronic hepatitis C, ferritin, iron of serum, transferrin, 
coefficiens saturation transferrin of iron.

Вступ. Хронічний гепатит С 
(ХГС) у дітей є однією з найакту-
альніших проблем сучасної педіа-
трії. Прогресуючий перебіг та недо-
статня ефективність етіопатогене-
тичної терапії ХГС спонукає науков-
ців до поглибленого вивчення пато-
генетичних механізмів розвитку та 

прогресування цього захворюван-
ня, пошуку предикторів ефективнос-
ті або неефективності терапії таких 
хворих. В останні роки велика увага 
приділяється дослідженню порушень 
обміну заліза у хворих на ХГС, а саме, 
підвищеному його накопиченню в 
печінці як фактору, що прискорює 
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прогресування патологічного про-
цесу [1]. Факт взаємозв’язку ХГС та 
синдрому перевантаження залізом 
(СПЗ) сьогодні не викликає сумніву. 
Вважається, що HCV призводить до 
зниження експресії гена гепсидину 
та підвищеного надходження заліза 
з шлунково-кишкового тракту і його 
накопичення в печінці та актива-
ції оксидантного пошкодження гепа-
тоцитів [2,3]. Окрім того, підвищене 
накопичення заліза у хворих на ХГС 
розглядається як предиктор неефек-
тивності противірусної терапії [4-8]. 

У літературі є поодинокі публіка-
ції, які присвячені дослідженню осо-
бливостей обміну заліза у дітей з хро-
нічними гепатитами. До цього часу 
нема однозначної думки щодо значи-
мості порушень обміну заліза у дітей, 
хворих на ХГС, як фактора, що спри-
яє прогресуванню патологічного про-
цесу в печінці.

Мета дослідження. Вивчення 
особливостей обміну заліза та вста-
новлення взаємозв’язку виявлених 
змін із перебігом хронічного гепати-
ту С у дітей.

Матеріали та методи. Обстежено 
95 дітей, хворих на ХГС, які перебува-
ли на лікуванні у відділенні гастроен-
терології ДУ «ІПАГ НАМН України» та 
інфекційно-діагностичному боксовано-
му відділенні НУДСЛ «ОХМАТДИТ». 
Для верифікації діагнозу, відповідно 
до існуючих протоколів, всім хворим 
було проведене клінічне, лабораторне 
та інструментальне обстеження. 

Етіологію вірусного гепатиту 
встановлювали за допомогою імуно-
ферментного аналізу та полімераз-
ної ланцюгової реакції (ПЛР). У всіх 

хворих визначали генотип вірусу та ві-
русне навантаження, яке оцінювалось 
як низьке при показниках RNA HCV 
у сироватці крові <600 000 МО/мл,  
а високе – > 600 000 МО/мл. Усім ді-
тям із ХГС проводилось загальноклі-
нічне та біохімічне дослідження кро-
ві. Цитолітичний синдром оцінювали 
за активністю аланінамінотрансфе-
рази (АлАТ): мінімальна активність 
характеризувалась підвищенням рів-
ня АлАТ до 2 норм, низька – до 5 
норм, помірна – до 9, а висока – по-
над 9 норм активності АлАТ [9].

За статтю хворі поділялися на-
ступним чином: 61,1% хлопчиків та 
38,9% дівчаток. Середній вік хворих 
становив 11,1±4,4 років. Серед хво-
рих переважали діти шкільного віку 
(82,1%). У більшості хворих (68,4%) 
був 1 генотип HCV; 2 генотип HCV 
виявлений у 5 дітей (5,3%), а 3  – у 
25  обстежених (26,3%). Тривалість 
хвороби до 3 років встановлена у 
24,2%, тривалість понад 3 роки – у 
51,6% хворих. У решти дітей трива-
лість хвороби встановити не вдалося. 
Середня тривалість хронічного гепа-
титу у дітей (із встановленим шляхом 
інфікування) становила понад 6 ро-
ків.

У більшості обстежених була мі-
німальна або низька активність за-
пального процесу в печінці (n = 58; 
61,1%); лише у 3-х дітей встановлене 
помірне та у однієї хворої – інтенсив-
не запалення. 

Обмін заліза оцінювали за на-
ступними показниками ферокіне-
тики: залізо сироватки (ЗС), фери-
тин (ФРН), трансферин (ТРН) та ко-
ефіцієнт насичення трансферину 
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залізом (КНТ). ЗС та ТРН у сироват-
ці крові визначали загальноприйня-
тими уніфікованими методами з ви-
користанням наборів реактивів «Філіт 
діа гностика» (м. Дніпропетровськ). 
Феритин у сироватці крові визначав-
ся імунотурбодіметричним методом 
із використанням реактивів Randox 
(Велика Британія). КНТ розраховува-
ли за формулою: КНТ = ЗС/ТРН×3,98. 
Для оцінки кількості феритину в си-
роватці крові використовували ре-
ференсні значення, які отримані 
С.І.  Поляковою в результаті обсте-
ження здорових дітей різних вікових 
груп [10] (табл. 1) 

Для оцінки КНТ у сироватці кро-
ві використані норми, розроблені 
G. Lockitch [11] (табл. 2). 

Для оцінки кількості заліза та 
трансферину в сироватці крові вико-
ристані загальноприйняті норми: для 
заліза сироватки – 9–25 мкмоль/л, 
для трансферину – 2–3,6 г/л [12].

Отримані дані оброблені ста-
тистично з використанням паке-
ту програм Statistica 6.1 та Excell 7.0. 
Загальностатистичний аналіз перед-
бачав розрахунок середнього (М), 
стандартного квадратичного відхи-
лення (SD), (М  ±  SD), стандартної 
похибки (SE), конфіденційного ін-
тервалу (95%  CI). Для встановлення 
взаємозв’язку застосовували кореля-
ційний аналіз – коефіцієнт кореляції 
Пірсона (r). Для номінальних змінних 
взаємозв’язок оцінювали за допомо-
гою критерію χ2, показника «відно-
шення шансів» (ВШ). Результати вва-
жали вірогідними при р < 0,05. 

Результати та обговорення.
Дослідження показників ферокі-

нетики та аналіз отриманих резуль-
татів дозволив встановити, що вміст 
трансферину в сироватці крові у всіх 

Таблиця 1.
Референсні значення феритину у хлопчиків та дівчаток  різного віку (нг/мл)

Вік ( роки) Хлопчики Дівчатка
1–5 9,0 – 31,4
6–9 9,0- 54,1

9–12 9,0–72,2 9,0 – 75,5
13–15 9,0 – 43,4 9,0 –50,1
16–18 9,0 – 72,8 9,0 –54,3

Таблиця 2. 
Коефіцієнт насичення трансферину у здорових дітей  

залежно від статі та віку

Вік (роки) КНТ (%)
Хлопчики Дівчатка

8 діб – 5 7 – 44
6 – 9 17 – 42

10 – 13 11 - 36 2 - 40
14 – 17 6 – 3318 – 19
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обстежених був у межах норми; під-
вищення кількості ЗС виявлено у 11 
(11,6%) дітей з ХГС, в той час як гі-
перферитинемія була діагностована у 
41 (43,16%) дитини.

Аналіз показників ферокінети-
ки залежно від віку та статі обстеже-
них хворих не виявив вірогідної від-
мінності (табл. 3), проте у хворих на 
ХГС з віком відмічається тенденція 
до збільшення кількості феритину в 
сироватці крові та зростання вмісту 
сироваткового заліза.

Детальний аналіз залежності рів-
ня феритину від тривалості хвороби, 
генотипу вірусу, біохімічної активнос-
ті інфекційного процесу встановив від-
сутність взаємозв’язку між триваліс-
тю захворювання (понад 6 років) та гі-
перферитинемією (χ2 = 2,36; р > 0,05;  
ВШ – 0,38; 95% КІ = 0,1-1,3).

Згідно результатів вивчення за-
лежності рівня феритину від геноти-
пу вірусу в дітей із 3 генотипом HCV 
показники феритину в сироватці 
крові дещо вищі, ніж у дітей із 1 ге-
нотипом вірусу, але відмінність ця не 
є достовірною (М, 83,7 нг/мл; 95% CI,  
54,9 – 112,5 нг/мл; М, 62,6 нг/мл; 

95% CI, 49,8 – 75,4 нг/мл відповідно, 
р>0,05). У той же час встановлено, що 
в дітей із 3 генотипом вірусу гіперфе-
ритинемія зустрічається значно час-
тіше – 68 % (n = 17), порівняно із хво-
рими з 1 генотипом вірусу (χ2 = 7,1; 
р < 0,05; ВШ – 3,6; 95% КІ = 1,4 - 9,2). 
Кількість дітей із 2 генотипом HCV у 
нашому дослідженні була недостат-
ньою для проведення порівняльного 
аналізу.

Результати численних досліджень 
свідчать про взаємозв’язок між рів-
нем феритину та біохімічною актив-
ністю хронічних вірусних гепати-
тів. Накопичення заліза призводить 
до активації запально-некротичних 
процесів у печінці. Проте відомо, що 
феритин є ще й маркером «гостро-
фазної» відповіді, і кількість цього 
білка в сироватці крові збільшується 
у хворих з активним запальним про-
цесом різної етіології [13-16].   

Кореляційний аналіз зв’язків 
між кількістю феритину в сироват-
ці крові та активністю амінотранс-
фераз у дітей із ХГС не встановив 
залежності між цими показника-
ми (табл.4). Саме тому ми провели 

Таблиця 3.
Показники обміну заліза у дітей з ХГС  

залежно від статі та віку (М; 95% Ci)

Показник
3-5 років 6-9 років 10-17 років

хлопчики
(n = 15)

дівчатка
(n = 3)

хлопчики
(n = 10)

дівчатка
(n = 9)

хлопчики
(n = 36)

дівчатка
(n = 25)

Феритин (нг/мл) 40,8;
26,6-54,9

53,2;
19,4-86,9

47,8;
41,9-53,7

77,9;
46,0-109,7

89,1;
57,1-121,1

82,7;
39,4-126,0

Залізо сироватки
(мкмоль/л)

12,8;
9,8-15,8

17,4;
12,4-22,4

13,4;
11,7-15,1

17,3;
11,9-22,6

16,7;
14,8-18,7

16,2;
13,3-19,2

Трансферин
(г/л)

3,0;
2,9-3,2

2,6;
2,3-2,9

2,7;
2,6-2,9

2,8;
2,4-3,2

2,7;
2,6-2,9

2,9;
2,8-3,1

КНТ (%) 17,1;
12,8-21,4

27,5;
17,4-37,6

20,1;
17,3-22,9

25,9;
17,3-34,4

24,7;
21,2-28,3

21,0;
17,3-24,7
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аналіз непараметричних показників 
(гіперферитинемія та гіпертрансамі-
наземія) і встановили, що у хворих на 
ХГС із гіперферитинемією (n = 49) ві-
рогідно частіше виникає гіпертранс-
аміназемія (n = 38; 77,5 %), порівняно 
із дітьми з нормальним вмістом фе-
ритину (n =  46), ( АЛТ  >  40, n = 23; 
50,0 %), (р < 0,05; χ2 = 7,8; ВШ – 3,4; 
95% КІ = 1,4-8,2). Ми не виявили та-
кож кореляції між рівнем феритину, 
віком хворих та тривалістю хвороби.

Кореляційний аналіз між інши-
ми показниками обміну заліза та за-
значеними в таблиці 4 параметра-
ми дозволив лише встановити віро-
гідну зворотну кореляцію між по-
казниками амінотрансфераз та ТРН: 
ТРН/АЛТ– r=-0,44, (р<0,05); ТРН/
АСТ = - 0,34, (р<0,05), що може бути 
зумовлено зниження синтетичної 
функції печінки [17] (табл. 4).

З урахуванням основних показ-
ників обміну заліза в обстежених ді-
тей, які відрізнялись від референс-
них, хворі на ХГС були поділені на 3 
групи: 1-а група – діти з нормальни-
ми показниками обміну заліза; 2-а – 
із дефіцитом заліза; 3-я – з переванта-
женням залізом (підвищення показ-
ників ФРН, СЗ, КНТ); 4-а – з ізольо-
ваним підвищенням ФРН. За віком, 
статтю, тривалістю хвороби пацієнти 

досліджуваних груп не відрізнялися 
(таблиця 5). Враховуючи те, що під-
вищення КНТ є патогномонічним 
критерієм надлишку заліза в організ-
мі на ранній стадії, ще до появи гіпер-
феритинемії, 5 дітей із підвищеними 
рівнями КНТ та ЗС на фоні нормаль-
них показників феритину були відне-
сені до 3-ої групи. 

За даними, представленими в 
табл. 5, у 34 (35,8 %) хворих не виявле-
но порушення обміну заліза. Дефіцит 
заліза (знижена кількість ЗС, КНТ) 
мав місце у 16 (16,8  %) обстежених, 
ознаки перевантаження залізом – у 11 
(11,6  %), ізольована гіперферитине-
мія – у 34 дітей (35,8 %). Варто зазна-
чити, що в групі дітей з дефіцитом за-
ліза рівень гемоглобіну був ≥110 г/л. 
У 50% дітей цієї групи на тлі значно 
знижених показників СЗ та КНТ від-
мічався підвищений рівень ФРН, що 
очевидно зумовлено запальним про-
цесом у печінці, оскільки у двох тре-
тин цих хворих мала місце гіпертран-
саміназемія (підвищення активності 
АлАТ > 2 норм). 

Група дітей з перевантаженням 
залізом (3-я) не характеризувалась ві-
рогідно вищими показниками АлАТ, 
порівняно із хворими з інших груп, 
що, на нашу думку свідчить, що рі-
вень гіперферитинемії у цих хворих 

Таблиця 4.
Кореляція (r) між показниками ферокінетики, рівнем АлАТ, АсАТ, 

тривалістю захворювання та віком дітей, хворих на ХГС

Показник
ФРН ТРН СЗ КНТ

r р R р r р r р
Вік 0,19 >0,05 0,14 >0,05 0,1 >0,05 0,11 >0,05

Тривалість захворювання - 0,02 >0,05 0,002 >0,05 0,0001 >0,05 0,02 >0,05
АлАТ 0,01 >0,05 - 0,44 <0,05 0,01 >0,05 0,19 >0,05
АсАТ 0,005 >0,05 - 0,34 <0,05 0,03 >0,05 0,19 >0,05
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більшою мірою характеризує акуму-
ляцію заліза в печінці. Проведений 
аналіз не виявив взаємозв’язку між 
рівнем ЗС та гіпертрансаміназемі-
єю (χ2 = 0,4; р > 0,05), тривалістю за-
хворювання понад 5 років (χ2  =  0,4; 
р > 0,05) та статтю (χ2 = 0,3; р > 0,05). 

Ми встановили, що у хворих на 
ХГС із перевантаженням залізом ві-
рогідно частіше зустрічається 3 гено-
тип вірусу (54,5 %), ніж у інших гру-
пах пацієнтів.

Таблиця 5.
Характеристика груп хворих на ХГС залежно від особливостей обміну 

заліза (М; 95% Ci)

Показник
Група

1-а
n = 34

2-а
n = 16

3-а
n = 11

4-а
n = 34

Вік (міс.) 11,0;
9,5 - 12,6

10,3;
8,2 - 12,4

12,6;
10,6 - 14,7

10,9;
9,3 - 12,5

Тривалість захворювання (міс.) 80,0;
57,2 - 102,8

89,0;
65,3 - 112,7

77,8;
42,5 – 113,0,8

80,0;
50,4 – 90,5

Стать (абс,%)
хлопчики
дівчатка

23 (67,6 )
11 (32,4)

10 (62,5)
6 (37,5)

5 (45,5)
6 (55,5)

20 (58,8)
14 (41,2)

АлАТ (МО/мл) 54,5;
39,0 - 70,0

52,3;
40,3 -64,4

57,9;
40,4 - 75,4

90,2;
66,1 – 114,2

р 1,4<0,05 р 2,4<0,05
3 генотип 6 (17,6) 3 (18,7) 6 (54,5) 10 (29,4)

р 1,3<0,05 р 2,3<0,05 р 3,4<0,05
Гіпертрансаміназемія

(абс,%) 18 (52,9) 11 (62,5) 8 (72,7) 27 (79,4)

ФРН (нг/мл) 35,2;
31,0 - 39,5

49,8;
30,8-68,8

83,8;
56,7-110,9

84,6;
72,9-96,2

р 1,3<0,05
р 1,4<0,05 р 2,4<0,05

ЗС (мкмоль/л) 15,5;
14,0 - 17,0

6,6;
5,6 - 7,5

26,9;
25,4 – 28,4

17,0;
15,7 - 18,2

р 1,2<0,05
р 1,4<0,05 р 2,3<0,05 р 1,3<0,05 р 2,4<0,05

р 3,4>0,05

ТРН 3,0;
2,9 - 3,2

3,0;
2,8 - 3,2

2,5;
2,3 - 2,6

2,6;
2,5 - 2,8

р 1,3<0,05 р 2,4<0,05 р2,3<0,05 р 1,4<0,05

КНТ ( %) 20,6;
18,7 - 22,5

8,9;
7,2 - 10,6

43,9;
40,4 – 47,5

25,5;
23,5 – 27,5

р 1,2<0,05 р 2,3<0,05 р 1,3<0,05
р 3,4<0,05

р 1,4<0,05
р 2,4<0,05

Особливий інтерес викликає 4 
група хворих з ізольованою гіперфе-
ритинемією. Ця група хворих харак-
теризувалась найвищим середнім по-
казником АлАТ – 90,2 МО/мл (віро-
гідно вищим, порівняно з хворими 1 
та 2 групи), при цьому гіпертрансамі-
наземія мала місце майже у 80% цих 
хворих. Очевидно, що саме активний 
запальний процес у печінці призвів 
до підвищення рівня феритину, як 
«гострофазового» білка.
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Висновки.
Хронічний гепатит С у дітей ха-

рактеризується порушенням обмі-
ну заліза. Синдром перевантаження 
дітей залізом зустрічається майже у 
12% хворих на ХГС.

Синдром перевантаження залі-
зом частіше зустрічається у хворих на 
ХГС із 3 генотипом вірусу.

Дослідження ферокінетики (ФРН, 
ЗС, КНТ) необхідно проводити дітям 
із ХГС для діагностики синдрому пе-
ревантаження залізом  – предиктора 
прогресування гепатиту та ефектив-
ності противірусної терапії. 
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ОСОБЛИВОСТІ «ДУКТУЛЯРНОЇ РЕАКЦІЇ» ПРИ ЦИРОЗІ  
ПЕЧІНКИ, ЗУМОВЛЕНОМУ НЕАЛКОГОЛЬНИМ  
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Ключові слова: дуктулярна реакція, цироз печінки, неалкогольний стеа-
тогепатит, вірусний гепатит С.

ОСОБЕННОСТИ «ДУКТУЛЯРНОЙ РЕАКЦИИ» ПРИ ЦИРРОЗЕ  
ПЕЧЕНИ, ОБУСЛОВЛЕННОМ НЕАЛКОГОЛЬНЫМ  

СТЕАТОГЕПАТИТОМ И ГЕПАТИТОМ С
Е.М. Гаврилюк 

Проведено исследование 30 аутопсий умерших с циррозом печени раз-
личного происхождения. Морфометрический анализ показал существова-
ние достоверных отличий в количестве и локализации СК19+ эпителиальных 
структур с билиарным фенотипом при циррозе, обусловленным 
неалкогольным стеатогепатитом и вирусным гепатитом С.

Ключевые слова: дуктулярная реакция, цирроз печени, неалкогольный 
стеатогепатит, вирусный гепатит С.

pECUlaRitiES OF “DUCtUlaR REaCtiON” iN liVER CiRRHOSiS 
CaUSED By NONalCOHOliC StEatOHEpatitiS aND ViRal 

HEpatitiS C
O.M. Gavrilyuk

30 autopsies of patients with liver cirrhosis were analysed using 
immunohistochemistry. Morphometry shows presence of reliable differencies in 
amount and localization of CK19+ epithelial structures with billiary phenotype in 
cirrhosis caused by nonalcoholic steatohepatitis and viral hepatitis C. 

Key words: ductular reaction, liver cirrhosis, non-alcoholic steatohepatitis, viral 
hepatitis C.

При хронічних захворюваннях 
печінки процеси фіброгенезу тісно 
пов’язані з механізмами регенера-
ції, які включають проліферацію та 

дозрівання епітеліальних клітин – ге-
патоцитів та холангіоцитів та наступ-
не розмноження непаренхіматозних 
клітин. Вважається, що існують дві 
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форми регенерації паренхіматозних 
елементів. При більшості варіантів 
пошкодження (ліки, токсини, резек-
ція, віруси) гепатоцити є основною 
популяцією клітин, які проліферують 
і забезпечують регенерацію. При цьо-
му першими реагують зрілі гепато-
цити, які в нормі знаходяться в ста-
ні спокою. При другій формі регене-
рації основну роль відіграє популяція 
резервних клітин-попередників, які в 
нормі теж є в стані спокою, але акти-
вуються у разі значного пошкоджен-
ня або, якщо зрілі гепатоцити не мо-
жуть проліферувати, (реплікативне 
старіння клітини або зупинка пролі-
феративної активності) [1]. При цьо-
му проміжні гепато-біліарні кліти-
ни (ПГБК), які містяться у своєрідно-
му мікрооточенні – «нішах», розмі-
щених переважно у каналах Герінга, 
стають джерелом для двох типів клі-
тин: гепатоцитів та холангіоцитів [2]. 
Морфологічними ознаками даних 
процесів є, так звані, «регенераторні 
вузли» та «дуктулярна реакція». 

Оцінити процеси репарації при 
морфологічному дослідженні досить 
складно, особливо, якщо це стосу-
ється стадії циротичної трансфор-
мації. Маркери проліферативної ак-
тивності у гепатоцитах є переваж-
но від’ємними (Кі67) [3]. Визначення 
кількості та стану активності клітин-
попередників можливе лише при ви-
користанні великої панелі специфіч-
них маркерів [4]. Дуктулярна ж ре-
акція виявляється достатньо просто, 
особливо при застосуванні маркерів 
CK7 або CK19.

Метою нашої роботи було до-
слідження дуктулярної реакції при 

цирозах різного походження.
Матеріали та методи
Були проаналізовані історії хво-

роби та матеріали автопсійного до-
слідження 30 розтинів померлих з 
цирозом печінки, проведених у 2008-
2010 рр. у ЛОПАБ. На основі вивчен-
ня основних факторів ризику роз-
витку цирозу випадки були віднесе-
ні до двох патогенетичних груп: ци-
роз внаслідок неалкогольного стеато-
гепатиту, асоційованого з метаболіч-
ним синдромом (НАСГ) та поствірус-
ний цироз (гепатит С ).

Взяті на секції шматочки тка-
нини печінки фіксували у 10% роз-
чині формаліну та фарбували 
гематоксилін-еозином для рутин-
ного патогістологічного опису. Крім 
того було проведене імуногістохіміч-
не дослідження за допомогою моно-
клональних антитіл до CK19 (клон 
RCK108, Dako Cytomation) з наступ-
ним використанням системи візуалі-
зації останнього покоління EnVision 
(DakoCytomation). Оцінку експресії 
маркера проводили у відповідності з 
рекомендаціями інших дослідників 
(D.J. Dabbs, 2010). Результат вважався 
позитивним, якщо більше 20% клітин 
виявляли специфічне забарвлення.

Вираженість дуктулярної реак-
ції визначалась за допомогою морфо-
метричного (стереометричного) ана-
лізу з обчисленням відносної пло-
щі CK19-позитивних клітин з біліар-
ним фенотипом, забарвлених корич-
невим кольором. Для цього в кожно-
му випадку було досліджено 10 фо-
тографій тканини печінки на малому 
збільшенні (×100) для оцінки загаль-
ної відносної площі, яку займають  
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CK19 + клітини. Великі судини та 
жовчеві протоки виключались з до-
слідження. Аналіз зображення про-
водився за допомогою програми 
Imagе-Pro Plus (Version 6.).

Одержані дані були представ-
лені у вигляді середніх величин ± 
стандартне квадратичне відхилен-
ня. Виявлення статистично значу-
щих відмінностей між групами про-
водилось з визначенням критерію 
Ст’юдента (р < 0,05).

Результати дослідження та їх об-
говорення

Загальна характеристика дослі-
джуваного автопсійного матеріалу 
наведена у таблиці 1.

При дослідженні тканини печін-
ки за допомогою морфометричного 
аналізу було виявлено, що відносна 
площа, яку займають СК19+ клітини 
у випадках НАСГ, була меншою, ніж 
при гепатиті С. Відмінності були ста-
тистично значущими (р<0,05). Крім 
кількісних показників при мікроско-
пічному дослідженні оцінювалась ло-
калізація клітин з «біліарним феноти-
пом» (рис.1). У групі НАСГ новоутво-
рені дуктули розміщувались дифуз-
но по всій товщині сполучнотканин-
ної септи. Більшість із них складалась 

Таблиця 1. 
Клінічні та біохімічні дані про пацієнтів з досліджуваної групи, мак-

симальне та мінімальне значення (середнє арифметичне)

Параметр Хворі на цироз зумовле-
ний НАСГ (n=15)

Хворі на поствірусний 
цироз (n=15)

Стать (Ч/Ж) 4/11 10/5
Вік 53-72 (61,6) 25-60 (45,7)

Загальний білірубін крові (мМ/л) 12,3-242,3 (115,7) 35,8-406,4 (143,7)
Аланінамінотрансфераза (мМ/л) 0,64-20,8 (9,01) 0,4-21,3 (5,3)

Протромбіновий індекс (%) 45-91 (74,4) 46-75 (55,8)
Примітка: Ч– чоловіки; Ж– жінки.

із однотипних кубічних клітин і мали 
просвіт. У випадках гепатиту С спо-
стерігалось переважне розміщення 
дуктул по периферії сполучнотка-
нинних септ із частковим проникнен-
ням у паренхіму часточок. Популяція 
клітин з біліарним фенотипом була 
більш гетерогенною, частина дуктул 
не мала просвіту.

«Дуктулярна реакція» означає 
перш за все дуктулярний фенотип, 
а не походження клітин з біліарного 
епітелію. Реактивні дуктули являють 
собою анастомозуючі тяжі незрілих 
біліарних клітин з овальним ядром та 
невеликим ободком цитоплазми, які 
розміщуються у товщі септ та на межі 
мезенхімальних (портальних, сеп-
тальних) та паренхіматозних елемен-
тів. При імуногістохімічному дослі-
дженні виявляються маркери ПГБК, 
а також NCAM (neural cell adhesion 
molecule). Ультраструктурно в таких 
клітинах виявляється невелика кіль-
кість коротких мікроворсинок, нечіт-
ка внутрішньоклітинна організація 
та відсутність полярності.

Термін «дуктулярна реакція» був 
запропонований Popper et al. у 1957 
році [5] і вважається більш доціль-
ним, ніж «дуктулярна проліферація», 
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оскільки реактивні зміни можуть 
мати різний генез. Виділяють щонай-
менше чотири патогенетичних ме-
ханізми: проліферація передісную-
чих дуктул, активація та проліфера-
ція ПГБК, диференціювання цирку-
люючих стовбурових клітин (імовір-
но з кісткового мозку) та біліарна ме-
таплазія гепатоцитів [6]. В результа-
ті проліферації передіснуючих прото-
ків формуються типові дуктули, які 
мають чіткий просвіт і вистелені ку-
бічними епітеліальними клітинами. 
Класично така реакція спостерігаєть-
ся при гострій обструкції позапечін-
кових протоків.

Біліарна метаплазія гепатоци-
тів (з експресією відповідних марке-
рів) описана при хронічному холеста-
зі, може спостерігатись як пристосу-
вальна реакція до токсичного впли-
ву жовчних кислот [7]. У частині ро-
біт в культурі клітин описані проце-
си диференціювання гепатоцитів з 
гематопоетичних стовбурових клітин 
та мезенхімальних клітин кісткового 

мозку, але ці дані потребують подаль-
шого підтвердження [8].

Дуже цікавим є механізм, який 
передбачає проліферацію клітин-
попередників, оскільки він відіграє 
велику роль у процесах фіброзу та ре-
парації. У людини нішею внутріш-
ньопечінкових стовбурових клітин 
вважаються канали Герінга та термі-
нальні дуктули печінки дорослих [9]. 
Центральну роль у цьому процесі ві-
діграють ПГБК, які одночасно експре-
сують маркери гепатоцитів та біліар-
ного епітелію. В нормі ПГБК ідентифі-
куються у вигляді ізольованих СК19+ 
клітин у перипортальних ділянках. 
Термін "активація ПГБК" вживаєть-
ся для опису збільшення кількос-
ті таких клітин та їх диференціюван-
ня у напрямку гепатоцитів та/або бі-
ліарного епітелію. Диференціювання 
у холангіоцити призводить до фор-
мування реактивних дуктул, в той 
час як диференціювання у гепато-
цити відбувається шляхом утворен-
ня проміжних гепатоцитів. Таким 

Рисунок 1. Дуктулярна реакція. А. Дифузна слабо виражена при НАСГ.  
Б. Виражена з переважним розміщенням дуктул по периферії сполучнотка-
нинної септи при гепатиті С.

БА 
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чином, дуктулярна реакція, зумовле-
на цим механізмом, імовірно відобра-
жає певний баланс між регенерацією 
гепатоцитів та біліарного епітелію. 

Наші результати показали, що 
морфологічні прояви дуктулярної 
реакції мають особливості при різ-
них нозологічних формах. Кількісні 
відмінності, виявлені при морфоме-
тричному дослідженні, свідчать, що 
ступінь вираженості дуктулярної ре-
акції була меншою при НАСГ, ніж 
при гепатиті С. Не менш важливими 
є особливості локалізації дуктуляр-
ної реакції, які імовірно відобража-
ють переважання того чи іншого па-
тогенетичного механізму. Дифузне 
розміщення реактивних дуктул, 
яке є більш характерним для меха-
нізму проліферації передіснуючих 

протоків, спостерігалось переваж-
но при НАСГ. У випадках гепатиту С 
новоутворені дуктули, розміщені по 
периферії сполучнотканинних септ, 
імовірно формуються в результаті 
проліферації ПГБК.

Висновки:
Дуктулярна реакція була більш 

вираженою при цирозі, зумовленому 
НАСГ, ніж у випадках поствірусного 
цирозу.

При НАСГ новоутворені дукту-
ли розміщувались дифузно, а при ге-
патиті С – по периферії сполучнотка-
нинних септ.

Кількісні та якісні особливості 
дуктулярної реакції при цирозах різ-
ного походження імовірно пов’язані 
з переважанням різних патогенетич-
них механізмів. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА МОРФОЛОГІЧНИХ  
ПРОЯВІВ ПЕРВИННОГО НЕАЛКОГОЛЬНОГО ТА  

АЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТІВ
Ю.І. Чайка

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Ключові слова: первинний неалкогольний стеатогепатит, алкогольний 
стеатогепатит, морфологічні ознаки.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ  
ИЗМЕНЕНИЙ ПЕРВИЧНОГО НЕАЛКОГОЛЬНОГО И  

АЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТОВ
Ю.И. Чайка

При анализе исследуемого материала группа первичного неалкогольно-
го стеатогепатита (НАСГ) была разделена на 3 подгруппы, в зависимости от 
наличия и степени выраженности критериев метаболического синдрома. Это 
позволило провести детальный анализ морфологических изменений.   Группа 
алкогольного стеатогепатита (АСГ) выделялась с учетом как клинических, так 
и гистологических изменений в печени.

 При сравнении микроскопических изменений установлено, что при пер-
вичном НАСГ внутриклеточные липидные накопления чаще носили очаговый 
характер с поражением преимущественно центролобулярных печеночных 
клеток. У больных с АСГ вакуоли жира чаще наблюдались в гепатоцитах всех 
трех зон дольки. Установлено также, что для первичного НАСГ не характерны 
выраженная воспалительная инфильтрация и существенные склеротические 
изменения, тогда как в группе АСГ указанные проявления встречались значи-
тельно чаще и носили более выраженный характер.

Ключевые слова: первичный неалкогольный стеатогепатит, алкогольный 
стеатогепатит, морфологические признаки.

COMpaRiSON OF MORpHOlOGiCal CHaNGES iN pRiMaRy 
NONalCOHOliC aND alCOHOliC StEatOHEpatitiS

Yu. Chaika

During the analysis of the investigated material primary NASH group was divided 
into 3 subgroups on the basis of criteria of the presence and severity of metabolic 
syndrome. It allowed conducting a detailed analysis of morphological changes in 
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this group. ASH group was extracted on the basis of both clinical and histological 
changes in the liver. While conducting a detailed comparison of microscopic 
changes it was revealed that during primary NASH intracellular lipid accumulations 
were more focal in nature, affecting mainly central lobular liver cells, in contrast 
to the ASH, in which fat vacuoles were most often indentified in hepatocytes of all 
three zones of lobule. It is also established that marked inflammatory infiltration 
and substantial sclerotic changes are not typical for the primary NASH whereas in 
ASH group said manifestations were met more often and were more expressed in 
their nature.

Key words: primary nonalcoholic steatohepatitis, alcoholic steatohepatitis, 
morphological features.

Вступ. Стеатоз або паренхіма-
тозна жирова дистрофія – це загаль-
на ознака багатьох захворювань пе-
чінки, до яких відносять також не-
алкогольний (НАСГ) та алкогольний 
(АСГ) стеатогепатити, проте патоге-
нетичні механізми його виникнення 
при цих та інших патологічних про-
цесах різні. 

Під терміном “неалкогольний 
стеатогепатит” розуміють комп-
лекс гістологічних змін у печінці з 
обов’язковою наявністю стеатозу та 
можливим некрозом частини клі-
тин, з наступним розвитком продук-
тивного запалення та варіабельни-
ми про явами склерозу в осіб, що не 
зловживають алкоголем [1–4]. Ця па-
тологія в останні роки набула висо-
кої тенденції до прогресування [5] і 
отримала особливе значення через 
її зв’язок з ендогенними порушен-
нями ліпідного та вуглеводного об-
міну. Останні проявляються абдомі-
нальним ожирінням, недостатністю 
толерантності до глюкози або цукро-
вим діабетом ІІ типу, гіперліпідемією, 
комбінованою дисліпопротеїнемією, 

артеріальною гіпертензією [6–8]. 
Вказані зміни визначаються як мета-
болічний синдром. Розвиток його, го-
ловним чином, пов’язаний з комплек-
сною зміною функції гепатоцитів, що 
ініціюється розладами вуглеводного і 
ліпідного обміну та супроводжується 
розвитком первинного НАСГ. Крім 
того, виділяють вторинний НАСГ, 
який індукується зовнішніми впли-
вами і розвивається в результаті вжи-
вання медикаментів з гепатотоксич-
ним потенціалом [4, 9, 10]– ксенобі-
отиків та інших патологічних чинни-
ків, зокрема при синдромі мальаб-
сорбції різної етіології [1, 11, 12].

Алкогольний ґенез змін у печін-
ці вважається достовірним при на-
явності даних анамнезу про трива-
ле зловживання алкоголем (більше 
210 грам на тиждень або 30 грам на 
день – згідно даних Національного 
Інституту Здоров’я Сполучених 
Штатів Америки) та/або морфологіч-
них проявів алкогольної хвороби, та-
ких як дилятаційна кардіоміопатія, 
хронічний панкреатит, алкогольна 
енцефалопатія.
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Основні морфологічні зміни у пе-
чінці при алкогольній хворобі подіб-
ні до тих, що спостерігаються при 
НАСГ, і об’єднують поняття стеатоз, 
гепатит (переважно продуктивне за-
палення паренхіми з наявністю фо-
кальних некрозів) і фіброз різного 
ступеня вираженості (аж до цирозу). 

Незважаючи на стрімке прогре-
сування частоти ураження гепато-
цитів, патоморфологічні особливості 
жирової дистрофії гепатоцитів різно-
го ґенезу вивчені недостатньо і часто 
залишаються невиясненими [13, 14]. 
Не встановлено чітких критеріїв діа-
гностики хвороб печінки з ознаками 
жирової дистрофії [4, 7, 8, 12]. 

Тільки два дослідження [7, 8] 
були присвячені порівнянню гістоло-
гічної картини при НАСГ і АСГ. У ре-
зультаті було показано, що вакуолі-
зація ядер (відображає наявність цу-
крового діабету) і стеатоз частіше зу-
стрічаються при НАСГ; перипорталь-
ний і перицелюлярний фіброз, про-
ліферація жовчевих проток частіше 
спостерігаються при АСГ. Згідно да-
них S. Iton і співавторів [7], ці захво-
рювання не відрізняються ні за сту-
пенем вираженості центролобуляр-
ного некрозу або фіброзу, ні по наяв-
ності гіалінових тілець Маллорі. 

H. Pinto з співавторами [8] порів-
няли результати гістологічного дослі-
дження печінки у хворих з НАСГ, ам-
булаторних хворих з безсимптомним 
алкогольним гепатитом і хворих, гос-
піталізованих з приводу алкоголь-
ного гепатиту. Вираженість пошко-
дження клітин печінки, нейтрофіль-
ного і мононуклеарного запалення, 
фіброзу були найнижчими у хворих 

НАСГ, дещо вище – в амбулаторних 
хворих з безсимптомним алкоголь-
ним гепатитом, найвищими – у госпі-
талізованих хворих з алкогольним ге-
патитом.

«Алкогольний» гіалін (тіль-
ця Малорі) визначається у більшос-
ті випадків АСГ. У свою чергу гіалін 
по-типу тілець Малорі також можна 
виявити у досить лабільній кількості 
спостережень з НАСГ (по різних да-
них, вони спостерігаються в 9–90% 
випадків) [12, 15]). Їх, зазвичай, неба-
гато, вони невеликих розмірів, менш 
помітні, ніж при АСГ.

Метою даного дослідження було 
встановлення морфологічних ознак 
первинного НАСГ та АСГ із виділен-
ням диференціальних гістологічних 
критеріїв уражень печінки, що супро-
воджуються паренхіматозною жиро-
вою дистрофією. 

Матеріали і методи. Під час до-
слідження було проаналізовано не-
кропсійний матеріал з урахуванням 
наявності та вираженості клініко-
лабораторних даних метаболічно-
го синдрому, який супроводжується 
первинним НАСГ (його достовірни-
ми ознаками вважаються резистент-
ність до інсуліну, або прижиттєво ді-
агностований цукровий діабет, а та-
кож наявність ожиріння, дисліпіде-
мія та гіпертензія [16]. Кожен з цих 
факторів мав два ступені вираженос-
ті, в залежності від клінічних та мор-
фологічних проявів. Останнє дало 
змогу розділити групу первинного 
НАСГ на три підгрупи:

– І підгрупа – 184 спостережен-
ня, в яких прижиттєво був діагнос-
тований цукровий діабет або прояви 
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інсулінорезистентності, а також ви-
значались всі інші вищевказані озна-
ки метаболічного синдрому різного 
ступеня; 

– ІІ підгрупа – 125 спостережень, 
в яких клінічно встановлений цукро-
вий діабет або інсулінорезистент-
ність відсутні, але були значно вира-
жені два з трьох інших критеріїв. При 
цьому найбільша увага приділялась 
ступеню ожиріння (на підставі відпо-
відних морфологічних проявів та клі-
нічних даних);

– ІІІ підгрупа – 196 спостережень, 
в яких цукровий діабет і інсуліноре-
зистентність були відсутні, клінічно 
та морфологічно виключений вплив 
таких факторів як алкогольне, вірус-
не та бактеріальне ураження, захво-
рювання інших внутрішніх органів; 
ступінь проявів метаболічного син-
дрому був меншим. У свою чергу ал-
когольний ґенез виникнення стеато-
гепатиту при аналізі автопсійного ма-
теріалу був значним і становив 240 
випадків.

Усі досліджувані фрагменти тка-
нини печінки фіксували в забуфере-
ному 10% формаліні та заливали в 
парафін. На санному мікротомі ви-
готовлялись серійні зрізи завтовш-
ки 3-5 µ, які поміщали на предмет-
ні скельця для стандартного патогіс-
тологічного фарбування. Для вияв-
лення основних патогістологічних 
змін парафінові зрізи печінки фар-
бували гематоксиліном та еозином 
(за Масоном) для визначення спо-
лучної тканини та з метою уточнен-
ня виду внутрішньоклітинного на-
громадження в печінкових клітинах. 
У роботі було використано методику 

фарбування кріостатних зрізів пе-
чінки суданом ІІІ, що дозволяло ди-
ференціювати жирову паренхіматоз-
ну дистрофію від гідропічної. Вказані 
методи дослідження давали можли-
вість узагальнити та доповнити рані-
ше встановлені критерії, запропоно-
вані Brunt [17], Ishak [18], Sheuer [19], 
та критерії Metavir [20] для морфоло-
гічного опису і напівкількісної оцін-
ки змін у печінці при НАСГ та алко-
гольній хворобі (табл. 1).

Для виявлення статистичної зна-
чущості різниці між підгрупами ран-
гових показників застосовували не-
параметричний U-критерій Манн-
Вітні. Для оцінки відмінностей па-
раметричних характеристик вико-
ристовували дисперсійний аналіз 
(ANOVA), з застосуванням апстері-
орного попарного порівняння груп 
за допомогою критерію найменшої 
значущої різниці (LSD test). При по-
рівнянні підгруп за альтернативни-
ми характеристиками застосовували 
критерій χ2 з подальшим оцінюван-
ням відмінності часток (z-критерій). 
Критичний рівень значущості при 
перевірці статистичних гіпотез в до-
слідах приймався рівним 0,05 [21].

Результати та обговорення. 
Шляхом проведення морфологіч-
них досліджень встановлено, що між 
трьома підгрупами первинного НАСГ 
нема статистично значущої різни-
ці при оцінці відсотковості уражен-
ня печінкових клітин у вигляді стеа-
тозу. В І та ІІІ підгрупах найчастіше 
визначалось ураження печінки у ви-
гляді паренхіматозної жирової дис-
трофії – до 29% гепатоцитів, на дру-
гому місці було ураження від 30% до 
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59% печінкових клітин. Кількість ви-
падків, при яких спостерігалось суб-
тотальне або тотальне ураження пе-
чінки (60-100%), була найменша. Слід 
зауважити, що в І-ій підгрупі первин-
ного НАСГ різниця між ураженням 

печінки, що становила від 30% до 59% 
та від 60% до 100%, мінімальна і ста-
новить приблизно 1%. У ІІ підгрупі на 
першому місці було ураження печін-
ки від 30% до 59%. Кількість випадків, 
у яких процес дистрофії захоплював 

Таблиця 1. 
Основні патологічні процеси у печінці при стеатозі різного ґенезу та 

критерії їх оцінки
Патологічний 

процес Особливості Ступінь вираженості або локалізація

Стеатоз

Поширеність 
уражень

До 29% об’єму печінки
30-59% об’єму печінки

60-100% об’єму печінки 

Зональність змін 
1 зона
2 зона 
3 зона 

Тип нагромаджень 
(розмір вакуолей) 

Макровезикулярний
Мікровезикулярний 

Змішаний (макро- та мікро-)
Мікрокісти Наявність або відсутність

Клітинний  
інфільтрат

Внутрішньочасточкові  
інфільтрати 

Поодинокі – 1 ступінь 
Множинні – 2 ступінь 

Клітинний склад:
- мононуклеарний 

- з домішком сегментоядерних  
лейкоцитів

Портальний інфільтрат 

Незначний – 1 ступінь 
Виражений – 2 ступінь 

Клітинний склад:
- мононуклеарний

- з домішком сегментоядерних  
лейкоцитів 

Склероз (фіброз) 

Без перебудови Незмінені портальні тракти 
Початкові прояви септоутворення 

Сполучнотканинні септи 
(септальний фіброз) з проліферацією 

жовчевого епітелію
З перебудовою Циротична трансформація 

Цироз

Холестаз
Внутрішньоклітинний біліру-

біностаз Наявність або відсутність 

Холестаз Наявність або відсутність 

Венозна гіперемія 
печінки

Типові морфологічні прояви 
хронічної венозної гіперемії 

печінки
Наявність або відсутність
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до 29% гепатоцитів, була меншою, але 
різниця між цими двома ступенями 
ураження (29% та 30-59%) становила 
лише 2%. На третьому ж місці в цій 
підгрупі, як і в інших двох, було суб-
тотальне або тотальне ураження ге-
патоцитів. Найбільш виражене мак-
симальне залучення усіх гепатоци-
тів у процес паренхіматозної жиро-
вої дистрофії було відмічено у групах 
стеатогепатиту алкогольного ґенезу. 

При аналізі переважної локаліза-
ції уражених гепатоцитів у печінко-
вій часточці при первинному НАСГ 
найчастіше спостерігалось залучення 
у процес печінкових клітин, окремо 
центрочасточкової (першої) та окремо 
інтермедіарної (другої) зон печінко-
вої часточки. У першій та другій під-
групах первинного НАСГ (майже з та-
кою ж частотою) відзначалось одно-
часне ураження першої та другої зон. 
На відміну від цього, в третій підгру-
пі первинного НАСГ одночасне вияв-
лення жирових вакуолей у гепатоци-
тах всіх трьох зон печінкової часточ-
ки виявлялось у такій самій кількості 
випадків, як і ураження окремо тільки 
першої зони. 

Перипортальна (третя) зона ста-
тистично достовірно уражалась зна-
чно рідше. При стеатогепатиті алко-
гольного ґенезу одночасне уражен-
ня трьох зон часточки печінки було 
переважаючим, порівняно з уражен-
ням кожної зони окремо, або комбі-
нованим ураженням будь-яких двох 
зон. Статистично значуща різниця 
(р < 0,05 за критерієм Манн-Вітні) між 
первинним НАСГ і алкогольним сте-
атогепатитом спостерігалась при ло-
калізації ураження лише в одній зоні, 

двох зонах одночасно (при первинно-
му НАСГ значно частіше уражались 
перша та друга зони, окремо та разом), 
а також при ураженні всіх трьох зон 
печінкової часточки, яке було доміну-
ючим при алкогольному стеатогепати-
ті. Це дає змогу зробити припущення, 
що при первинному НАСГ ураження 
гепатоцитів у вигляді стеатозу почи-
нається з центру часточки і поширю-
ється на периферію, а сам процес но-
сить довготривалий характер. На від-
міну від цього, при стеатогепатиті ал-
когольного ґенезу дуже висока часто-
та одночасного ураження всіх трьох 
зон печінкової часточки, що пара-
лельно супроводжується мінімальною 
кількістю випадків з ураженням лише 
однієї будь-якої зони. 

При проведенні підрахунків отри-
маних даних стосовно розмірів жиро-
вих вакуолей у печінкових клітинах 
було встановлено статистично зна-
чущу відмінність І-ої та ІІІ-ої підгруп 
первинного НАСГ, по відношенню до 
групи зі стеатозом алкогольного ґене-
зу (р<0,05, критерій χ2). Незважаючи 
на домінуюче макровакуольне ура-
ження, як у всіх підгрупах первинного 
НАСГ, так у групі стеатогепатиту ал-
когольного ґенезу, статистично значу-
ща різниця між цими групами була зу-
мовлена відсотковим розподілом між 
мікровакуольним та змішаним (ма-
кро- та мікровакуольне) ураженням. 
Наявність мікровакуолей у гепатоци-
тах визначалась рідко, але все ж час-
тіше у групі первинного НАСГ, на від-
міну від групи стеатогепатиту, зумов-
леного впливом алкоголю. Одночасно 
з цим, змішане ураження печінкових 
клітин частіше спостерігалось при 
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алкогольному стеатогепатиті, ніж при 
первинному НАСГ.

Аналізуючи наявність мікрокіст у 
всіх досліджуваних групах було вста-
новлено, що така морфологічна озна-
ка не є характерною для жодної з груп 
дослідження. Це дозволяє дійти ви-
сновку, що при гістологічному аналі-
зі препаратів печінки з проявами сте-
атозу (як первинного неалкогольно-
го так і алкогольного) брати до уваги 
дану ознаку, як критерій диференці-
альної діагностики, недоцільно. 

Запальні зміни у досліджуваних 
препаратах локалізувались як в пор-
тальних трактах печінкової часточки 
так і інтралобулярно. Запальний ін-
фільтрат залежно від інтенсивності за-
пального процесу оцінювався за дво-
ма ступенями: 

1-ий – клітини запалення присут-
ні в портальних трактах або пооди-
нокими скупченнями інтрачасточко-
во, але в незначній кількості і не фор-
мують великовогнищевих скупчень 
(незначний); 2-ий – значно вираже-
ний запальний інфільтрат як в пор-
тальних трактах так і інтралобулярно 
з множинними вогнищами запалення 
(знач ний).  

Статистично достовірне перева-
жання запального інфільтрату дру-
гого ступеня було встановлено у гру-
пі стеатогепатиту алкогольного ґенезу. 
Тоді як інтенсивність запального про-
цесу, що локалізувався в портальних 
трактах в усіх трьох підгрупах первин-
ного НАСГ була майже однаковою. 
Внутрішньочасточкове запалення у 
всіх групах дослідження частіше но-
сило слабовиражений  характер (пер-
ший ступінь; р < 0,05).

Для оцінки порушень часточко-
балкової будови печінки і фіброзу 
було застосовано нами розроблену 
наступну числову градацію ступенів 
вираженості склеротичних змін:

0 – фіброзу та склеротичних змін 
нема (відсутні); 1 – портальні тракти 
незначно склеротичні та відмічають-
ся початкові прояви септоутворення 
навколо них (незначні); 2 – порталь-
ні тракти розширені за рахунок скле-
розу, від них відходять короткі чітко 
сформовані сполучнотканинні сеп-
ти з мінімальними проявами пролі-
ферації жовчевих проток (помірні); 
3 – портальні тракти склерозовані, 
від них відходять сполучнотканин-
ні септи, які майже з’єднуються між 
собою, можуть спостерігатись поо-
динокі сформовані вузли-регенерати. 
Крім того, відзначається значна про-
ліферація жовчевих проток в пор-
тальних трактах та сполучнотканин-
них септах (значні); 4 – чітко сфор-
мовані вузли-регенерати, що оточені 
сполучнотканинними септами – ци-
роз (виражені).

Встановлено статистичну різни-
цю при оцінці відсоткового розподілу 
випадків з різним ступенем вираже-
ності склеротичних змін у порталь-
них трактах. Так, у І та ІІІ підгрупах 
первинного НАСГ найчастіше спосте-
рігались склеротичні зміни порталь-
них трактів 1-го ступеня, майже з од-
наковою частотою відзначались скле-
ротичні зміни в портальних трактах 
0-го та 4-го ступеня і в поодиноких 
випадках були зміни 3-го ступеня. В 
ІІ підгрупі первинного НАСГ розпо-
діл за ступенем склеротичних змін в 
портальних трактах був дещо іншим, 
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а саме: на першому місці були скле-
ротичні зміни 0-го ступеня, тобто в 
портальних трактах склеротичні змі-
ни відсутні або відмічались мінімаль-
ні, як у нормі. На другому місці були 
склеротичні зміни портальних трак-
тів 1-го ступеня. На третьому місці 
майже з однаковою частотою відмі-
чались склеротичні зміни 2-го та 4-го 
ступеня. Лише в поодиноких спосте-
реженнях були склеротичні зміни пе-
рипортальних зон 3-го ступеня.

Слід зазначити, що такий розпо-
діл між ступенем склеротичних змін 
в портальних трактах у кожній з під-
груп первинного НАСГ зумовив на-
явність статистично значущої різни-
ці (р < 0,05 за критерієм Манн-Вітні) 
між даною групою та групою стеато-
гепатиту алкогольного ґенезу. У разі 
первинного НАСГ переважали по-
чаткові склеротичні зміни у порталь-
них трактах з мінімальними проя-
вами септоутворення (або їх відсут-
ність), що свідчить про довготрива-
лість процесу фіброзу у печінці при 
метаболічному процесі. Тоді як при 
алкогольному стеатогепатиті пере-
важаючими були склеротичні змі-
ни останнього ступеня розвитку (ци-
роз), що вказує на швидке прогресу-
вання фіброзних змін у печінці. 

При первинному НАСГ пошко-
дження гепатоцитів з їх загибеллю 
спостерігалось значно частіше в І та 
ІІІ підгрупах, що було підтвердже-
но наявністю статистично значущої 
різниці (р < 0,05 за критерієм χ2) між 
цими двома підгрупами та ІІ-ою під-
групою первинного НАСГ. Ще час-
тіше альтерація гепатоцитів з їх за-
гибеллю зустрічалась при АСГ, але 

статистично значуща різниця була 
встановлена тільки із ІІ-ою підгру-
пою первинного НАСГ. 

Висновки.
1. Результати морфологічного до-

слідження групи первинного неалко-
гольного стеатогепатиту свідчать про 
переважання макровакуольного вог-
нищевого внутрішньоклітинного на-
громадження ліпідів, яке починається 
з центролобулярної зони і поєднуєть-
ся з проявами запалення у портальних 
трактах різного ступеня вираженос-
ті зі незначною інтрачасточковою ін-
фільтрацією, без суттєвого перипор-
тального склерозу. 

2. Алкогольний стеатогепатит ха-
рактеризується найбільш вираже-
ним внутрішньоклітинним макрова-
куольним нагромадженням ліпідів у 
гепатоцитах всіх зон печінкової час-
точки, яке поєднується із інтенсив-
ною запальною клітинною інфільтра-
цією портальних трактів та менш ін-
тенсивною інфільтрацією часточок, 
проте у порівнянні з групою первин-
ного НАСГ остання частіше мала ви-
ражений характер. Крім того, у поло-
вини спостережених відмічено розви-
ток цирозу. 

3. Вивчені морфологічні прояви 
первинного НАСГ та АСГ вказують на 
наявність певних гістологічних особли-
востей кожного з уражень. Вони не є 
патогномонічними і не дають можли-
вості достовірно встановити ґенез стеа-
тогепатиту без врахування клінічних 
даних, таких як анамнез, аналіз крові на 
виявлення етилену, біохімічних показ-
ників крові з визначенням глюкози, пе-
чінкових показників тощо.
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ 
ГЕПАТИТ С ЗА РОЗРОБЛЕНИМ МЕТОДОМ НЕІНВАЗИВНОЇ 

ДІАГНОСТИКИ СТАДІЇ ФІБРОЗУ
В.М. Козько, Н.В. Анциферова, Г.О. Соломенник, Я.І. Копійченко, О.Е. Бондар

Харківський національний медичний університет

Ключовi слова: HCV-інфекція, урсохол, гепабене, еберон, рибарин, метод 
неінвазивної оцінки ступеня фіброзу, тест FibroMax.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ГЕПАТИТОМ С ПО РАЗРАБОТАННОМУ МЕТОДУ НЕИНВАЗИВНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ СТАДИИ ФИБРОЗА
В.Н. Козько, Н.В. Анцыферова, А.О. Соломенник, Я.И. Копейченко, А.Е. Бондарь

В работе показана эффективность лечения хронического гепатита С урсо-
холом, гепабене, эбероном в сочетании с рибарином. В качестве оценки пред-
лагается метод неинвазивной оценки стадии фиброза, включающий ММП-1, 
ТФР бета-1, гаптоглобин. Разработанный тест позволил выявить маркеры фи-
броза при заболеваемости ХГС.  Недостаточность функции печени до лечения 
определялась нарушением работы липидного спектра. Назначенные лечебные 
мероприятия благоприятно повлияли на состояние печени и липидный 
спектр. Необходимо указать, что наиболее положительный лечебный эффект 
был обнаружен в третьей группе больных, которая была пролечена эбероном 
в сочетании с рибарином. Также эффективные результаты были получены в 
группе больных, в схему терапии которых был включен урхосол. Оценка ле-
чения гепабене показала тенденцию к снижению эндогенной интоксикации 
болезни и не дала выраженного антифибротического эффекта.

Ключевые слова: HCV-инфекция, урсохол, гепабене, эберон, рибарин, 
метод неинвазивной оценки стадии фиброза, тест FibroMax.

aSSESSMENt OF tREatMENt RESUltS iN patiENtS WitH 
CHRONiC HEpatitiS C Via ENGiNEERED MEtHOD OF NONiNVaSiVE 

DiaGNOStiCS OF FiBROSiS StaGE
V.N. Kozko, N.V. Antsyferova, A.O. Solmennyk, Ya.I. Kopiychenko, A.E. Bondar

The article shows the effect of the treatment of chronic hepatitis C by Ursochol, 
Hepabene, the Eberon with the Ribarin. We recommend a method for noninvasive 
determination of the level of fibrosis: MMP-1, TGF ß-1, haptoglobin. The developed 
test will detect markers of fibrosis in latent disease. Lack of liver function before 
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treatment determined by the violation of lipid spectrum. Prescribed therapeutic 
treatment highly affected on disease and liver function, lipid range. It is necessary to 
point out that the most positive medical effect was found in patients of 3-d group, 
which were treated by Eberon with Ribarin. Also, the effective results were obtained 
in group of patients in the scheme of therapy were included Ursohol. The effect of 
Hepabene treatment showed a tendency for decreased endogenous intoxication in 
disease and didn’t give the pronounced antifibrotic effect.

Кey words: HCV-infection, Ursochol, Hepabene, Eberon, Ribarin, noninvasive 
method determination of the level fibrosis, test FibroMax.

Вступ.  Проблема вірусних гепа-
титів залишається однією з централь-
них для охорони здоров’я України 
[1]. Хоча число нових заражень змен-
шується, принаймні, в промислово 
розвинених країнах, де вони в осно-
вному зумовлені ін’єкціями нарко-
тиків, захворюваність та смертність, 
пов’язана з HCV-інфекцією, збіль-
шиться протягом наступного деся-
тиліття; також, існує загроза ризику 
прогресування фіброзу до цирозу або 
гепатоцелюлярної карциноми [2]. 

Основним фактором передачі ві-
русу гепатиту С є HCV-інфікована 
кров або продукти крові [3]. 
Татуювання і пірсинг є другою при-
чиною, особливо серед молоді, якщо 
вони були проведені не в професій-
них салонах [4]. 

Виявлення і подальше спо-
стереження за розвитком фіброзу 
при хронічному гепатиті С (ХГС) є 
обов’язковою умовою для лікування 
на ранній стадії і стратифікації ризи-
ку [5].

Пошук нових маркерів діагнос-
тики та лiкування ХГС є актуаль-
ною проблемою в гепатології [6, 7, 
8]. В Україні зараз гостро стоїть про-
блема виробництва спеціальних 

діагностичних наборів для визначен-
ня гепатиту С [9]. В даний час арсе-
нал лікарських засобів базується на 
гепатопротекторах, дія яких не є етіо-
тропною, ряд з них має побічні ефек-
ти і досить високу вартість [10].

Матеріали і методи дослідження.  
Було  визначено стан печiнки у хво-
рих на ХГС пiсля лiкування рiзними 
медикаментозними засобами за роз-
робленим методом неінвазивної оцін-
ки стадії фіброзу. Проведено оцінку 
анти фібротичного та ліпідостабілізу-
ючого ефектів  урсохола, гепабене та 
еберона у єдності з рибарином.

У роботі взяли участь три групи 
хворих з хронічним гепатитом С, для 
кожної з яких була призначена спеці-
альна схема терапії. В 1-й групі хво-
рих, в кількості 26 пацієнтів, був при-
значений урсохол, який приймав-
ся хворими одноразово перед сном в 
дозі 10 мг/кг/добу, безперервно про-
тягом трьох місяців. У 2-й групi (25 
хворих) схема лiкування включа-
ла безперервний прийом гепабене у 
дозі по 1 капсулі 3 рази на добу про-
тягом трьох мiсяцiв в щоденному ре-
жимі. 3-й групі хворих (28 обстеже-
них) була назначена подвійна тера-
пія, що включала підшкірне введення 
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еберона по 3 млн. МО через день, а 
також прийом  рибарину у щоден-
ному режимі в дозі залежно від маси 
тіла (виходячи з розрахунку 15 мг на 
1 кг маси тіла). Спостереження вело-
ся протягом року.

Оцінка антифібротичного ефекту 
печінки була проведена за розробле-
ним тестом, який проводили хворим 
до та пiсля лiкування. Розроблений 
прогностичний тест включав 
дослiдження ММП-1, ТФР бета-1 та 
гаптоглобiну. Також проводилось ви-
вчення  ліпідостабілізуючого впли-
ву вищезгаданих лікарських препа-
ратів.   Дослідження рівня ММП-1 та 
ТФР бета-1 у сироватці крові прово-
дилося з використанням наборів для 
імуноферментного аналізу (Human 
MMP-1 Elisa, TGB 1 Elisa) на біохіміч-
ному ІФА-аналізаторі; рівня гапто-
глобіну у сироватці крові – фотоме-
тричним методом у реакції з ривано-
лом за допомогою діагностикума фір-
ми “Реагент“ (Україна); рівня ліпідів у 
сироватці крові – колориметричним 
методом на біохімічному аналізаторі 
з використанням діагностичних на-
борів фірми “Реагент“ (Україна). 

Результати дослідження та їх об-
говорення.  Дослідження ліпідів у 
1-й групі до лікування виявило збiй у 
роботi всiх показникiв лiпiдного спек-
тра, що виражалося у підвищеннi ТГ, 
ЛПВЩ, ЛПДНЩ, зниженнi ЛПНЩ. 
Виявленi данi свiдчили про наявнiсть 
в органiзмi хворих iнфекцiйного про-
цесу, що впливав на функцiональний 
стан гепатоцитiв. За отриманими да-
ними у патогенетичних механізмах 
розвитку фіброзу важливу роль ві-
дігравало порушення балансу ма-
триксних металопротеїназ, що ви-
ражалося у зменшеннi виробництва 
MMП-1 фібробластами. Дослiдження 
ТФР бета-1 показало, що його рiвень 
був пiдвищений, що можна поясни-
ти протективною функцією дано-
го біомаркера щодо паренхіми пе-
чінки. За отриманими даними рiвня 
гаптоглобiну нами отриманi показ-
ники, якi були достовірно знижені у 
порівнянні з показниками контроль-
ної групи (табл. 1)

Результати оцiнки ММП-1 у си-
роватці крові показали, що сироват-
ковий маркер достовiрно пiдвищився 
(p<0,01), що вказувало на припинення 

Таблиця 1.
Оцінка лiкування урсохолом за розробленим прогностичним тестом  

у 1 групi
Показник, контрольне значення До лiкування Пiсля лiкування p

ММП-1, нг/мл (24,16±1,38) 18,24±0,4 20,01±0,45 <0,01
ТФР бета-1, нг/мл (1,14±0,21) 5,65±0,36 4,45±0,35 <0,05

Гаптоглобiн, г/л (1,37±0,13) 1,1±0,02 1,17±0,02 <0,05
ЗХС, ммоль/л (4,41±0,79) 3,72±0,12 4,37±0,08 <0,01
ТГ, ммоль/л (0,68±0,12) 2,1±0,09 0,73±0,03 <0,001

ЛПВЩ,ммоль/л (1,47±0,26) 2,69±0,09 1,84±0,14 <0,01
ЛПНЩ, ммоль/л (1,18±0,21) 0,59±0,04 1,12±0,05 <0,001

ЛПДНЩ, ммоль/л (0,64±0,11) 2,1±0,07 1,0±0,1 <0,001
Примiтка: p - ступінь ймовірності: р<0,05, р<0,01, p<0,001 порівняно до лiкування.
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або стабiлiзацiю  колагенолітичної 
активностi. При вивченні рівня рос-
тового фактора ТФР бета-1 в сиро-
ватці крові, після лікування відбу-
лося його достовірне зменшення, що 
можна пояснити зниженням запаль-
ної реакції (p<0,05). Аналіз рівня 
гаптоглобіну після лікування пока-
зав достовірне підвищення його рів-
ня (p<0,05). При вивченні стану лі-
підного обміну встановлено, що при 
лiкуваннi урсохолом його баланс був 
вiдновлений за рахунок зниження 
рівня ТГ (p<0,001),  ЛПВЩ (p<0,01), 
ЛПДНЩ (p<0,001), а також достовір-
ного підвищення ЛПНЩ (p<0,001). 
Таким чином, урсохол надав одно-
значний позитивний ефект на стан 
печiнки, на що вказувало припинен-
ня патологічної деградації її матрик-
су та полiпшення ліпостабілізуючої 
функції.

До лiкування лiпiдний спектр 
у 2 групi хворих мав вiдмiнностi 
вiд нормальних показникiв, зо-
крема, спостерiгалося підвищення 
рiвней ЛПВЩ та ЛПДНЩ, ТГ, зни-
ження ЛПНЩ, що вказувало на за-
пальний процес. Показники ММП-1, 

ТФР бета-1, гаптоглобін до лікуван-
ня мали практично однакову з ана-
логічними показниками 1-ї групи 
хворих межу значень. Результати 
дослiдження лiкування групи хворих 
гепабене представленi у табл. 2.

Включення у схему лiкування 
хворих гепабене вказувало на част-
кове поліпшення  процесів ліпідного 
обміну, а саме: зниження ТГ(p<0,001), 
ЛПВЩ (p<0,01), ЛПДНЩ (p<0,01), 
а також підвищення рівня ЛПНЩ 
(p0,01). Слід зазначити, що зазначені 
показники не досягли значень конт-
рольної групи. Майже не спостеріга-
лося позитивних змін рівнів ММП-
1 та ТФР бета-1 (p>0,05). Проте, 
вiдбулося статистичне пiдвищення 
рiвня гаптоглобіна (p<0,05). Часткова 
корекція гепабене ліпідограми у хво-
рих вказує на спроможність препара-
ту стабілізувати стан ліпідного обмі-
ну.

Дослідження ліпідного спек-
тра крові у 3 групi хворих до ліку-
вання виявило зміни всіх показни-
ків спектра, а саме – підвищення рів-
нів ТГ, ЛПВЩ, ЛПДНЩ, зниження 
ЛПНЩ, що можливо при наявності в 

Таблиця 2.
Оцінка лiкування гепабене за розробленим прогностичним тестом  

у 2 групi
Показник, контрольне значення До лiкування Пiсля лiкування p

ММП-1, нг/мл (24,16±1,38) 17,48±0,8 18,08±0,99 >0,05
ТФР бета-1, нг/мл (1,14±0,21) 5,97±0,41 5,56±0,38 >0,05

Гаптоглобiн, г/л (1,37±0,13) 1,07±0,03 1,14±0,02 <0,05
ЗХС, ммоль/л (4,41±0,79) 3,55±0,02 4,32±0,09 <0,01
ТГ, ммоль/л (0,68±0,12) 2,31±0,09 1,3±0,09 <0,001

ЛПВЩ,ммоль/л (1,47±0,26) 2,71±0,1 2,25±0,12 <0,01
ЛПНЩ, ммоль/л (1,18±0,21) 0,6±0,04 1,14±0,06 <0,001

ЛПДНЩ, ммоль/л (0,64±0,11) 2,08±0,04 1,44±0,09 <0,01
Примiтка: p - ступінь ймовірності: р<0,05, р<0,01, p<0,001 порівняно до лiкування.
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організмі вірусних агентів, які ведуть 
до зміни функціональної здатнос-
ті клітин печінки. Значення ММП-1, 
ТФР бета-1, гаптоглобіна до лікуван-
ня майже подібні тим, що спостеріга-
лися у 1-ї та 2-ї групах хворих до по-
чатку терапії. (табл. 3).

Поліпшення стану печінки піс-
ля лікування ебероном у поєднанні 
з рибарином супроводжувалося змі-
ною ряду біохімічних показників, на 
що вказувало достовiрне підвищення 
рівня ММП-1 (р<0,05). Зниження ін-
токсикації було виявлено шляхом ви-
вчення рівня ростового фактора ТФР 
бета-1, після лікування цей пара-
метр статистично знизився (р<0,05). 
Рівень гаптоглобіну достовірно під-
вищився (р<0,02). Необхідно відзна-
чити, що всі показники ліпідного 
спектра крові досягли значень конт-
рольної групи. Лікування призве-
ло до зниження ТГ (р<0,001), ЛПВЩ 
(р<0,01), ЛПДНЩ (р<0,001), підви-
щення ЛПНЩ (Р<0,001). Подвійна 
терапія (еберон з рибарином) заре-
комендувала себе, як безпосеред-
ній регулятор протікання метабо-
лічних процесів в гепатоцитах, що 

супроводжувалося рядом ефектів, а 
саме гепатопротекторним, антифі-
бротичним, ліпостабілізуючим.

Оцiнка лiкування урсохолом  була 
проведена шляхом розподiлу хво-
рих за ступенями фiброзу, розрахо-
ваним за нашим тестом. Для встанов-
лення статистичного зв’язку ММП-1, 
ТФР бета-1, гаптоглобіном та стаді-
єю фіброзу був проведений розраху-
нок коефіцієнта рангової кореляції 
Спiрмена. Для цього 23 хворим, яким  
визначенi cтадії фіброзу за системою 
FibroMax, були розрахованi cереднi 
значення цих показників. Кожній 
стадії відповідав свій прогностичний 
показник фіброзу (ППФ), який раху-
вався за формулою: 

ППФ=ММП/ТФР×гаптоглобін.
Розподiл хворих за генотипа-

ми пiсля лiкування урсохолом по-
казав, що у бiльшостi обстежених 
активнiсть фiброзу була знижена. Так 
у хворих на ХГС з генотипом HCV 
3а та з ступенями фiброзу F3, F2, F1 
позитивна вiдповiдь була отрима-
на у більш ніж половини обстежених 
(71,4%), при цьому у 28,6% хворих 
отримана F0 ступiнь. У 83,3% хворих 

Таблиця 3.
Оцінка лiкування ебероном у єдності з рибарином за розробленим 

прогностичним тестом у 3 групi
Показник, контрольне значення До лiкування Пiсля лiкування p

ММП-1, нг/мл (24,16±1,38) 17,34±0,69 19,45±0,57 <0,05
ТФР бета-1, нг/мл (1,14±0,21) 6,14±0,38 4,58±0,38 <0,05

Гаптоглобiн, г/л (1,37±0,13) 1,08±0,02 1,1±0,02 <0,02
ЗХС, ммоль/л (4,41±0,79) 3,71±0,14 4,34±0,08 <0,01
ТГ, ммоль/л (0,68±0,12) 2,17±0,07 0,69±0,04 <0,001

ЛПВЩ, ммоль/л (1,47±0,26) 3,06±0,24 1,72±0,07 <0,01
ЛПНЩ, ммоль/л (1,18±0,21) 0,53±0,03 1,18±0,05 <0,001

ЛПДНЩ, ммоль/л (0,64±0,11) 2,14±0,04 0,74±0,07 <0,001
Примiтка: p - ступінь ймовірності: р<0,05, р<0,02, р<0,01, p<0,001 порівняно до лiкування
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з генотипами 1b/3а, 2, 1а, 1b/2, 1а/3а – 
у 3,3% стадії фiброзу, також, знизили-
ся. У хворих, інфікованих генотипом 
1b, отримана низька ефективність лі-
кування урсохолом, так у обстеже-
них з стадією фiброзу F3 позитивну 
вiдповiдь дали 33,3%, з стадією F2 та 
F1 – 50%. При цьому у 23,1 % хворих 
з генотипом 1b у 7,7%  отримана F0 
стадія.

Розподiл хворих за генотипами 
пiсля лiкування гепабене показав, 
що кiлькiсть хворих за ступенями 
фiброзу не змiнилася, що говорить 
про негативну вiдповiдь на терапiю 
гепабене. За нашою думкою, гепебе-
не не володів антифібротичним ефек-
том, слiд вiдмiтити, що це стосувало-
ся усіх дослiджуваних генотипів. 

Розподiл хворих за генотипа-
ми пiсля лiкування  ебероном в по-
єднанні з рибарином показав, що у 
бiльшостi обстежених активнiсть 
фiброзу на ступiнь нижча, що го-
ворить про позитивну вiдповiдь на 
терапiю. Так у хворих на ХГС з гено-
типом 3а та ступенями фіброзу F3, F2, 
F1 позитивна відповідь була отрима-
на у 62,5% хворих. У 88,9% хворих з 
генотипами 1b/3а, 2, 1а, 1b/2, 1а/3а – у 
3,3% стадії фiброзу знизилися на сту-
пінь нижче. У хворих людей, інфіко-
ваних генотипом 1 b, ефективність лі-
кування була нижча: позитивна  від-
повідь на момент закінчення ліку-
вання ебероном з рибарином з сту-
пенем фiброзу F3 спостерігалася у 
50% хворих, з стадією F2 – близько до  
66,7%, з стадією F1 – у 75%, що мож-
на пояснити стійкістю даного виду 
генотипу до зазначеного лікування.
Проте, у 27,3% хворих з генотипом 

1b зазначена стадія F0. Отриманi ре-
зультати дозволяють стверджувати, 
що подвійна терапія  мала антифібро-
тичний вплив щодо хворих з рiзними  
генотипами ХГС. 

Таким чином, розроблений тест 
дозволив виявити маркери фіброзу 
при  захворюваності на ХГС. Даними 
маркерами виявилися сироватко-
вий маркер фіброзу, матриксна ме-
талопротеїназа-1 (ММП-1), росто-
вий фактор ТФР-бета 1 та гаптогло-
бін, як найбільш інформативнi по-
казники колагенолітичної активнос-
ті при ХГС. Для дослідження функ-
ціональної інтеграції гепатоцитів, 
який забезпечується позаклітинним 
матриксом, була досліджена матрик-
сна металопротеїназа-1 (ММП-1).  
Отримані дані підтверджують відо-
мості про те, що ММП-1 володіє не-
залежною прогностичною цінністю 
ефективності лікування пацієнтів з 
ХГС. Використання в прогностично-
му фібротестi змісту циркулюючої 
ММП-1 співвідноситься з підвищен-
ням передбачення позитивної цін-
ності розробленого тесту. Хоча сиро-
ватковий маркер фіброзу ММП-1 ві-
дображає тканинний метаболізм в ці-
лому і не є специфічним тільки для 
тканини печінки, нами було виявле-
но поліпшення процесів репарації 
печінкової тканини, що виражало-
ся в пiдвищеннi ММП-1. Оцiнка ТФР 
бета-1, як сильного індуктора фібро-
генезу, виявила його високий рiвень 
до лiкування у всiх групах хворих. 
Зростання активності ТФР-β1 було 
компенсаторною відповіддю на по-
шкодження печінкової тканини при 
обструкції печінкового тракту. Пiсля 
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проведення терапії урхосолом, ебе-
роном у єдності з рибарином ТФР 
бета-1 достовiрно зменшився, що по-
яснюється зниженням захисних по-
треб паренхіми печінки від інтокси-
каційного агента. Важлива антиендо-
токсична функція в організмі люди-
ни належить гаптоглобiну, зниження 
рівня якого вказувало на ризик про-
гресування фіброзу печінки. Зміни 
цього показника на тлі лікування у 
бік поліпшення  вказує на його здат-
ність бути чутливим маркером явищ 
фіброгенезу.

Недостатність функції печінки до 
лiкування визначалася порушенням 
роботи лiпiдного спектра, ведучих до 
зміни функціональної здатності гепа-
тоцитів, що відобразилося підвищен-
ням рівнів ТГ, ЛПВЩ, ЛПДНЩ, зни-
женням ЛПНЩ.

Призначені лікувальні заходи 
сприятливо вплинули на стан хворих 
та роботу печiнки, на лiпiдний спектр. 
Необхiдно вказати, що найбiльш по-
зитивний лiкувальний ефект було 
виявлено у 3-й групi хворих, яка була 
пролiкована ебероном в поєднанні з 

рибарином. Також, ефективнi резуль-
тати були у групi обстежених, у схе-
му терапiї яких було включено урхо-
сол. Оцiнка лiкування гепабене пока-
зала тенденцiю до зниження ендоген-
ної інтоксикації у хворих.

Висновок.  Оцінка результатів лі-
кування за розробленим нами мето-
дом неінвазивної оцінки ступеня фі-
брозу у хворих на ХГС, що включає до-
слідження у сироватці крові ММП-1,  
ТФР бета-1 та  гаптоглобіну проде-
монструвало високий рівень анти-
фібротичного та ліпостабілізуючо-
го ефектів подвійної терапії (еберон 
з рибарином). Препарати урсодезок-
сіхолевої кислоти також позитив-
но впливають на ліпідний стан крові 
та процеси фіброгенезу печінки хво-
рих на ХГС. Визначення стадій фі-
брозу за даними розробленого нами 
тесту є інформативним матеріалом у 
якостi маркеру до та пiсля лікування 
хворих з хронічним гепатитом С, що 
дає можливість рекомендувати його 
застосування у клінічній практиці  
щодо хворих на ХГС.
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КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО 
ГЕПАТИТУ С НА ТЛІ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ 

ПЕЧІНКИ.
Х.О. Пронюк

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Ключові слова: хронічний гепатит С, неалкогольна жирова хвороба печін-
ки, метаболічні фактори ризику, вірус-індукований стеатоз печінки.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С НА ФОНЕ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ 

ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ
Х.О. Пронюк

В статье представлены результаты изучения влияния неалкогольной 
жировой болезни печени на течение хронического гепатита С. Получены 
данные, подтверждающие, что НАЖБП, возникающая на фоне метаболических 
факторов её развития, значительно отягощает течение ХГС и способствует 
прогрессированию фиброза печени. Вирус-индуцированная НАЖБП 
практически не влияет на клиническое течение ХГС.

Ключевые слова: хронический гепатит С, неалкогольная жировая болезнь 
печени, метаболические факторы риска, вирус-индуцированный стеатоз 
печени.

pECUliaRitiES OF CliNiCal aND laBORatORy COURSE OF CHRONiC 
HEpatitiS C aND CONCOMitaNt NON-alCOHOliC Fatty liVER 

DiSEaSE.
Kh. Pronyuk

O.O. Bohomolet’s National medical university, infection diseases department.

Chronic hepatitis C and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) are the two 
most common liver diseases. It is therefore natural that these conditions often co-exist 
in the same individual. The diagnosis of NAFLD in a subject with hepatitis C infection 
is based on the presence of hepatic steatosis. The present study confirmed presence of 
two main factors of liver steatosis development in patients with chronic hepatitis C: 
metabolic risk factors  and direct viral influence. It was indicated that concomitant 
NAFLD that developed under the influence of metabolic risk factors negatively in-
fluence clinical course of the disease and cause progression of fibrosis. Virus-related 
concomitant NAFLD do not influence on clinical course of chronic hepatitis C. 

Key words: chronic hepatitis C, non-alcoholic fatty liver disease, metabolic risk 
factors.
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Вступ. Вірусний гепатит С є одні-
єю із найчастіших причин розвитку 
хронічної патології печінки у всьому 
світі. За даними експертних оцінок, у 
світі інфіковано вірусом гепатиту C 
(ВГС) 500–700 млн. осіб, а кількість 
хворих на хронічний гепатит С (ХГС) 
становить біля 200 млн. [1–4]. 

Відповідно до сучасних уявлень, 
існує цілий ряд факторів, які впли-
вають на природний перебіг ХГС та 
ефективність специфічної проти-
вірусної терапії (ПВТ),  а саме: вік, 
стать, расова приналежність, гене-
тичні особливості хворого; важливе 
значення має генотип вірусу та «ві-
русне навантаження», а також коінфі-
кування іншими гепатотропними ві-
русами та різноманітні токсичні фак-
тори, [5,6]. Проте, незважаючи на ве-
лику кількість досліджень, присвяче-
них проблемі ВГС – інфекції, меха-
нізми прогресування захворювання 
є ще не до кінця вивченими, зокрема 
це стосується поєднаної патології пе-
чінки. 

Неалкогольна жирова хвороба 
печінки (НАЖХП) є однією з частих 
причин розвитку хронічної патології 
печінки, що характеризуються в осно-
вному макровезикулярним стеатозом 
(накопичення тригліцеридів у печін-
ці понад 5% її маси). Морфологічна 
картина може варіювати від ізольо-
ваного стеатозу до стеатогепатиту 
(запальна інфільтрація печінки на 
фоні жирової дистрофії гепатоцитів) 
та фіброзу, які можуть прогресува-
ти до стеатогенного цирозу печінки 
(ЦП) [7,8]. Поширеність НАЖХП ся-
гає 30% серед загальної популяції та 
75-90% серед осіб з надмірною масою 

тіла [9,10]. Незалежні фактори ризи-
ку розвитку стеатозу печінки вклю-
чають надмірну масу тіла, інсуліноре-
зистентність, цукровий діабет та інші 
риси метаболічного синдрому, такі як 
гіпертензія та гіперліпідемія.

За даними літератури,  у пацієн-
тів з ВГС-інфекцією стеатоз печін-
ки (CП) зустрічається в 2,5 раз часті-
ше ніж у загальній популяції [11,12]. 
Дана асоціація є залежною від  фак-
торів пацієнта та безпосереднього ві-
русного впливу, оскільки ВГС впли-
ває на обмінні процеси ліпідів в гепа-
тоцитах та може обумовлювати роз-
виток інсулінорезистентності і сте-
атозу незалежно від метаболічних 
факторів ризику [11-13].

Поєднання ХГС та НАЖХП, за 
думкою ряду авторів, призводить 
до прискореного прогресування за-
хворювання, зниження ефективнос-
ті противірусної терапії та підвищує 
ризик розвитку гепатоцелюлярної 
карциноми [14,15].

Метою даної роботи було  дослі-
дження  впливу поєднаної НАЖХП 
на клініко-лабораторний перебіг 
ХГС.

Матеріали та методи.  Під спо-
стереженням було 126 хворих на ХГС. 
Серед обстежених пацієнтів чолові-
ків – 78 (61,9%), жінок – 48 (38,1%). 
Вік хворих коливався від 23 до 63 
років, середній вік склав 36,5 роки  
(НК = 30, ВК = 43,25 роки). 

Тіологічно діагноз ХГС підтвер-
джувався виявленням сумарних ан-
титіл до структурного (core) та не-
структурних білків вірусу гепатиту С 
(anti HCV IgG +), а також виявленням 
в крові пацієнтів HCV-RNA методом 
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ПЛР в реальному часі (RT-PCR) з ви-
значенням вірусного навантажен-
ня та генотипуванням. Діагностика 
НАЖХП у пацієнтів із ХГС базува-
лась на виявленні ознак стеатозу пе-
чінки за даними комплексного УЗД. 
У всіх пацієнтів, що увійшли під до-
слідження, шляхом ретельного збо-
ру анамнезу життя, було виключено 
вживання алкоголю в гепатотоксич-
них дозах. Наявність метаболічних 
факторів ризику розвитку НАЖХП 
оцінювалась відповідно до критеріїв 
метаболічного синдрому (МС). В за-
лежності від наявності стеатозу пе-
чінки, за даними УЗД, а також мета-
болічних факторів ризику, всі паці-
єнти із ХГС були розподілені на гру-
пи: І-А – 48 пацієнтів із ХГС, поєдна-
ним із СП та наявністю метаболічних 
факторів ризику розвитку НАЖХП; 
І-В – 46 пацієнтів із ХГС, поєднаним 
із СП без метаболічних факторів ри-
зику; ІІ група (група порівняння) – 32 
пацієнти із ХГС без ознак стеатозу 
печінки, за даними УЗД. 

Результати та їх обговорен-
ня.  При розподілі пацієнтів в за-
лежності від генотипу було встанов-
лено, що у хворих І А групи (з мета-
болічними факторами розвитку СП) 
практично з однаковою частотою зу-
стрічався 1 генотип – у 23 (47,9%) та 
3 генотип – у 25 (52,1%); серед хво-
рих І В групи домінував 3 генотип:  

1 генотип – у 10 (21,7%) та 3 генотип – у 
36 (78,3%). Серед пацієнтів контроль-
ної групи розподіл за генотипами був 
наступним: 1 генотип – у 19 (59,4%), 
3  генотип – у 9 (28,1%), 2 генотип –  
у 4 (12,5%) хворих (рис. 1).  

При оцінці стану хворих на ХГС з 
НАЖХП (в залежності від наявності 
метаболічних факторів ризику) вста-
новлено, що у І А групі частота клі-
нічних проявів була вірогідно ви-
щою в порівнянні із хворими І В гру-
пи, так і ІІ групи (табл.1). Серед хво-
рих на ХГС з СП без метаболічних 
факторів ризику (І В група) відсут-
ність скарг спостерігалась у 23,9% па-
цієнтів і не відрізнялась від хворих на 
ХГС без супутнього СП. У пацієнтів з 
групи І А вираженість  диспепсично-
го синдрому суттєво відрізнялась від 
аналогічних  показників у інших гру-
пах хворих. Так, у групі І А незначно 
виражений диспепсичний синдром 
спостерігався у 28,2% пацієнтів, про-
ти 63,2% у І В групі та 58,3% у ІІ гру-
пі; помірно виражений – у 66,7% хво-
рих І А групи, проти  36,8% у І В та  
41,6% у ІІ групі,  виражений – у 5,1% 
хворих І А групи. Серед хворих І В та 
ІІ групи виражений диспепсичний 
синдром взагалі незареєстрований. 
Відмінності між групою І В та групою 
ІІ за частотою та інтенсивністю дис-
пепсичного синдрому були статис-
тично неістотними (р = 1,000). 

Рис. 1. Розподіл пацієнтів в залежності від генотипу ВГС.
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Вираженість астено-вегетативного 
синдрому також була вірогідно ви-
щою серед пацієнтів І А групи, в по-
рівнянні як із І В, так і ІІ групою  
(р<0,001). Серед хворих І А групи пе-
реважав помірно виражений асте-
новегетативний синдром. Незначно 
виражені астеновегетативні прояви 
спостерігалися у 24,3% хворих, по-
мірно виражені – у 68,4%, значно ви-
ражені – у 8,1% хворих.  Серед паці-
єнтів  І В та ІІ групи переважав незна-
чно (52,6% та 58,3%) та помірно ви-
ражений (42,1% та 41,6%) астеновеге-
тативний синдром. Узагальнені дані 
щодо клінічних проявів захворюван-
ня серед хворих, що увійшли у дослі-
дження, наведені в табл. 1.

Підсумовуючи все вище означене 
можна зробити наступний висновок: 
супутній СП, що обумовлений факто-
рами господаря (метаболічні фактори 
ризику розвитку НАЖХП), обтяжує 
клінічний перебіг ХГС, призводить 
до більш вираженої симптоматичної 

картини. У той час як наявність СП 
при відсутності метаболічних фак-
торів ризику, що свідчить, скоріш за 
все, про вірус-індукований СП, прак-
тично не впливає на клінічний пере-
біг захворювання, який за частотою і 
вираженістю скарг та клінічних ознак 
не відрізняється від клінічного пере-
бігу ХГС без супутнього СП.

При оцінці лабораторних даних 
було встановлено, що для пацієнтів 
І А групи характерним є найбільш 
виражений цитолітичний синдром 
(рис. 2). Середні значення активності 
АЛТ у хворих І А групи були вищи-
ми, в порівнянні із І В групою та ІІ 
групою:  135 (71-268) Од/л проти 93  
(63,3-156,2)  та 57 (43-90,05)  Од/л 
відповідно (p<0,05-0,001). Оцінка 
активності АСТ показала, що 
достовірно вищою вона була серед 
хворих І А групи – 87,5 (60-160) Од/л 
в порівнянні як із І В так і ІІ гру-
пою: 54,4 (38-75-68) Од/л та 39 (31-
57,8) ОД/л відповідно (р < 0,001).   

Таблиця 1.
Порівняльна характеристика клінічних проявів захворювання  

у хворих з ХГС залежно від наявності СП та метаболічних факторів ризи-
ку розвитку НАЖХП

Ознака
Хворі на ХГС

І група ІІ група (n=32)І А група (n=48) І В група (n=46)
Відсутність скарг 3 (6,25)*** 11 (23,9%) 9(28,1%)

Диспепсичний синдром 39 (81,25%)*** 19 (41,3%) 12 (37,5%)
Біль, важкість у животі 27 (56,3%)*** 10 (21,7%) 5 (15,6%)

Слабкість, швидка втомлюваність 38 (79,2%)*** 19(41,3%) 12 (37,5)
Клінічні загострення 14 (30,4%)*** 6 (13,0%) 4 (12,5%)

Епізоди жовтяниці 3 (6,2%) 2 (4,3%) 1 (3,1%)
Субіктеричність склер 11(22,9%) 10 (21,7%) 7 (21,9%)

Автоімунний тиреоїдит 8 (16,7%) 5 (10,9%) 4 (12,5%)
Періодично шкірний висип 2 (4,2%) 6 (13,0%) 5 (15,6%)
Примітка: 1. * – в порівнянні із ІІ групою (p<0,05-0,001). 2. ** – в порівнянні із І В групою 

(p<0,05-0,001).
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Натомість відмінності між групою 
І В та групою ІІ за середніми зна-
ченнями активності АСТ були ста-
тистично неістотними (р=0,055). 
Також встановлено, що достовірно 
частіше підвищення рівня ГГТП 
спостерігалось в І А групі (38 хворих, 
79,2%), в порівнянні з І В групою (10 
хворих, 21,7%) та ІІ групою (6 хворих, 
18,75%) (р < 0,001). Середні значен-
ня ГГТП серед хворих І А групи були 
достовірно вищими в порівнянні з 
І  В і ІІ групою: 94 (49-220) Од/л, 44 
(23,1-46,5) Од/л та 36 (20-39,275) Од/л 
відповідно для І А, І В та ІІ групи  
(р<0,001). Відмінності між групою І В 
та групою ІІ за цим параметром були 
статистично неістотними (р=0,178).

Вищий  рівень  ГГТП серед хво-
рих І А групи,  в порівнянні із хво-
рими І В та ІІ групи, може бути об-
умовлений глибшими порушення-
ми клітинних мембран гепатоцитів, 
внаслідок впливу декількох факторів: 
ГГТП бере участь у трансфері 
амінокислот через клітинну мембра-
ну та метаболізмі глутатіону (що є 
антиоксидантом),  до того ж індукція 
ГГТП є адаптивною реакцією на ок-
сидативний стрес, що  викликається 

пероксидацією ліпідів при наявності 
НАЖХП.

Таким чином,  найбільша вира-
женість цитолітичного синдрому ре-
єструвалась саме серед пацієнтів І А 
групи. Середні значення білірубіну, 
загального білка істотно не відрізня-
лись в усіх групах. В той же час най-
вищий рівень тимолової проби також 
визначався серед пацієнтів ІА гру-
пи, як в порівнянні із І В так і ІІ гру-
пою (р<0,001; р=0,012), що свідчить 
про інтенсивнішу мезенхімально-
запальну реакцію у хворих ХГС із СП, 
при наявності метаболічних факторів 
ризику розвитку НАЖХП.

У результаті проведених дослі-
джень встановлено, що у хворих на 
ХГС із СП та при наявності метабо-
лічних факторів ризику розвитку 
НАЖХП вміст глюкози в сироватці 
крові є вищим (р<0,001), в порівнян-
ні із хворими на ХГС з СП без мета-
болічних факторів ризику, так і з хво-
рими на ХГС без супутнього СП: 5,65 
(5,1-6,0) проти 4,89 (4,35-5,4) та 4,79 
(4,2-5,06) ммоль/л відповідно. Вміст 
інсуліну в сироватці крові хворих І 
А групи був на 99,7% та 90,6% вищим  
порівняно із хворими І В та ІІ групи, 

Рис. 2. Середні значення ферментемії у хворих ХГС в залежності від наяв-
ності супутнього СП та метаболічних факторів ризику розвитку НЖХП.
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та становив: 16,15 (10,19-19,1) про-
ти 7,14 (5,66-11,3) та 9,17 (4,49-13,65) 
мкМО/мл відповідно  (р  < 0,001). 
Відмінності між групою І В та групою 
ІІ за вмістом сироваткової глюкози 
були статистично неістотними (р = 
0,781), так же, як і за вмістом інсулі-
ну (р = 0,932).

Встановлено, що частота інсу-
лінорезистентності (НОМА-ІР>2,8)  
була найвищою серед хворих І А гру-
пи порівняно із хворими І В і ІІ гру-
пи (p<0,001). Так, ІР виявлялась у 38 
(79,2%) хворих І А групи, проти 9 
(19,6%) хворих І В групи та 9 (28,1%) 
хворих ІІ групи. Пацієнти І В групи 
та ІІ групи істотно не відрізнялись 
між собою за частотою виявлення ІР 
(р=0,542).

При оцінці змін ліпідного спек-
тра крові серед всіх обстежених па-
цієнтів із ХГС встановлено, що вони 
є подіб ними. Середні значення сиро-
ваткових рівнів ТГ у хворих І А групи 
були вищими, як в порівнянні із хво-
рими І В, так і ІІ групи: 1,5 (1,11-2,005) 
проти 0,82 (0,63-1,033) та 0,97 (0,8-
1,185)  ммоль/л відповідно (p<0,001). 
Для пацієнтів І В групи, із ймовірно 
вірус-індукованою НАЖХП, харак-
терною була тенденція до зниження 
значення середніх рівнів ТГ в порів-
нянні із хворими ІІ групи, без супут-
нього СП, хоча відмінності між гру-
пами І В та ІІ за цим параметром були 
статистично неістотними. 

При оцінці середніх значень вміс-
ту ЛПВЩ в сироватці крові вста-
новлено, що вони були знижени-
ми серед пацієнтів І А групи – 1,1 
(0,85-1,275), як в порівнянні із І В – 
1,42 (1,29-1,78), так і ІІ групою – 1,54 

(1,32-2,03)  ммоль/л (р<0,018; р<0,001).  
При оцінці вмісту ЗХ встановлено, 
що його середні значення були досто-
вірно нищими серед хворих І В групи, 
із супутнім СП без метаболічних фак-
торів ризику,  в порівнянні із ІІ гру-
пою без супутнього СП (р = 0,009). В 
той час, як серед хворих І А групи се-
редні значення рівня ЗХ були досто-
вірно вищими ніж у  групі порівнян-
ня та у І В групі: 4,85 (4,22-5,51) проти 
4,24 (4,05-4,55) та 3,89 (3,2-4,21) від-
повідно (р=0,023; р<0,001). Також ви-
явлено достовірне підвищення серед-
ніх значень ЛПНЩ  серед хворих І А 
групи, як в порівнянні із  І В групою 
(p<0,001) так і  ІІ групою (p=0,003). 

Таким чином, результати свід-
чать про порушення ліпідного об-
міну у більшості пацієнтів. Для хво-
рих на ХГС із СП при наявності ме-
таболічних факторів ризику розви-
тку НАЖХП характерне підвищен-
ня середніх значень ЗХ, ТГ, ЛПНЩ та 
зниження вмісту ЛПВЩ,  в порівнян-
ні із пацієнтами із СП без метаболіч-
них факторів ризику та хворими без 
СП (p<0,001-0,05). 

Для хворих ХГС із СП, без наяв-
ності метаболічних факторів ризи-
ку розвитку НАЖХП, характерним 
було достовірне зниження рівнів за-
гального холестерину (р = 0,009), а та-
кож тенденція до зниження  середніх 
значення ТГ в порівнянні із пацієнта-
ми ІІ групи, що ймовірно обумовлене  
клітинними порушеннями метабо-
лізму ліпідів під впливом ВГС та при-
зводить до накопичення тригліцери-
дів в гепатоцитах та формування ге-
патостеатозу (табл. 2).
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При оцінці комплексного УЗД з 
використанням 3D+PD режиму вста-
новлено, що для пацієнтів І А гру-
пи характерним є більш виражений 
СП в порівнянні із хворими І В гру-
пи. В І А групі переважав СП 3 ступе-
ня (66,7%  у І А групі проти 8,7% у І В 
групі), в той час, як для пацієнтів І В 
групи характерним був СП 1-2 ступе-
ня (р<0,001) (рис. 3).

При оцінці УЗД в 3D+PD режимі 
встановлено, що виражений фіброз 
печінки (F3-4) достовірно частіше ре-
єструвався серед хворих І А групи, 

як в порівнянні із І В, так і ІІ групою: 
54,2% проти 13,0% та 12,5% відповід-
но (р<0,001) (рис. 4).  Вираженість фі-
брозу печінки істотно не відрізня-
лась між І В та ІІ групою (р=0,784). 
Враховуючи отримані дані, мож-
на зробити висновок, що супутня 
НАЖХП впливає на прогресування 
захворювань печінки лише у пацієн-
тів із супутніми метаболічними фак-
торами ризику, та не призводить до 
прогресування фіброзу серед пацієн-
тів із вірус-індукованим СП.

Таблиця 2.
Зміни ліпідного складу крові пацієнтів І А, І В та ІІ групи.

Показник І А група І В група ІІ група
ХС, ммоль/л 4,85 (4,22-5,6) 3,89 (3,2-4,21) 4,24 (4,1-4,58)
ТГ, ммоль/л 1,9 (1,1-3,175) 0,82 (0,63-1,03) 0,97 (0,8-1,18)

ЛПНЩ, ммоль/л 3,16 (2,05-3,6) 2,38 (1,67-2,74) 2,28 (1,89-2,69)
ЛПДНЩ, ммоль/л 0,5(0,37-0,68) 0,34 (0,28-0,48) 0,45 (0,32-0,59)
ЛПВЩ, ммоль/л 1,1(0,85-1,275) 1,42 (1,29-1,78) 1,54 (1,32-2,03)

Рисунок 3. Порівняння вираженості стеатозу печінки у хворих на ХГС  в 
залежності від наявності факторів ризику розвитку НАЖХП.
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Висновки:
Таким чином, отримані резуль-

тати свідчать про вплив супутньої 
НАЖХП (при наявності метаболіч-
них факторів ризику) на перебіг ХГС, 
що клінічно проявляється  інтенсив-
нішим  порушенням функціональ-
ного стану печінки та прискореним 
прогресуванням фіброзу, в той час як 
супутня вірус-індукована НАЖХП не 

призводить до істотних відмінностей 
у перебігу ХГС.

Враховуючи все вище означене, 
можна зробити заключення про не-
обхідність виявлення НАЖХП а та-
кож факторів її розвитку у кожно-
го хворого на  ХГС, оскільки оцінка 
форми стеатозу печінки має значення 
для  прогнозування подальшого роз-
витку  хвороби.

Рис. 4. Вираженість фіброзу печінки у хворих на ХГС із поєднаним СП за-
лежно від наявності факторів ризику розвитку НАЖХП.
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КОНФЕРЕНЦІЇ

НОВЕ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ХВОРОБ ПЕЧІНКИ
(Огляд матеріалів XVII Російського конгресу “Гепатологія сьогодні”)

О.М. Зінчук

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

19–21 березня 2012 року у Москві 
відбувся XVII російський конгрес 
“Гепатологія сьогодні”, який був ор-
ганізований Російською гастроен-
терологічною асоціацією спільно з 
Російським товариством з вивчення 
печінки. Цей міжнародний конгрес, 
який проводиться щорічно, тради-
ційно викликає жвавий інтерес і за-
цікавлення як у наукових колах, так і 
серед практикуючих лікарів, які пра-
цюють в царині гепатології.

Наукові виступи першого дня 
були присвячені різноманітним пи-
танням діагностики та лікуван-
ня хронічних вірусних гепатитів. 
Приємною несподіванкою для групи 
фахівців із України, які брали участь 
в роботі Конгресу, було те, що ран-
кове засідання відкрили доповіддю, 
підготовленою групою українських 
вчених (Л.В.  Мороз, В.М.  Дудник, 
Л.А.  Лівшиц та співавт.) і присвяче-
ною вивченню частоти появи у хво-
рих на ХГС рибавірин-індукованої 
анемії залежно від поліморфізму гена 
ІТРА. На значному клінічному ма-
теріалі дослідники довели перспек-
тивність прогнозування ризику ви-
никнення анемії на тлі комбінованої 
стандартної противірусної терапії, 
виходячи з визначення поліморфізму 
двох локусів гена ІТРА – rs 1127554 та 
rs 7270101. 

У доповіді М.Ш.  Хубутія дослі-
джувалася кореляція поліморфізму 
гена IL28В із вірусологічною відпо-
віддю у хворих на ХГС, які отримува-
ли противірусну терапію. Показано, 
що прогнозування наслідків лікуван-
ня за допомогою дослідження полі-
морфізму гена IL28В доцільно прово-
дити не тільки широкому загалу хво-
рих на ХГС, що підтверджується до-
слідженнями багатьох авторів остан-
ніх років, але й хворим на ХГС реципі-
єнтам печінки після трансплантації. 
П.О. Богомолов у своїй доповіді уза-
гальнив результати досліджень щодо 
значення поліморфізму гена IL28В як 
предиктора відповіді на противірус-
ну терапію хворих на ХГС з 1 геноти-
пом HCV. Молекулярно-генетичним 
дослідженням також присвячена до-
повідь Д.В. Донцова, яка зайняла тре-
тє місце на конкурсі молодих вчених, 
стосовно асоціації HLA-антигенів у 
хворих із різним перебігом ХГС.

У доповіді Ч.С. Павлова проана-
лізовані результати неінвазивного 
дослідження ступеня фіброзу печін-
ки у великої групи хворих (n=1550) з 
різних регіонів Російської Федерації. 
За даними еластометрії показано, що 
у більшості хворих на ХГС (77,1%) 
відсутній фіброз печінки, або спо-
стерігаються лише мінімальні його 
прояви (стадія F0–F1), що відкриває 
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перспективи для результативного 
противірусного лікування. У той же 
час, завершений цироз печінки ви-
явлений у 10 % хворих на ХГС, яким 
проводилася еластометрія. 

Інфекційним ускладненням при 
хронічних хворобах печінки, зокре-
ма, при цирозах різного походжен-
ня, присвячено окремий симпозіум у 
рамках Конгресу, який був організо-
ваний EASL спільно з Російським то-
вариством з вивчення печінки. У до-
повіді Pere Gines (Іспанія) висвітлено 
питання спонтанного бактеріального 
перитоніту у хворих на цироз печін-
ки, ускладнений асцитом і акцентова-
но увагу на ранній діагностиці цього 
грізного ускладнення, методам його 
терапії та профілактики. Наголошено 
на почастішанні випадків спонтан-
ного бактеріального перитоніту на 
початку XXI сторіччя, який усклад-
нює перебіг асциту. Інфекційним 
ускладненням цирозу печінки, в тому 
числі і спонтанному бактеріально-
му перитоніту присвячена доповідь 
Е.А  Федоськіної. Доповідач окремо 
зупинилася на можливостях і безпеч-
ності протимікробного лікування у 
хворих із спонтанним бактеріальним 
перитонітом. 

У великій кількості доповідей 
всесторонньо досліджено питан-
ня стратегії і тактики противірусно-
го лікування хворих на хронічні ві-
русні гепатити, пошуку нових підхо-
дів до терапії, застосуванню нових 
препаратів. Цим питанням присвя-
чено окремий симпозіум, який був 
проведений при підтримці компа-
нії MSD. Значення інтерферонотера-
пії на тлі появи нових противірусних 

препаратів прямої дії різних груп ви-
світлене в доповіді П.П.  Огурцова. 
Особливості противірусного ліку-
вання ХГС, спричиненого HCV 2 і 3 
генотипу проаналізовані в допові-
ді Е.З.  Бурневича. У своїй доповіді 
І.Г.  Нікітін зупинився на перспекти-
вах противірусного лікування гепа-
титу С.

Питання противірусного ліку-
вання хронічних вірусних гепатитів 
прозвучали на Конгресі і в ряді ін-
ших доповідей. Так, М.Л  Зубкіна зу-
пинилася на питаннях ефективнос-
ті та безпечності застосування пегі-
льованих інтерферонів у хворих на 
ХГС з проявами ниркової недостат-
ності, які отримують сеанси гемоді-
алізу. Новизна і практична цінність 
таких досліджень є безперечною, з 
огляду на те, що в науковій літерату-
рі нема єдиного погляду на переваги 
в застосуванні стандартних чи пегі-
льованих інтерферонів. У роботі по-
казана висока ефективність і безпеч-
ність використання мототерапії пе-
гільованим інтерфероном у хворих, 
які отримують гемодіаліз. При цьому 
ранню вірусологічну відповідь вдало-
ся досягти у 84 % хворих (з них 1 гено-
тип HCV був у 45,8 % хворих), а стій-
ку вірусологічну відповідь – у 57,7 % 
хворих, що співмірно з результатами 
хворих без ниркової недостатності. 
А.О.  Буєверов зупинився на значен-
ні стандартних інтерферонів у ліку-
ванні хворих з не 1 генотипом HCV, 
лікування яких пегільованими інтер-
феронами не є достатньо безпечним.

Результати дослідження но-
вих противірусних препаратів, які 
в останні роки запропоновані для 



74

Гепатологія, 2012, №3

лікування ХГС, були в центрі уваги 
Конгресу. Перспективи застосування 
нових інгібіторів протеаз проаналізо-
вані в доповіді Mark Thursz (Велика 
Британія). Переконливо доведено, 
що застосування телапревіру і боце-
превіру може відкрити нову сторін-
ку в лікуванні хворих на ХГС з 1 ге-
нотипом HCV. С.Н.  Бацкіх зупинив-
ся на доцільності включення телапре-
віру в комбінації з пегільованими ін-
терферонами і рибавірином для лі-
кування хворих з 1 генотипом HCV. 
Порівняння ефективності подвійної 
та потрійної терапії зроблено в допо-
відях А.О. Буєверова і І.Г. Нікітіна.

Із зацікавленістю були сприйня-
ті доповіді, присвячені перспективам 
лікування хворих з хронічним гепа-
титом В. Порівняльна характеристи-
ка ефективності стартової терапії ХГВ 
інтерферонами і аналогами нуклеози-
дів зроблена в доповіді К.В. Жданова. 
Короткотермінові і довготермінові 
результати терапії ХГВ проаналізова-
ні в доповіді І.Г. Нікітіна. Зокрема по-
казано, що телбівудин залишається 
високоефективним препаратом для 
лікування ХГВ. Ця теза підтверджу-
ється і клінічним випадком застосу-
вання телбівудину, який був наведе-
ний у виступі Ш.А. Ондос.

Доповідь І.В. Шахгільдяна була 
присвячена питанню доцільності та-
необхідності щеплення від гепати-
ту А і В хворих з хронічними гепа-
титами вірусної етіології. На досвіді 
Московського міського гепатологіч-
ного центру доведена ефективність 
проведення вакцинації від ГВ хво-
рим з ХГС і хибність тези про можли-
ву активацію патологічного процесу 

внаслідок щеплення. Не викликає 
сумніву доцільність проведення ще-
плення від ГА хворим з хронічними 
парентеральними гепатитами.

Ряд доповідей був присвячений 
ураженням печінки метаболічно-
го і токсичного характеру, зокрема 
А.І. Павлов відстоював точку зору, що 
рутинні клінічні методи дослідження 
дозволяють з високим ступенем ві-
рогідності верифікувати алкогольну 
природу цирозу печінки. Показана 
висока ефективність внутрішньовен-
ного застосування адеметіоніну в до-
бовій дозі 1600– 2400 мг порівняно з 
традиційною дезінтоксикаційною те-
рапією, що підтверджується як клі-
нічними даними, так і позитивною 
динамікою лабораторних маркерів 
холестатичного синдрому – ГГТП і 
ЛФ. Н.І. Гейвандова детально зупини-
лася на інформативності визначення 
вмісту циркулюючих ендотеліоцитів 
у крові хворих з неалкогольною жи-
ровою хворобою печінки (НАЖХП), 
що є відображенням дисфункції ен-
дотелію. Показано, що застосування 
сулодексиду протягом 1 місяця віро-
гідно знижує вміст циркулюючих ен-
дотеліоцитів у циркулюючій крові, 
що супроводжується позитивною ди-
намікою клінічних показників. У до-
повіді Н.В.  Топільської переконливо 
доведено що у основі ефективної те-
рапії НАЖХП лежить не тільки ме-
дикаментозне лікування, а й персоні-
фікована дієтотерапія з контрольова-
ним вмістом білків, жирів та вуглево-
дів, що сприяє швидшій нормалізації 
індекса маси тіла і зниженню індекса 
інсулінорезистентності.

Велике зацікавлення учасників 
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Конгресу викликала боткінська лек-
ція акад. В.Т.  Івашкіна, присвяче-
на питанню теломірних хвороб. 
Переконливо показано, що імунопа-
тологічні процеси, зокрема інфекцій-
ний процес, великою мірою зумовле-
ні генетично детермінованими меха-
нізмами імунобіологічного захисту. 

У короткому повідомленні не-
можливо зупинитися на всіх зробле-
них доповідях. Було поставлено ці-
лий ряд актуальних наукових питань 
щодо діагностики та лікування бага-
тьох хвороб печінки. На багато з по-
ставлених питань на сьогодні відсут-
ні вичерпні відповіді, що безумовно, 
стимулюватиме подальші наукові до-
слідження. 

ВПЛИВ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА itpa НА ВИНИКНЕННЯ 
РИБАВІРИН-ІНДУКОВАНОЇ АНЕМІЇ ПРИ ГЕПАТИТІ С 

Стислий зміст доповіді, якою розпочався XVII Російський конгрес 
«Гепатологія сьогодні» ( 19–21 березня 2012, Москва)

Л.В. Мороз, В.М. Дудник, Л.А. Лівшиц, В.Н. Пампуха, Е.А. Олипер

Вінницький національний медичний університет ім. Н.І. Пирогова
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м. Київ

Лікування ХГС залишається 
складною та далекою від остаточно-
го вирішення проблемою сучасної ге-
патології. Комбінована противірус-
на терапія з застосуванням рибавіри-
ну дозволила майже втричі підвищи-
ти частоту стійкої вірусологічної від-
повіді. Рибавірин представляє собою 
нуклеозидний аналог, що внутріш-
ньоклітинно перетворюється у риба-
віринмонофосфат (РМФ) та рибаві-
ринтрифосфат (РТФ). Проте засто-
сування рибавірину у 30-50% хворих 
призводить до розвитку анемії. 

Попри тривалий термін засто-
сування рибавірину його механізм 
дії до сьогоднішнього часу остаточ-
но не з’ясований. Вважається, що ри-
бавірин безпосередньо інгібує реплі-
кацію  РНК ВГБ внаслідок  похідно-
го включення РТФ в нитки РНК, що 
реплікують, за допомогою вірусних 

полімераз; зменшує патогенність 
HCV за рахунок збільшення часто-
ти мутацій під час реплікації вірусу; 
інгібує активність фермента хазяї-
на інозінмонофосфат дегідрогінази 
(IMPDH), що необхідна для синтезу 
ГТФ та має імуномоделюючу дію. 

Можливість проведення під час 
мультицентрових випробувань гене-
тичних досліджень дозволило ряду 
авторів припустити наявність зв’язку 
між поліморфізмом деяких генів, зо-
крема гена інозинтрифосфатази 
(ITPA), із зниженням рівня гемогло-
біну у хворих на ХГС під час прове-
дення противірусної терапії (Asselah 
T et al 2010, Falloy J et al 2010). Дані 
мутації пов’язані з дефіцитом фер-
ментної активності ІТФ, при цьому 
активність гетерозигот – 22,5%.

 Ген інозинтрифосфатази (ITPA) 
локалізується на короткому плечі 20 
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хромосоми ( 20р13). Існують дві осно-
вні мутації даного гена: rs 1127554, що 
зустрічається у 5-7 % європейської та 
африканської популяцій, інша мута-
ція rs7270101 зустрічається в 13 % та 
повністю відсутня в японській попу-
ляції. 

Метою дослідження було уточ-
нення механізму генетичної детер-
мінантності рибавірин-індукованої 
анемії у хворих на ХГС.

Під спостереженням знаходилось 
106 хворих на ХГС, інфікованих 1-м 
генотипом вірусу. Серед них 61 чоло-
вік та 45 жінок, середній вік хворих 
36,5 ± 9,9 років. Всі хворі отримува-
ли комбіновану противірусну тера-
пію PegIFN 2a і рибавірином. Рівень 
Нв визначався на 4-му тижні терапії.

Згідно отриманих даних мута-
ція гена ITPA rs 1127554 зустріча-
лась у 12,7% пацієнтів з ХГС, що було 
дещо частіше, ніж в популяції здоро-
вих (9%). Мутація rs 7270101 визнача-
лась у 8%, як в групі хворих, так і здо-
рових.

У 3/4 пацієнтів з мутацією 
rs  1127554 реєструвався генотип  
С/С, 23,6% мали генотип С/А та в 
0,9% випадках визначались носії ге-
нотипу А/А. В переважній більшості 

випадків (у 84,9% пацієнтів) серед 
осіб, які мали мутації rs7270101 був 
виявлений генотип А/А, в той час як 
А/С і С/С генотипи зустрічались у 14,2% 
і 0,9% хворих на ХГС, відповідно.

Розвиток анемії було виявле-
но майже у половини пацієнтів з на-
явністю гомозиготності за мутаці-
єю rs 1127554 (С/C – 46,4%) і мута-
ції rs7270101 (А/А-47,2%). Тоді як в 
жодного з пацієнтів із А/А та С/С ге-
нотипами відповідно, rs 1127554 та 
rs7270101 мутацій, не було виявлено 
ознак анемії. Серед гетерозігот ане-
мія зустрічалась у 4,3% та 17,8% хво-
рих на ХГС, відповідно.

Ймовірним механізмом протекції 
дефіциту ІТРА може бути акумуляція 
ІТФ внаслідок дефіциту ІТРА, що кон-
курує з трифосфатактивною формою 
рибавірину (RBV-TP) в невідомих клі-
тинних процесах, у т.ч. захищає кліти-
ни від літичної дії RBV-TP, що також 
нагромаджується в еритроцитах 

Отже, рибавірин залишається 
важливим компонентом комбінова-
ної ПВТ та підвищує частоту СВВ. 
Поліморфізм гена ІТРА відіграє про-
ективну роль в розвитку рибавірин-
індукованої анемії внаслідок знижен-
ня активності ІТРА.


