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АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА
УДК 616.36-008.
ПРОГНО ЗИРО ВАНИ Е РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОТИВОВИРУСНОЙ
ТЕРАПИИ БОЛЬНЫ Х ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С
И.А. Зайцев
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

К л ю ч ев ы е слова: хронический гепатит С, противовирусная терапия,
HCV-ГеноФиброТест
ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ П РОТИВІРУСНО Ї ТЕРАПІЇ
Х В О Р И Х НА ХРО Н ІЧ Н И Й ГЕПАТИТ С
І.А. Зайцев
У статті обговорюються питання прогнозування результатів різних варі
антів противірусної терапії гепатиту С до початку і в процесі лікування, мож
ливість використання для цього HCV-ГеноФіброТеста.

К лю ч ові слова: хронічний гепатит С, противірусна терапія, HCVГеноФіброТест
PROGNOSIS OF RESULTS OF ANTIVIRAL TH ER A PY IN PATIENTS
W ITH CHRONIC HEPATITIS C
I.A. Zaitsev
Issues of prognosis of hepatitis C antiviral therapy results before and during
treatment, possibility of using HCV-GenoFibroTest have been discussed in the ar
ticle.
Key words: chronic hepatitis C, antiviral therapy, HCV-GenoFibroTest
В настоящее время лечение хро-

и рибавирина (РИБ), а у больных,

нического гепатита С, благодаря ис-

инфицированных 1-м генотипом, -

пользованию комбинации пегилиро-

и ингибитора протеаз Боцепревира,

ванного интерферона (ПЭН-ИФН)

настолько эффективно, что целью
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лечения

стало

лишь

вероятность развития тяжелого фи

достижение

устойчивого вирусологического от

броза в ближайшие годы представ

вета (УВО). В относительно недале

ляется низкой. Несмотря на то, что в

ком прошлом, когда для лечения ис

Украине, как и во всем мире, зареги

пользовали линейные интерфероны

стрированы наиболее эффективные

(ИФН) в качестве монотерапии или в

препараты для лечения гепатита, (та

комбинации с РИБ, допускалось, что

кие как Боцепревир, поставляемый

целью лечения может быть индук

в Украину под торговым названием

ция ремиссии. Это отождествлялось

Виктрелис компании МББ), терапия

с

профилактикой

ПЭГ-ИФН и РИБ, а в некоторых слу

цирроза печени. Отдельные исследо

чаях и ИФН в комбинации с РИБ,

ватели и сегодня считают, что годовая

является самой назначаемой. Не по

монотерапии ИФН, даже без разви

следнюю роль в этом играет высокая

тия УВО, увеличивает продолжитель

стоимость тройной терапии.

долговременной

ность качественных лет предстоящей

Естественно, что правильный от

жизни, в среднем до 3 лет [1]. Однако,

бор больных для лечения и монито

в таких исследованиях как ЫЛЬТ-С,

ринг его эффективности у нас имеют

ЕР1С-3

было продемонстрировано,

особое значение. Какую же цель пре

что монотерапия низкими дозами

следует отбор больных на лечение?

ПЭГ-ИФН, не направленная на до

Это, в первую очередь, отсев пациен

стижение УВО, не улучшает прогноз

тов, которым ПВТ просто противо

у больных с конечными стадиями

показана. Во вторую - попытка подо

заболевания печени [2,3]. Частота де

брать оптимальную схему лечения в

компенсации, необходимость транс

условиях ограниченных материаль

плантации печени и число летальных

ных возможностей пациента. В этом

исходов в таких случаях не меньше,

случае речь идет о дилемме - назна

чем у пациентов, не получавших ле

чать больному ИФН и РИБ, или же

чения. С тех пор основным вектором

отложить лечение на некоторое вре

совершенствования терапии гепатита

мя, в течение которого пациент смо

С стала нацеленность на достижение

жет собрать деньги на терапию, или

максимального результата, а имен

дождаться включения в какую-либо

но - развития УВО.

государственную или региональную

В связи с этим, возникла необхо

программу лечения гепатита. Для

димость в прогнозировании резуль

того, чтобы сделать обоснованный

татов терапии, дабы своевременно

прогноз в описанной ситуации, нам

прервать лечение больных с низкой

необходимо понимать, с одной сто

вероятностью

УВО,

роны, насколько велика вероятность

или вообще его не начинать, если

развития УВО при той или иной

достижения

5
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схеме лечения у данного больного,

другими гепатотропными вирусами

с другой - какова вероятность про

и ВИЧ, алкогольная болезнь печени.

грессии болезни в ближайшие годы,

Меньшее влияние оказывают, в из

если лечение не будет назначено.

вестной

Разновидность прогноза, позво

степени,

корректируемые

факторы, такие как жировая болезнь

ляющая определить эффективность

печени

планируемой терапии до начала лече

синдром перегрузки железом. В эру,

ния, называется прогнозом до лече

предшествовавшую появлению ПЭГ-

ния (рге-1:геа1т е п 1р 1^ п о 818 в англо

ИФН, настоятельно рекомендовалась

язычной литературе). Понятно, что

коррекция последних перед началом

вероятность развития УВО зависит

противовирусной терапии.

от множества факторов. Причем, чем

неалкогольной

этиологии,

В эру тройной терапии, или эру

менее эффективной будет планиру

противовирусных препаратов

емая терапия, тем большее влияние

мого действия (ППД), влияние пере

окажут эти факторы на конечный

численных факторов на результаты

результат. Традиционно их принято

лечения существенно уменьшилось

пря

делить на потенциально корректиру

(табл. 1) [2]. Понятно, что уменьше

емые и некорректируемые. Наиболее

ние стеатоза или концентрации же

весомыми были и остаются некор

леза в сыворотке, в какой-то степени,

ректируемые, такие как генотип ви

будет

руса, интенсивность фиброза, вирус

эффективности ПВТ, однако в по

ная нагрузка. Важна и коинфекция

следних согласительных документах

способствовать

повышению

Таблица 1
Основные и второстепенные факторы, влияющие на эффективность
тройной противовирусной терапии гепатита С
О сновные факторы____________________________________________________________________________
•

Вы сокая вирусная нагрузка (> 800,000 IU/ml)_________________________________________

•

Наличие тяжелого фиброза или цирроза печени

•

Генотип IL28B (CT/TT)________________________________________________________________

•

У ранее получавших лечение: ноль-ответчик_________________________________________

•

После начала лечения: снижение вирусной нагрузки менее 1 log после 4 недель
вводной фазы

Второстепенны е факторы_____________________________________________________________________
•

Возраст (> 4 0 -4 5 )______________________________________________________________________

•

Расовая принадлежность______________________________________________________________

•

Генотип 1а_____________________________________________________________________________

•

И М Т > 30______________________________________________________________________________

•

Диабет 2 типа_________________________________________________________________________

•

У ранее получавших лечение: частичный ответ на терапию__________________________
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Европейской

и

Американской

УВО будет ниже, причем значительно,

Ассоциации по изучению болезней

по сравнению с усредненными пока

печени

и

зателями, взятыми из таблицы. А вот

ЛАБЬО), настоятельных рекоменда

насколько ниже? Скорее всего, более

ций по их коррекции до начала тера

или менее правильный прогноз, бу

пии уже нет [2,3].

дет зависеть от осведомленности вра

(соответственно:

ЕЛБЬ

Определяя вероятность достиже

ча и его личного опыта. Последний,

ния УВО, мы отталкиваемся от ре

как правило, ограничен даже у вра

зультатов рандомизированных кли

чей с большой практикой. Поэтому

нических исследований (РКИ), по

нет ничего плохого в использовании

лагая их усредненными, т.к. обычно

тестов,

в них включаются пациенты разного

вероятность развития УВО эмпири

возраста, пола, веса, имеющие отли

чески, принимая во внимание более

чающиеся по выраженности фиброз,

детальные результаты РКИ. Одним

вирусную нагрузку и прочие факто

из распространенных в Украине ме

ры (табл. 2).

тодов является ЫСУ-ГеноФиброТест

позволяющих

установить

Очевидно, что эффективность те

[9]. В качестве переменных в нем

рапии будет выше у больных без не

используются приведенные к шкале

гативных прогностических факторов,

МЕТЛУЖ активность (А), стадия за

и наоборот. Обычно, врач не держит

болевания (Б), определяемые при по

в уме результатов клинических ис

мощи ФиброТеста, генотип вируса,

следований, отражающих, например,

вирусная нагрузка и полиморфизм

эффективность терапии ПЭГ-ИФН и

гена ИЛ28В (рис.1). Последняя ко

РИБ у больных старшего возраста с

лонка рисунка демонстрирует веро

высокой вирусной нагрузкой и выра

ятность развития УВО при терапии

женным фиброзом. Априори, мы по

ПЭГ-ИФН и РИБ (приведенное внизу

лагаем, что вероятность достижения

диаграммы значение следует вычесть
Таблица 2

Эффективность различных видов противовирусной терапии
гепатита С по результатам РКИ
П ротивовирусная терапия и ее продолжительность (недели)
* £
’м .а
о, «'Л

Генотип
ЫСУ

ІБК а [1 ]

ІБК а
[1-3]

ІБК а +
ШЬ [1,2]

ІБК а +
Ш Ь[1,2]

Ре§1БК
[3,4,6]

Ре§1БК +
ШЬ[1]

24

48

24

48

48

24

48

1

1,8%

7,6%
(2,1-11,2)

17%
(15,9-18,1)

32,8%
(27,7-36,1)

15,4%
(12,5-20,7)

42,4%

49,2%
(41,-52,0)

2/3

15,6%

28,2%
(14,6-33,3)

65,9%
(64,0-68,8)

68,2%
(60,7-78,8)

47,7%
(44,9-51,3)

82,5%

79,3%
(75,7-81,0)
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Рисунок 1. Результаты ФиброТеста больного М.
из 1 и умножить на 100%). Не следует

тесте

абсолютизировать значимость полу

следует полагаться с определенной

ченного результата.

долей вероятности. Авторы HCV-

Прежде всего,

вероятность

развития

УВО

это связано с тем, что определение

ГеноФиброТеста,

активности и стадии заболевания при

места

помощи ФиброТеста предполагает не

что

которую погрешность. В связи с этим

ная значимость высокой вероятно

важно, чтобы у пациента, которому

сти развития УВО примерно на 30%

проводится тестирование, не было со

выше, чем низкой [14]. В целом же по

стояния, ведущего к заведомо ложным

лученные результаты можно считать

результатам

(острая

достаточно обоснованными только в

гемолиз,

диапазоне высокой (около 87%), про

тестирования

воспалительная

реакция,

синдром Жильбера, острый гепатит).
С

другой

стороны,

не

обсуждая

своего «детища»,

положительная

слабые

отмечали,

предсказатель

межуточной (47%) и низкой (13%)

следу

вероятности развития УВО. Если по

ет забывать, что на полученную в

лученное значение УВО не попадает
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в обозначенные интервалы, его пред

фиброз, сам по себе является пока

сказательная значимость может быть

занием к началу противовирусной

неопределенной.

терапии, и это лечение не стоит от

В любом случае совершенно не

кладывать, поскольку вероятность

допустимо делать вывод о нецелесо

развития цирроза в ближайшее вре

образности лечения, основываясь

мя очень высока. При этом следует

лишь на полученной вероятности

отметить, что несмотря на наличие

УВО. Например, у пациента М., ре

негативных предикторов развития

зультаты

которого

УВО, шанс на полное излечение

приведены на рис. 1, вероятность

все-таки имеется и составляет 15%.

достижения УВО составляет 15%.

Разумеется, если у больного име

Это связано, прежде всего, с нали

ется

чием у больного тяжелого фиброза

лечиться комбинацией ПЭГ-ИФН,

(Б3-4), инфицированием 1-м гено

РИБ и Боцепревира, такой терапии

типом вируса, высокой вирусной на

следует отдать предпочтение, т.к. ее

грузкой и не очень высокой актив

эффективность будет выше пример

ностью заболевания (А 1). Такому

но на 25-30% .

обследования

пациенту необходимо

материальная

Очень

объяснить,
что

что имеющийся у него тяжелый

важно

вероятность

возможность

подчеркнуть,
развития

УВО,

Таблица 3
Определение вариантов вир! ологического ответа на П В Т [10]
П Э Г-И Ф Н +РИ Б
УВО

Устойчивый вирусологический ответ: отсутствие РН К В ГС через
6 месяцев после прекращения ПВТ

БВО

Быстры й вирусологический ответ: отсутствие РН К ВГС через 4 недели
после начала лечения

РВО

Ранний вирусологический ответ:

чРВО

Частичный ранний вирусологический ответ: снижение вирусной
нагрузки > 2 1о^,пк 12 неделе лечения

зРВО

Заверш енный ранний вирусологический ответ: отсутствие вируса к
12 неделе лечения

рБВО

Расширенный быстрый вирусологический ответ: отсутствие РН К ВГС
через 4 недели и 12 недель после начала лечения Телапревиром

рВО

Ранний вирусологический ответ: отсутствие вируса к 8 неделе лечения,
сохраняю щ ееся до 24 недели лечения Боцепревиром

Рецидив

Вирус исчез в процессе лечения, но появился после его окончания

Н оль-ответчик

Снижение РН К менее 2 1о^1Пк 12 неделе лечения

Частичный
ответ

Снижение РН К более 2 1о§10 к 12 неделе лечения без последующего
исчезновения вируса

Ингибиторы протеаз, ПЭГ-ИФ Н, РИБ

Пациенты, ранее получавшие лечение
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определенная
уступает

до

по

начала

силе

основывающимся

лечения,

предикторам,

на

мала,

а

«поддерживающая»

терапия, как показали результаты

от

РКИ, не предупреждает прогрессию

вета на проводимую терапию (on-

заболевания [2, 3]. За рубежом, где

treatmentpredictors). Это, по мнению

лечение проводится за счет страхо

авторов,

существенным

вых компаний или государства, тера

является

недостатком

оценке

очень

HCV-ГеноФиброТеста.

пия однозначно будет прервана. Если

Наиболее значимым предиктором из

более эффективного лечения на тот

лечения является развитие быстрого

момент существовать не будет, тако

вирусологического ответа (БВО) на

го пациента постараются включить в

ПВТ (табл. 3). Такие больные могут,

одно из многочисленных РКИ.

при отсутствии негативных прогно

В Украине перспективы лечения

стических факторов, предшествую

больных, не ответивших на ПВТ, до

щих лечению, лечиться в течение 24

статочно туманны. Во всяком слу

(инфицированные

чае,

1-м

генотипом)

необходимо

информировать

или 16 недель (генотип 2 или 3) без

пациента о возможности излечения

потери эффективности [5, 6].

при перелечивании более эффектив

Если БВО не развивается, но

ными препаратами

(для больных,

вирус исчезает к 12 неделе лечения

инфицированных 1-м генотипом ви

(ранний вирусологический ответ -

руса - комбинация ПЭГ-ИФН, РИБ

РВО), показана стандартная продол

и Боцепревира) и не рекомендовать

жительность лечения. Если же РВО

терапию схожую по эффективности с

не развивается, но вирусная нагруз

проведенной.

ка снижается более чем в 100 раз, по

Если пациент получает тройную

сравнению с исходной, лечение сле

терапию, определение ответа на ле

дует продлить на 24 недели, по срав

чение также является неотъемлемой

нению со стандартной продолжи

частью сопровождения ПВТ. Если

тельностью терапии (до 72 недель у

пациент ранее не получал ПВТ и ви

больных инфицированных HCV 1-го

рус исчезает к 8-й неделе лечения,

генотипа, и 48 - 2/3-м генотипом ви

терапия может продолжаться 28 не

руса) [5,6].

дель. В противном случае, при усло

Если вирусная нагрузка снижа

вии, что вирус исчезнет к 24 неделе

ется менее чем на 2 log, или вирус

лечения, продолжительность курса

определяется через 24 недели лече

терапии составит 48 недель, 36 - из

ния, терапию следует прервать как

которых больной будет получать 3

неэффективную.

при

препарата. Аналогичная схема ле

продолжении лечения, вероятность

чения используется при перелечи

развития вирусологического ответа

вании больных, которые являются

Формально,
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неответчиками

на

терапию

ПЭГ-

Очевидно, следование этим ал

ИФН и РИБ в прошлом [16].

горитмам

позволяет добиться

не

Интересно, что если вирус ис

которой экономии ресурсов (двой

чезнет из крови к концу вводной

ная терапия как минимум в 2,5 раза

фазы лечения (разовьется БВО), то

дешевле тройной и имеет меньшее

добавление третьего препарата у 90%

число побочных эффектов). Риск для

больных, ранее не получавших ле

пациента при этом минимальный,

чения, не приведет к улучшению ре

т.к. в случае неудачи (вероятность

зультатов терапии [10, 11]. Во многих

10%), он будет перелечен, опять-таки,

европейских странах приняты алго

за счет государства или страховой

ритмы, предписывающие продолже

компании. Выгода для последних, от

ние лечения таких пациентов двумя

использования данного алгоритма,

препаратами. Согласно Британскому

составляет примерно 35000$ на каж

руководству по лечению, такие па

дые 10 пролеченных больных с БВО.

циенты не должны иметь цирроза

Если лечение проводится за счет

печени и других неблагоприятных

средств пациента, как это чаще все

предикторов, предшествующих нача

го бывает в нашей стране, решение

лу терапии [15] (рис. 2). Во Франции

о продолжении лечения двумя пре

это должен быть пациент со стади

паратами должен принять сам паци

ей заболевания не выше 2 по шкале

ент. Ему следует разъяснить, что при

МЕТЛУІЯ, и благоприятным геноти

развитии БВО вероятность излече

пом ИЛ28В (СС) [10].

ния при терапии двумя препаратами

А лго р и тм тр и п л-те р а п и и б о л ь н ы х Х В Г С ,
ранее не п о л у ч а в ш и х л е ч е н и я
О ценка факторов, влияющих на

АрогНФЗтераййм
Больны е с циррозом

Б о льны е без цирроза
Низкая вирусная
нагрузка
О тс утс тв и е ф акторов
риска плохого ответа

Наличие факторов
риска плохого ответа

Возм ож ность оценки
результатов лечения во
вводную ф а зу

►
Двойная терапия

'-Ї
Тройная терапия,
основанная на
ответе на лечение

Полны й курс
тройной терапии
(4 8 н эд)

Р. И а т асЬапсігап А Ііт е п ( Р Ь а гта со ! ТЬег 2012; 35: 647—662

Рисунок 2. Алгоритм отбора больных ХВГС на трипл-терапию в
Великобритании в зависимости от результатов вводной фазы лечения

11

Гепатологія, 2013, №2
будет около 90%, и он сможет сэконо

с чувствительностью 9,3 МЕ/мл и

мить около 9000$ [1], однако, у каж

нижним пределом квантификации -

дого десятого пациента развивается

25 МЕ/мл. Очевидно, если для мо

рецидив болезни. Затраты на лечение

ниторинга эффективности лечения

неответчика,

стоимости

используются менее чувствительные

двойной

тест-системы, полагаться на резуль

против

таты при определении сроков лече

26400$, которые больной мог бы по

ния нельзя. Более того, ошибка будет

тратить, если бы не пытался эконо

очень дорого стоить в буквальном

мить [10].

смысле: если вирус не будет выявлен

с

учетом

предшествующего
терапии,

составят

курса
50200$

Следует иметь ввиду, что все ал

на недостаточно чувствительной тест-

горитмы, основывающиеся на опре

системе и продолжительность лече

делении РНК, хоть чего-то стоят,

ния будет необоснованно сокращена,

если для детекции используются до

перелечивание пациента потребует

статочно чувствительные методы. В

значительных затрат. Это налагает на

инструкции к Боцепревиру указано,

врача дополнительную

ответствен

что рекомендации по модификации

ность при выборе лаборатории, в ко

сроков лечения основываются на ис

торой будет проводиться обследова

следовании РНК ВГС методом ПЦР

ние пациента во время лечения.
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ПОРУШ ЕННЯ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ
ПРИ ВІРУСНОМУ ГЕПАТИТІ С У ДІТЕЙ
В.М. Дудник
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова.

Ключові слова: вірусний гепатит С, ліпідний обмін, діти
Н АРУШ ЕНИЕ ЛИПИДНОГО ОБМ ЕНА
ПРИ ВИРУСНОМ ГЕП А ТИ ТЕ С У ДЕТЕЙ
В.М. Дудник
В статье рассматриваются современные представления об эпидемиологии,
патогенезе и особенностях липидного обмена при вирусном гепатите С у
детей.

Ключевые слова: вирусный гепатит С, липидный обмен, дети.
DISORDERS OF LIPID METABОLISM IN CHILDREN
W ITH HEPATITIS C VIRUS
V.M. Dudnyk
The article presents the modern understanding about spreading, patogenesis о£
viral hepatitis and disorders of lipid metabоlism in children with hepatitis C virus.

Key words: children, lipid metabolism, hepatitis C virus
Проблема хронічного гепатиту С

інвалідності та летальності. За сучас-

(ХГС) сьогодні є однією з найакту-

ними даними в світі налічується від

альніших у медицині в цілому, в тому

500 млн. до 1 млрд. осіб інфікованих

числі і в сучасній педіатрії. Вірусні ге-

вірусом гепатиту С (ВГС, HCV) [1].

патити, що передаються парентераль-

Темпи зараження населення планети

ним шляхом, - одна з найважливіших

з кожним роком підвищуються [2], і

проблем в Україні, в зв’язку з вели-

ВООЗ прогнозує, що в 2015 році чис-

ким поширенням, високим рівнем

ло інфікованих ВГС зросте у 4 рази.

захворюваності та хронізації, важкістю ускладнень, що призводять до

Поширеність

ХГС

серед дітей

США відносно невелика - 0,2-0,4 %,
14
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серед дітей Росії - 0,3-0,7 %. За офі

належить до регіонів з високим рів

ційними даними, в Україні на ХГС

нем інфікованості ВГС.

хворіє близько 1 % дітей, а по іншим

Причиною ХГС є HCV, що був

версіям ВГС вразив 3-5 % дитячого

вперше виявлений у 1989 році гру

населення [3].

пою американських вчених під ке

За майже 18-річний період ви

рівництвом M. Houghton. ВГС від

вчення ИСУ стало відомо, що ризик

носиться до родини Flaviviridae, роду

хронізації

після

НСУ-інфікування

Hepacivirus. Геном вірусу кодує один

в дитячому віці складає 60-80 % [4].

великий поліпептид, що підлягає в

Тривала персистенція вірусу при ХГС

процесі

може бути основою прогресуючого

якому приймають участь дві проте

ураження печінки й призводить до

ази: вірусного та клітинного похо

формування

цирозу печінки (ЦП)

дження. На даний момент виділяють

[5, 6] із високим ризиком розвитку

більше 30 генотипів вірусу [12, 13],

гепатоцелюлярної карциноми (ГЦК)

однак, беручи до уваги різницю ну-

[7, 8, 9]. За даними Американського

клеотидних послідовностей у геномі

Центру контролю та профілактики

вірусу, виділяють 12 основних гено

захворювань у 20-50 % дорослих хво

типів [13, 14]. Для практичних лікарів

рих на ХГС розвивається ЦП, а у 20

достатньо ідентифікувати 6 генотипів

30 % з них захворювання переходить

вірусу, що позначають арабськими

у ГЦК; у дітей ймовірність циротич-

цифрами від 1 до 6 за P. Simmonds або

ної трансформації складає біля 1-2 %.

римськими цифрами від I до VI за H.

Розрізняють зони з низькою ен

Okamoto. Географічне розташування

демією, в якій інфікованість насе

генотипів HCV різноманітне. Сьогод

лення складає менше 2 % (Англія,

ні в світі часто зустрічаються 1-й, 2-й,

Канада, Австралія, країни Західної

3-й генотипи вірусу, а поширеність

Європи) [10, 11]; до зони з середньою

субтипів цих генотипів варіює.

дозрівання

процесингу,

в

ендемією відносять країни з інфі-

Джерелом HCV-інфекції є люди

кованістю населення НСУ в межах

на, хвора на гострий чи хронічний

2-5 % (Бразилія, Індія, Китай, країни

гепатит С. Механізм передачі ВГС

Середземномор’я). В Африці, Азії,

виключно парентеральним шляхом -

Східній Європі та на Близькому Схо

55 %, тому контакт з кров’ю та її по

ді до 5-10 % населення уражені ВГС.

хідними є небезпечним. Можливість

Єгипет та Лівію відносять до зон ви

інфікування HCV при переливанні

сокої ендемії, в яких рівень інфіко-

крові обумовлена віремією до появи

ваності населення складає 30-40 %.

в організмі антитіл. Так звані «вікна»

Епідеміологічна ситуація в Україні

тривають до 12 тижнів після інфі

також дуже складна тому, що Україна

кування [2]. Аналіз шляхів передачі
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ВГС у дітей дозволив встановити, що

тини є одним із можливих шляхів

групу підвищеного ризику склада

природної циркуляції ВГС. Ризик за

ють діти з хірургічною патологією.

раження дитини досягає 10%, якщо в

До цієї групи також відносяться па

матері є прояви гепатиту в І-ІІ триме

цієнти з медичними та немедичними

страх вагітності.

парентеральними втручаннями (діти,

Дисбаланс у роботі гепатобіліар-

хворі на гемофілію, гемобластози,

ної системи при гепатиті С завжди

злоякісні пухлини), пацієнти, котрі

супроводжується широким спектром

отримали гемодіаліз чи стоматоло

обмінних порушень, у тому числі лі

гічні послуги [3,14]. Не дивлячись на

підного обміну, що може призводити

постійні профілактичні заходи, такі

до ускладнення прогнозу захворю

як одноразовий інструментарій, ви

вання

ключення серопозитивних донорів,

велику кількість сполучень, загальні

НСУ-інфекція продовжує реєструва

якості яких складають: низьку роз

тись у пацієнтів дитячих соматичних

чинність у воді та добру розчинність

відділень, особливо при наявності

в аполярних розчинниках, рідких

ендоскопічних маніпуляцій. Існує ін

вуглеводнях, хлороформі. Найбільш

формація, що значна кількість пост-

прийнятною

трансфузійного гепатиту С пов’язана

вважається розподіл на 4 групи: жир

з переливанням не цільної крові,

ні кислоти та їх похідні, гліцеролвміс-

а її препаратів (плазми, еритроци

ні ліпіди, ліпіди, що не містять гліце

тів та ін.), особливо високий ризик

рил, сполучення змішаної природи,

складають гемоконцентрати, що ви

що містять ліпідний компонент. Лі

готовлені із крові великої кількості

піди, а саме: холестерин (ХС), триглі-

донорів [15]. В останній час питома

цериди (ТГ), фосфоліпіди нерозчинні

частка хворих на посттрансфузійний

в крові. ХС є ліпідом, що входить до

гепатит С зменшилась - із 42-46 % до

складу клітинних мембран, вважа

2-4 %, завдяки покращенню методів

ється попередником жовчних кислот

лабораторної діагностики. У містах

та стероїдних гормонів. Ліпопротеїди

різко зросла кількість хворих дітей,

(ЛП) - це комплекси ліпідів та білків,

які були інфіковані ВГС внаслідок

завдяки яким ліпіди транспортують

внутрішньовенного

нар

ся током крові. ЛП розрізняють по

котичних препаратів. Така ситуація

складу ліпідного ядра, співвідношен

пов’язана з хвилею наркоманії у під

ню протеїнів та ліпідів оболонки і

літків, а також модою на пірсинг та

класифікують за хімічною щільністю і

татуаж, що проводяться в неналеж

електрофоретичною рухливістю [18].

них санітарних умовах [16].

До ЛП відносяться хіломікрони, що

введення

Передача вірусу від матері до ди

[17,18]. До ліпідів відносять

класифікацією

ліпідів

утворюються в слизовій оболонці ки16
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шечника із харчового жиру і містять

комплексу та розвитком атероскле

переважно ТГ. Ліпопротеїди дуже

ротичних змін [12, 18].

низької щільності (ЛПДНЩ) синте

Близько половини дорослих хво

зуються в печінці, містять 10-15 % за

рих на гепатит С мають підвищений

гального холестерину і збагачені ТГ,

рівень ХС у сироватці крові, в той

деякі ЛПДНЩ є атерогенними [19].

час, коли у більшості пацієнтів вміст

Ліпопротеїди проміжної щільності

ТГ залишається практично в нормі

(ЛППЩ) є проміжною фазою мета

[25]. Однак, не дивлячись на відсут

болізму ЛПДНЩ і також вважаються

ність сумарної тригліцеридимії, при

атерогенними. Ліпопротеїди низької

розшифровці ліпідного спектру у 49%

щільності (ЛПНЩ) містять 60-70 %

пацієнтів виявляється зниження рів

ХС сироватки крові і є основними

ня ХС ЛПВЩ. У половини інфікова

"перевізниками" ХС до периферич

них ВГС виявлено підвищення рівню

них тканин. Ліпопротеїди високої

ХС ЛПНЩ, а в ще більшої кількості -

щільності (ЛПВЩ) містять 20-30%

збільшення

ХС, вони є важливим фактором зво

Високі рівні ЛПНЩ та індексу атеро-

ротного транспорту ХС із тканин в

генності розглядаються як основний

печінку, де проходить його катабо

показник порушення синтезу ТГ.

індексу

атерогенності.

лізм. Властивості ЛП залежать від

Одним із аргументів, що пере

специфічних білків - аполіпопротеї-

бування ЫСУ в організмі супрово

нів (апо), які є основними структур

джується порушенням метаболізму

ними компонентами вказаних час

ліпідів, є клітинний рецептор ліпо-

ток. Розрізняють кілька типів таких

протеїдів низької щільності (ЛПНЩ),

протеїнів: апо А, В, Е та С, які в свою

що сприяє ендоцитозу ВГС [20]. Іс

чергу також неоднорідні. Виділяють,

нує також думка, що ЛПНЩ має ін

наприклад апо АІ та апо АІІ. Високий

гібуючий вплив на зв’язування ЫСУ

рівень апо АІ свідчить про ненасиче-

з клітинними рецепторами, тобто є

ність частинки холестерином та здат

конкуренція між вірусом і ЛПНЩ

ністю до підвищеного вивільнення

за зв'язок з рецептором [17]. ЛПНЩ

його із клітини та транспортування

зв’язуються зі своїми рецепторами

в печінку. Специфічним компонен

на клітинних мембранах, після чого

том ліпідного спектру крові є ліпо-

виконується їх внутріклітинна інтер-

протеїн (а)-білковий комплекс, який

налізація з руйнуванням у лізосомах

містить ЛПНЩ та велику молекулу

і послідуючим виділенням вільного

глікопротеїну, що називається апо(а)

холестерину (ХС) [21]. Оскільки іс

чи плазміногеноподібним білком. До

нує конкурентний зв'язок між ВГС

слідники відмічають прямий зв’язок

та ЛПНЩ за клітинні рецептори, то

між рівнем ліпопротеїн (а)-білкового

можна припустити, що підвищення
17
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рівнів ЛПНЩ є захисним механізмом

та стеатогепатиту. Ознаки стеатозу

організму, направленим на еліміна

печінки виявляються у 30-70 % хво

цію НСУ. Вже через 1-5 років після

рих на ХГС - частіше ніж при інших

інфікування ВГС виникають пору

хронічних

шення ліпідного обміну [22].

[22].

При пошкодженнях печінки різ
ного

захворюваннях

Механізм

жирового

печінки
гепатозу:

генезу, коли спостерігаються

спочатку накопичення жиру в гепа-

морфологічні порушення, в сироват

тоциті не впливає на його функцію, а

ці крові завжди фіксуються зміни

при подальшому накопиченні вража

ліпідного спектру. До найчастіших

ються мітохондрії і лізосоми гепато-

змін відносять збільшення рівня за

цитів. Це призводить до порушення

гальних ліпідів понад 9,5 г/л [23]. У

перетворення ВЖК, що веде до хо-

сироватці крові в 74-88 % хворих на

лестазу і збільшення синтезу ліпідів

хронічні вірусні гепатити фіксуєть

[20]. Подальші морфофункціональні

ся зменшення вмісту ХС, що веде

зміни призводять до хронічного гепа

до зменшення рівнів ТГ, ЛПНЩ і

титу (стеатогепатиту), фіброзу і ци

ЛПДНЩ.

розу печінки.

Існують

окремі

повідо

Морфологічний термін

млення, що в організмі є клітинний

«жиро

рецептор ЛПНЩ, який сприяє ендо-

ва інфільтрація печінки» включає

цитозу ВГС, що в свою чергу впливає

процес накопичення краплин жиру

на синтез ліпідів [23, 25]. Існують дані

в цитоплазмі та ендоплазматичному

про конкуренцію між вірусом НСУ і

ретикулуму гепатоциту, він містить

ЛПНЩ за зв'язок з рецептором [17,

стеатоз та жирову дегенерацію пе

18]. ЛПНЩ зв’язуються з рецептора

чінки. Жирові включення на ранніх

ми на клітинних мембранах, попада

етапах знаходяться у вигляді дрібних

ють в клітину, розщеплюються в лі-

краплин

зосомах, внаслідок чого утворюється

стеатоз). Накопичення жиру в гепа-

вільний ХС [21]. Вважається, що під

тоциті відбувається, якщо утворення

вищення вмісту ЛПНЩ є захисним

ТГ превалює над синтезом ЛП та се

механізмом, що призводить до елімі

крецією останніх із гепатоциту у ви

нації вірусу з організму.

гляді ЛПДНЩ [22]. Дрібні краплини

Порушення

функціонального

жиру

(дрібнокраплинний

жиру поступово збільшуються в роз

стану печінки у дітей може сприяти

мірі

розвитку дисліпопротеїдемії і, навпа

зливаються та заповнюють всю цито

ки, дисліпопротеїдемія, що виникає

плазму, що порушує цитоплазматич

внаслідок впливу різних екзогенних

ну структуру та зміщує ядро на пери

і ендогенних чинників, може призво

ферію клітини (великокраплинний

дити до формування стеатогепатозу

стеатоз). Під час розриву мембран

18
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гепатоцитів відбувається злиття жи

лів та інших токсичних метаболітів,

рових краплин з утворенням жиро

що призводить до некрозу клітини та

вих кіст. Жирова дегенерація печінки

розвитку запальної клітинної інфіль

характеризується наявністю в цито

трації, як в портальних трактах, так

плазмі крапель жиру, що не злива

і в дольках, що, в свою чергу, веде до

ються та оточені тонкою мембраною

розвитку сполучної тканин із периси-

(пінисті гепатоцити). Цей патологіч

нусоїдальним фіброзом, а при трива

ний процес зустрічається не часто,

лому персистуванні процесу - циро

але є прогностично несприятливим.

зу печінки [26].

Порушення структури та функ

У діагностиці СП та стеатогепати-

ції печінки виникає при вірусних

ту важливу роль має виявлення фак

та токсичних гепатитах [23], ознаки

торів ризику (ожиріння, цукровий

стеатозу печінки (СП) виявляються у

діабет, віруси гепатиту тощо). Про

30-70 % хворих на ХГС. В той же час,

яви хвороби відсутні чи помірно ви

причини, котрі призводять до розви

ражені та включають слабкість, втра

тку стеатозу, викликають запалення

ту апетиту, важкість та дискомфорт

та некроз печінкової тканини.

у правому підребер’ї, гепатомегалію,

НСУ-інфекція

асоціюється

з

що варіює від важкості СП та визна

двома типами СП: переважно ві-

чає його перебіг. Біохімічні аналізи

рус-індукований, притаманний 3-му

при жировому гепатозі в межах нор

генотипу ВГС, та переважно метабо

ми або незначно змінені: збільшення

лічний при інших генотипах вірусу.

ГГТ, рідше АСТ та АЛТ. При прогре

Вірус-індукований СП м’який (жи

суванні процесу з розвитком стеатоге-

рова інфільтрація гепатоцитів мен

патиту чи цирозу печінки реєструєть

ше 30%) знаходять у 22-58% хворих;

ся збільшення рівня амінотрансфераз,

помірний (жирова інфільтрація гепа-

лужної фосфатази, холестерину та по

тоцитів - 30-60%) фіксують у 5-25%;

рушення ліпідного обміну. Ультрасо-

виражений СП (жирова інфільтра

нографія виявляє збільшену печінку з

ція гепатоцитів понад 60%) - менше

підвищеною ехогеністю - «велика біла

ніж у 10% пацієнтів [25]. Механізм

печінка». Перебіг СП та стетогепати-

трансформаціі жирового гепатозу в

ту в більшості випадків сприятливий,

стеатогепатит включає ряд патогене

особливо при ліквідації етіологічного

тичних ланок. При накопиченні жиру

чинника. До прогностично несприят

печінкова клітина стає чутливішою

ливих факторів відносять суттєві по

до токсичних продуктів. Вони в ре

рушення функціональних проб печін

акціях окислення ведуть до індукції

ки, наявність некрозу гепатоцитів та

надлишкової продукції та накопи

порушення регенераторних процесів,

чення в гепатоциті вільних радика

виражені
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наявність ознак холестазу, синдрому

Вважається, що жирова дистро

портальної гіпертензії. Ускладнення

фія призводить до збільшення чутли

жирової дистрофії печінки включає

вості до вільних радикалів та проти

розвиток стеатогепатиту з прогресу

запальних цитокінів, і саме перекисне

ванням у цироз печінки, формування

окислення ліпідів при СП сприяє роз

внутрішнього холестазу з наявністю

витку фіброзу печінки [16]. Існують

або відсутністю жовтяниці, розвиток

окремі повідомлення, що основою

портальної гіпертензії, часто з тран-

причиною загибелі клітин печінки у

зиторним асцитом та портокавальним

хворих на ХГС є апоптоз, який відбу

анастомозом, звуження внутрішьопе-

вається внаслідок накопичення жиру

чінкових вен з формуванням синдро

в гепатоциті, а ступінь СП корелює із

му Бада-Кіарі (набряки, асцит, ознаки

показниками апоптозу клітин печін

печінково-клітинної

ки [17].

недостатності)

[26]. Існують докази того, що СП є

Таким чином, увага до пошуку

одним із факторів розвитку ГЦК при

взаємозв’язку між НСУ-інфекцією та

ХГС, окрім того, наявність СП змен

стеатозом зумовлена передусім наяв

шує ефективність противірусної те

ністю спостережень, що свідчать про

рапії.

негативний вплив першого на про

Рандомізовані дослідження пока

гноз основного захворювання, під

зали, що у хворих з 1 та 2 генотипом

вищення ризику розвитку фіброзу

ВГС і СП-«метоболічним» після ліку

печінки та гепатоцелюлярної карци

вання комбінованою терапією (ріба-

номи, зниження чутливості до про

вірін та інтерферон) частота стійкої

тивірусної терапії. Незважаючи на

вірусологічної відповіді у 2-3 рази мен

встановлений зв'язок між наявністю

ша, ніж у хворих без СП. При цьому у

стеатозу та фіброзом печінки, пато

хворих з 3-м генотипом ВГС наявність

генетичні механізми, що зв’язують

СП не впливала на ефективність ліку

жирову дистрофію з накопиченням

вання, елімінація вірусу призводила до

фібрину остаточно не розшифрова

зниження вираженості СП та нормалі

ні та потребують подальшого дослі

зації рівня ХС у крові [6, 22].

дження.
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НОВИЙ МЕТОД ЗМЕНШ ЕННЯ А К ТИ ВН О С ТІ ІМУННОГО
П РО Ц ЕСУ ПО ВІДНОШ ЕННЮ ДО А ВТО А Н ТИ ГЕН ІВ Щ ИТОВИДНОЇ
ЗАЛОЗИ У Х В О Р И Х НА ХРО Н ІЧ Н И Й ГЕПАТИТ С
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К лю ч ові слова: гепатит С, інтерферонотерапія, антитиреоїдні антитіла,
імунізація автолейкоцитами.
НОВЫ Й МЕТОД УМ ЕНЬШ ЕНИЯ А КТИ ВН О СТИ
ИММУННОГО П РО Ц ЕС С А ПО ОТНОШ ЕНИЮ
К АУТОАНТИГЕНАМ Щ ИТОВИДНОЙ Ж ЕЛЕЗЫ
У БО Л ЬН Ы Х ХРО Н И Ч ЕСК И М ГЕПАТИТОМ С
Б.А. Герасун, О.А. Голубовская, Р.Ю. Грицко, А.Н. Зинчук, А.В. Шкурба
В статье рассматривается принципиально новый оригинальный метод
подавления интенсивности иммунного процесса против аутоантигенов щи
товидной железы. Показано, что иммунизация аутолейкоцитами способству
ет уменьшению синтеза антител к тиреоглобулину и тиреопероксидазе, в т.ч.
индуцированного интереферонотерапией.

К л ю ч ев ы е слова: гепатит С, интерферонотерапия, антитиреоидные анти
тела, иммунизация аутолейкоцитами.
A N EW METHOD OF DECREASING TH E A CTIV ITY
OF TH E IM M UNE PROCESS IN RELATION TO TH E THYROID
AUTOANTIGENS IN PATIENTS W ITH CHRONIC HEPATITIS C
B.A. Gerasun, O.A. Holubovska, R. Yu. Hrytsko, A.N. Zinchuk, A.V. Shkurba
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The article discusses a fundamentally new original m ethod for suppressing
the intensity of the original immune process against self antigens of the thyroid
gland. It is shown that immunization by autoleukocytes reduces synthesis
of antibodies to thyroglobulin and thyroid peroxidase, including induced
interferonotherapy.

K ey words: hepatitis C, interferon therapy, antithyroid antibodies, immunization
with leucocytes.
Вступ. Чинники, що сприяють

мати значення і характерна для віру

розвитку автоімунного процесу сто

су гепатиту С молекулярна мімікрія

совно щитовидної залози, поділяють

[2, 6]. Здатність збудника хвороби

на внутрішні та зовнішні. До вну

маскуватися під антигени макроор

трішніх відносять генетичні, до зо

ганізму призводить до послаблення

внішніх - чинники, які призводять до

імунної відповіді та полегшує про

порушення гістогематичного бар’єра

никнення вірусу до клітин хазяїна.

та спричиняють контакт антигенів

[10, 11].

щитовидної залози з лімфоцитами

За даними літератури, антити-

[1-4]. Серед останніх важливе місце

реоїдні антитіла виявлять у 20-40%

займають бактерійні і вірусні інфек

хворих на ХГС [5, 12]. Хоча сам по

ції, у першу чергу, хронічний гепатит

собі підвищений рівень антитіл до

С (ХГС). Отримані численні перекон

автоантигенів щитовидної залози не є

ливі дані про розвиток автоімунних

підставою для підтвердження уражен

процесів у хворих на ХГС, особливо

ня щитовидної залози. Він свідчить

під час інтерферонотерапії [4-8].

про автоімунний процес, що може

Відомо, що вірус гепатиту С є

завершитися розвитком тиреоїдиту.

тригерним чинником, що запускає

Особливо небезпечним є наростання

різноманітні автоімунні процеси [9,

антитіл до автоантигенів щитовидної

10]. Механізм розвитку автоімунних

залози у хворих на гепатит С внаслі

процесів стосовно антигенів щито

док імуномодулюючого ефекту інтер

видної залози вивчений недостатньо.

ферону [5-8].

Вважається, що НСУ може безпосе

Способи зменшення активності

редньо або опосередковано індукува

клітинного і гуморального імунітету

ти тиреоїдне запалення [6].

щодо

Припускається також, що може

антигенів

щитовидної зало

зи у пацієнтів без ознак тиреоїдиту
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практично не розроблені. Саме тому

способом зменшення гіперергічності

стосовно хворих, у крові яких під

автоімунних процесів, що виника

вищений рівень антитіл до тиреопе-

ють (або посилюються) під час ін

роксидази і тиреоглобуліну, але нема

терферонотерапії, є зменшення дози

ознак порушення функції щитовид

інтерферону або повне припинення

ної залози, зазвичай обмежуються

противірусної

спостереженням.

спостере

віть передчасне припинення інтер-

ження є раннє виявлення і своєчас

феронотерапії часто не зупиняє вже

ний початок лікування тиреоїдиту.

запущений автоімунний процес, не

Метою

терапії.

Проте,

на

У хворих на ХГС, особливо в пе

призводить до швидкого зменшення

ріод інтерферонотерапії, часто роз

титру автоантитіл, проте є причиною

вивається або значно посилюється

зменшення (чи втрати) досягнутого

попередній автоімунний процес [1,

ефекту противірусної терапії ХГС [7].

4, 7]. До того ж, наростання антитіл

У зв’язку з цим мет ою наш ої р о 

до тиреопероксидази і до тиреоглобу-

боти була розробка способу імуноте

ліну (на відміну від хворих без ХГС)

рапії хворих на ХГС із порушенням

відбувається швидко та інтенсивно,

толерантності до антигенів щито

тому виникає необхідність зменшен

видної залози для зменшення ризику

ня рівня автоімунного процесу.

розвитку

Відомий метод пригнічення по

автоімунного

тиреоїдиту

під час інтерферонотерапії.

тужних автоімунних процесів різно

Для цього ми випробували за

го ґенезу передбачає призначення

стосування

імуносупресивних

зо

імунізації автолейкоцитами [14, 15]

глюкокор-

уперше як спосіб лікування хворих

тикостероїдні гормони, а також не-

із порушенням толерантності до ан

стероїдні протизапальні препарати

тигенів щитовидної залози, особли

[13]. Проте у цих препаратів широ

во під час інтерферонотерапії ХГС.

кий спектр небажаної побічної дії,

Встановлено, що внутрішньошкірна

до того ж, знижуючи імунітет, вони

імунізація

сприяють посиленню реплікації ві

тивно впливає на стан клітинного і

русу. На тлі інтерферонотерапії ХГС

гуморального імунітету, що підтвер

така терапія практично не впливає

джується зменшенням проявів сис

на синтез автоантитіл до щитовид

темних васкулітів і зниженням кон

ної залози.

центрації кріоглобулінів у крові [16].

крема,

препаратів,

застосовуються

Саме тому насьогодні основним

внутрішньошкірної

автолейкоцитами

пози

Передумовою для використання
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цього методу терапії автоімунних

терапії, до 2-ї - 20 пацієнтів під час лі

станів є той факт, що автоімунні

кування пегільованим інтерфероном

хвороби можна пасивно переноси

та рибавірином. Лікування проводи

ти

ли по стандартній схемі противірус

за допомогою

автореактивних

Т-лімфоцитів. Тому, по аналогії з

ної терапії.

вакцинами, що застосовуються для

В обох групах хворих переважали

профілактики інфекційних хвороб, у

жінки: у 1-й групі їх було 17 (77,27 %),

лікуванні автоімунних станів поча

у 2-й - 16 (80,0 %). Розподіл за віком

ли використовувати автореактивні

та особливостями клінічного перебі

лімфоцити зі збереженою імуноген-

гу хворих був однотипний.

ністю [17]. Механізм дії таких вак

Хворі, відібрані до обох груп,

цин пояснюють тим, що введення

стояли на обліку у зв’язку із ХГС

автореактивних

підвищує

(діагноз хвороби був підтверджений

активність опосередкованої лімфо

наявністю у крові вірусної РНК та

цитами імунної відповіді за рахунок

антитіл до НСУ). Згідно клінічних

генерації цитотоксичних лімфоци

даних, а також результатів морфоло

тів. Важливим є і процес корекції

гічного обстеження (або фібротес-

сітки Ерне - антиідіотипової регу

ту), у хворих не було цирозу печінки.

ляції імунної відповіді, що підтвер

Усім хворим проводили УЗД щито

джується збільшенням кількості в

видної залози.

клітин

Антитіла

сироватці крові антиідіотипових ан

до

тиреоглобуліну,

титіл після імунізації лейкоцитами.

тиреопероксидази та гормони щи

Ще один механізм може включатися

товидної

при цій імунній маніпуляції: актива

вільний (Т3-вільний), тироксин за

ція С Б 3+, С Б 4+, С Б 25+ лімфоцитів,

гальний (Т4) та тиреотропний гормон

а також С Б 3+, С Б 8+, С Б 28+ лім

(ТТГ) - визначали імунохімічним ме

фоцитів, одночасно з блокуванням

тодом із електрохемілюмінісцентною

Бе-рецепторів, а також глікопроте-

детекцією (ЕСЬІЛ), використовуючи

їнових, лектинових рецепторів на

аналізатор СоЬаз 6000; тест-системи

В-лімфоцитах [17].

„RocheDiagnostics”

Матеріали і методи. Дослідження
проводили у двох групах хворих на

залози

-

трийодтиронін

(Швейцарія).

Дослідження виконували у лаборато
рії „Бупеуо”.

ХГС (1 генотип НСУ) із порушенням

Пацієнти, що увійшли в групу

толерантності до антигенів щито

дослідження, не мали змін у будові

видної залози. До 1-ї групи увійшли

та функції щитовидної залози (кон

22 пацієнти з хронічним гепатитом

сультовані у ендокринолога, ознаки

С, які не отримували противірусної

тиреоїдиту не були виявлені).
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Методика ізоім у н ізац ії склада

вводили внутрішньошкірно за допо

ється із двох фаз: виділення лейкоци

могою шприца (до утворення лимон

тів із периферичної крові пацієнта та

ної кірочки) по 0,1 мл в 8-12 точок у

їх внутрішньошкірного введення.

шкіру спини (між лопатками). Через

Виділення лейкоцитів. Лейкоцити

10-12 днів, 30, 60 і 180 днів визначали

виділяють шляхом відстоювання гепа-

рівень антитіл до тиреопероксидази

ринізованої венозної крові хворого

і тиреоглобуліну. При необхідності

на хронічний гепатит із ознаками по

імунізацію повторювали

рушення імунологічної толерантнос

ально, з урахуванням особливостей

ті до тканини щитовидної залози (рі

перебігу хвороби).

(індивіду

вень вмісту антитіл до тиреоперокси-

Результати та їх обговорення.

дази і до тиреоглобуліну в 5 і більше

Ефективність методу підтверджу

разів перевищує показник, прийня

ється результатами спостереження за

тий за допустимий). Для цього веноз

пацієнтами із підвищеним вмістом

ну кров об’ємом 40-60 мл набирають

антитіл до щитовидної залози при

у флакон із гепарином із розрахунку

повній відсутності клінічних і лабо

50 од. гепарину на 10 мл крові (об’єм

раторних ознак тиреоїдиту. У табл. 1

залежить від кількості лейкоцитів у

наведені результати лікування хво

1 мл крові). Розливають по 10 мл у

рих на ХГС, що не отримували про

пробірки і під кутом 45° інкубують у

тивірусної терапії.

термостаті при температурі 370С про

З даних наведених у таблиці 1 ви

тягом 90-140 хвилин. Плазму крові

дно, що після одноразової імунізації

обережно, не допускаючи перемішу

автолейкоцитами концентрація анти

вання, відсмоктують, лейкоцити двічі

тіл до щитовидної залози знизилася в

відмивають у 5-10-кратному об’ємі

усіх хворих. При цьому зменшення в

охолодженого 0,9 % розчину натрію

сироватці крові вмісту антитіл до ти-

хлориду центрифугуванням при 200 g

реопероксидази на половину і більше

протягом 5 хв. Осад ресуспендують у

відбулося у 8 хворих (36,36 %), а повна

1,0-1,5 мл ізотонічного розчину на

нормалізація показника - у 6 пацієн

трію хлориду (вміст лейкоцитів пови

тів (27,27 %). Аналогічні показники

нен складати > 10-15 х 106 кл/мл).

рівня антитіл до тиреоглобуліну ста

М аніпуляції для виділення клітин

новили відповідно 45,45 % та 13,64 %.

проводять стерильно.

Після повторної імунізації, про

Ізоімунізація. Автоклітини пе

веденої через 30-40 днів, нормалізація

риферичної крові вводили хворим

рівня автоантитіл до тиреопероксидази

із підвищеним вмістом антитіл до

спостерігалась у 14 хворих (ефектив

тиреопероксидази і тиреоглобуліну

ність лікування досягла 63,64 %), а до

у сироватці крові. Автолейкоцити

тиреоглобуліну - у 7 (31,82 %).
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Таблиця 1
Ефективність лікування порушеної толерантності до автоантигенів щитовид
ної залози у хворих на ХГС, що не отримували інтерферонотерапії (за даними
обстеження через 10-12 днів після одноразової імунізації автолейкоцитами)
Показник еф ективності
лікування

Антитіла до
тиреопероксидази

Антитіла до тиреоглобуліну

Зниження концентрації
антитіл (у %)

К-ть хворих
(п=22)

%

К-ть хворих
(п=22)

%

До 20

0

0

0

0

21- 30

1

4,55

1

4,55

31-39

3

13,64

3

13,64

40-49

4

18,18

5

22,73

50-99

8

36,36

10

45,45

нормалізація

6

27,27

3

13,64

Стабільність досягнутого ефекту

автолейкоцитами (таб. 2).

коливалася в широких межах, носи

З наведених у таблиці 2 даних ви

ла індивідуальний характер, проте

дно, що на відміну від пацієнтів 1 гру

нормалізація рівня антитіл у 70-80 %

пи, у хворих, які отримували проти

хворих зберігалася впродовж 6-12 мі

вірусну терапію, повної нормалізації

сяців.

концентрації автоантитіл у результаті

Результати

пригнічення

авто

одноразової імунізації автолейкоци

імунного процесу у хворих на ХГС

тами досягти не вдалося в жодному

у період противірусної терапії ін

випадку. Хоча ефективність впливу

терфероном істотно відрізняються.

на автоімунний процес у період ін-

Ці відмінності полягають у значно

терферонотерапії виявилася істотно

меншій

меншою, все ж таки, загальна частота

ефективності

імунізації

Таблиця 2
Ефективність лікування порушеної толерантності стосовно автоанти
генів щитовидної залози у хворих на Х ГС у період інтерферонотерапії
П оказник ефективності
лікування

Антитіла до
тиреопероксидази

Антитіла до тиреоглобуліну

Зниження концентрації
антитіл (у %)

К-ть хвори х (п=22)

%

К-ть хворих (п=22)

%

До 20

3

15

1

5

21- 30

2

10

3

15

31-39

7

35

7

35

40-49

4

20

5

25

>50

4

20

4

20

нормалізація

0

0

0

0
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зниження рівня антитіл до тиреопероксидази і тиреоглобуліну, як і в 1-ій
групі хворих, склала 100 %.
Стабільність досягнутого резуль
тату також була значно меншою і ко
ливалася в межах від 1 до б місяців (у
першій групі складала б-12 місяців).
Проте

імунізація

автолейкоцитами

істотно стримувала процес утворен
ня автоантитіл і дозволила закінчити
інтерферонотерапію без перерв і без
зменшення дози препарату, що пози
тивно впливало на ефективність елі
мінації вірусу. Це положення можна
проілюструвати наступними клініч
ними прикладами.

Хвора Р., 59 років. Вірусний гепа
тит С виявлений в 2007 р. (1-й гено
тип HCV). Було призначено лікування
інтроном А по 3 млн. З рази на тиж
день, рибавірином по 1000 мг/доб. До
нас хвора звернулася через місяць піс
ля початку інтерферонотерапії. При
огляді та лабораторному обстеженні
виявлена кріоглобулінемія, часто рецидивуючий кріоглобулінемічний вас
куліт шкірних покривів. Рівень РНК
вірусу низький (18 300 копій/мл), ак
тивність АлАТ - 1,54 ммоль/л; гема
тологічні показники, рівень креатиніну і сечовини в сироватці крові - в
нормі. Виявлені: підвищений рівень ан
титіл до тиреоглобуліну (200 МО/мл;
референтне значення до 150 МО/мл)
і до тиреопероксидази (280 МО/мл;
референтне значення до 34 МО/мл);
гормони щитовидної залози у межах
норми. При повторному обстеженні
через 45 днів стан хворої істотно не

змінився, привертало увагу швидке
нарост ання концентрації антитіл до
тиреоглобуліну - 500 МО/мл (при по
передньому обстеженні - 200), тобто
за півтори місяці показник збільшився
в 2,5 рази. Зберігався дрібноточковий
геморагічний висип, посилилося по
чуття холоду, відчуття скутості
в дрібних суглобах рук, акроціаноз.
Таким чином, на тлі противірусної
терапії зберігалися симптоми кріоглобулінемії, посилилася продукція анти
тіл до антигенів щитовидної залози.
Лікування продовжували. При наступ
ному обстеженні, т акож через 45 днів,
виявити HCVRNA не вдалося, акт ив
ність АлАТ нормалізувалася. Проте,
незважаючи на успішну противірусну
терапію, відмічено збільш ення концен
трації кріоглобулінів у сироватці крові
на 70% і посилення синтезу антитіл
до тиреоглобуліну (800 МО/мл, при
першому обстеженні - 200).
У з в ’я зку з цим, хворій проведена
внутрішньошкірна імунізація авт о
лейкоцитами. При наступному об
стеженні через 30 днів вміст кріоглобулінів у сироватці крові зменшився на
64,4 %; концентрація антитіл до ти
реоглобуліну зменшилась до 500МО/мл,
до тиреопероксидази - до 580 МО/мл
(при попередньому обстеженні ці по
казники складали 800 і 820 - змен
шення на 37,50 і 29,27% відповідно).
Противірусна терапія тривала. При
обстеженні через 2 місяці після імуні
зац ії автолейкоцитами відмічено по
ліпшення стану хворої: ознаки кріоглобулінемії (в т.ч. і кріоглобулінемічного
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васкуліту) зникли, проте відмічено
збільшення концентрації антитіл до
тиреопероксидази, яка досягла цього
разу 2000 МО/мл (продукція антитіл
до тиреоглобуліну дещо зменшилася і
складала 480 МО/мл).
Проведено повторну імунізацію ав
толейкоцитами. Вже через 10 днів після
повторної імунізації кількість ант и
тіл до тиреопероксидази зменшилася
на половину - з 2000 до 1000 МО/мл,
а вміст антитіл до тиреоглобулі
ну залиш ався на попередньому рівні
(480 МО/мл). На цьому рівні показни
ки автоімунного процесу зберігалися
до закінчення противірусної терапії
(наступні б місяців). При обстеженні
через 4 місяці після закінчення терапії
концентрація антитіл відрізнялася
несуттєво (коливання в межах випад
кових відхилень). Проведена ще одна
імунізація, після якої титр антитіл
до тиреопероксидази нормалізувався,
а кількість антитіл до тиреоглобулі
ну ст ала лише трохи перевищувати
норму (122 МО/мл, при референтному
значенні до 11S нг/мл). Упродовж року
(термін спостереження) ці показники
коливалися несуттєво. Рівень гормо
нів щитовидної залози зберігався в
межах норми.
Хвора С., 48 років. Діагноз: хро
нічний гепатит С, 1-й генотип HCV.
Отримувала противірусну терапію
ПЕГ-ІФН по 100 мкг 1 р аз на тиждень
і рибавірином по 1000 мг/доб. При об
стеженні перед початком лікування
виявлено збільшення титру антитіл
до пероксидази щитовидної залози

(89 МО/мл, при референтному значен
ні до З4 МО/мл). При обстеженні через
два місяці від початку терапії рівень
антитіл до тиреопероксидази досяг
З000 МО/мл. У з в ’я зку з цим проведено
імунізацію автолейкоцитами. Через
10 днів після імунізації рівень антитіл
знизився до 1S60 МО/мл. Через З5 днів
зроблена повторна імунізація і досяг
нуто зменшення вмісту антитіл до
82S МО/мл. З незначними коливання
ми рівень антитіл впродовж півроку
знаходився в межах 800-900 МО/мл.
Вміст гормонів в межах норми. На 8
місяці противірусної терапії рівень
антитіл підвищився до 2000 МО/мл.
Після чергової імунізаціївміст антитіл
знизився до З00 МО/мл і з незначними
коливаннями (в межах З00-З60 МО/мл)
цей показник зберігався до закінчення
противірусної терапії (48 тижнів).
З цих спостережень видно, що в
результаті імунізації автолейкоцита
ми стало можливим стримати інтен
сивність автоімунного процесу і про
вести противірусну терапію протягом
48 тижнів (термін, передбачений алго
ритмом лікування хворих ХГС з 1-м
генотипом HCV).
Висновок. Запропонований спо
сіб дозволяє знижувати активність
автоімунного процесу стосовно ан
тигенів щитовидної залози і, таким
чином, зменшувати загрозу розвитку
тиреоїдиту, у тому числі у хворих на
ХГС під час противірусної інтерферонотерапії, що суттєво зменшує потре
бу у зменшенні дози або припиненні
інтерферонотерапії.
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ВПЛИВ I/D ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА АПФ НА ТЕМПИ
П РОГРЕСУВАН Н Я ХРО Н ІЧН О ГО ГЕПАТИТУ С
Л.В. Мороз, І. В. Яцик
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

К лю ч ові слова: хронічний гепатит С, поліморфізм гена АПФ, прогресу
вання захворювання, ренін-ангіотензинова система.
ВЛИЯНИЕ I/D ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА АПФ НА ТЕМПЫ
П РО ГРЕССИ РО ВАН И Я ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С
Л.В. Мороз, І. В. Яцык
В работе представлены результаты анализа I/D полиморфизма гена АПФ
97 больных хроническим гепатитом С и 92 здоровых человек контрольной
группы. Установлено, что генотип DD и аллель D доминировали при ХГС. В
то же время характерно, что аллель D чаще определялась у пациентов с низ
ким темпом прогрессирования ХГС, что свидетельствует о ее протекторной
роли, а алель I была более характерна для больных с высоким темпом про
грессирования заболевания (играла профиброгенную роль). Обнаруженная
закономерность имела большее значение у женщин, чем у мужчин.

К л ю ч ев ы е слова: хронический гепатит С, полиморфизм гена АПФ, про
грессирование заболевания, ренин-ангиотензиновая система.
INFLUENCE OF ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYM E I/D GENE
POLYMORPHISM ON TH E RATE OF PROGRESSION OFCHRONIC
HEPATITIS C
L. V. Moroz, I. V.Yatsyk
The article presents the results of analysis of I/D polymorphism of the ACE gene
in 97 patients with chronic hepatitis C (CHC) and 92 healthy controls. It was found
that DD genotype and D allele were dominant in patients with CHC. However, D
allele was often determined in patients with a low rate of CHC progression, which
indicate ditsroleas aprotector, and I allele was more common in patients with high
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rate of disease progression (it had profib rogenicrole). The observed pattern was
more common in women than in men.

K ey words: chronic hepatitis C, polymorphism of ACE gene, progression of the
disease, rennin-angiotensin system.
Хронічний гепатит С (ХГС) - ши

проток, гепатоцитах. АТ2 не виявле
но в печінці [3].

роко розповсюджене захворювання:
вірусом гепатиту С (ВГС) інфіковано

Серед вищеперерахованих скла

3% населення світу [1], а за деякими

дових

підрахунками понад 900 млн. людей

центральне місце в фіброґенезі за

[2].

медико-соціальних

ймає ангіотензин II. Він сприяє фі

проблем пов’язаних з ХГС, вини

брозу печінки, стимулюючи проліфе

кають при прогресуванні цього за

рацію, контрактильність фіброблас

хворювання. Ключовим процесом у

тів, інфільтрацію запальних клітин,

перебігу ХГС є фіброґенез у печінці.

вивільнення

Декілька недавніх досліджень про

ростових факторів, таких як TGF-b,

демонстрували, що у розвитку фі

IL-1b, MCP-1, PDGF, фактор росту

брозу печінки важливу роль відіграє

сполучної тканини [5], які опосе

ренін-ангіотензинова система (РАС)

редковують відкладення колагену з

[3]. Доведено існування в печінці ло

акумуляцією екстрацелюлярного ма

кальної РАС, яка діє на паракринний

триксу, контролюючи транскрипцій

манер і регулює запалення, фіброз,

ну регуляцію фібрилярних колагенів і

ангіоґенез, проліферацію, апопотоз

матриксних металопротеїназ [6].

Більшість

внутрішньопечінкової

запальних

РАС

цитокінів,

та виживання клітин [4]. Компоненти

Як відомо, ангіотензин II утво

внутрішньопечінкової РАС виявля

рюється з ангіотензину I за допо

ються і синтезуються наступними

могою

клітинами: ренін -

в активованих

ферменту (АПФ), який вважається

зірчатих клітинах печінки (аЗКП),

ключовим ензимом РАС [7]. У по

ангіотензиноген

гепатоцитах,

передніх дослідженнях доведено, що

клітинах Купфера, епітелії жовчних

рівень АПФ підвищується у пацієнтів

проток [3]; ангіотензин 1 не виявлено

з хронічним захворюванням печінки

в печінці [5], ангіотензин перетво

[6]. На активність АПФ впливає I/D

рюючого ферменту (АПФ) - в ЗКП,

поліморфізм його гена, який характе

міофібробластах, клітинах Купфера,

ризується наявністю (insertion (I)) чи

рецептор до ангіотензину II 1 типу

відсутністю (deletion (D)) 287-основ-

(АТ1) - аЗКП [6], клітинах Купфера,

ної пари ДНК послідовності в межах

судинному ендотелії, епітелії жовчних

гена АПФ [8].

-

у
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Враховуючи вищенаведені дані,

•1 •

• (Сгр

реакції на ампліфікаторі

Терцик

»

можливо передбачити, що I/D полі

(„ДНК-Технология”, Москва). Аналіз

морфізм гена АПФ впливає на харак

I/D поліморфізму гена АПФ викону

тер прогресування фіброзу печінки

вався у НДІ генетичних та імуноло

при ХГС.

гічних основ розвитку патології та

Мета

дослідження:

визначити

фармакогенетики

залежність між I/D поліморфізмом

Вищого

держав

ного навчального закладу України

гена АПФ та темпами прогресування

«Українська медична стоматологічна

хронічного гепатиту С.

академія».

Матеріали і методи. Обстежено

Хворі були поділені на дві групи

97 хворих на хронічний гепатит С

залежно від темпів прогресування

з 1 генотипом HCV. Серед пацієн

ХГС. До I групи увійшли пацієнти з

тів було 60 (61,86 %) чоловіків і 37

повільним

(38,14 %) жінок. Середній вік ста

рювання і наявністю стадії фіброзу

новив 37,78± 11,83 років. До контр

F0-F2; до II - особи зі стадією фіброзу

ольної групи ввійшли 92 практично

F3-F4 (термін інфікування в обох гру

здорові особи віком від 21 до 62 років

пах до 10 років).

(середній вік 31,4±2,05), серед них 44

Ступінь

прогресуванням

активності

захво

некрозо-

(47,82%) чоловіка та 48 (52,18%) жі

запальних змін оцінювали за шкалою

нок. Клінічно та анамнестично у всіх

METAVIR: А0 - відсутність некро-

обстежених були виключені інфек

зозапальної активності, А1 - міні

ційні захворювання іншої етіології,

мальна активність, А2 - помірна ак

загострення

тивність, А3 - виражена активність

процесів,

хронічних

психічні

запальних

(рівень

захворювання,

активності

оцінюється

за

а також зловживання алкоголем та

інтегральним показником важкості

прийом гепатотоксичних ліків.

та інтенсивності перипортальних та

Всім хворим проводилось клі-

лобулярних некрозів).

ніко-лабораторне обстеження за за

Статистична обробка даних про

гальновизнаною методикою, через-

водилась із використанням пакета

шкірна пункційна біопсія печінки з

програм «STATISTICA 6,0».

оцінкою за шкалою METAVIR та ви

Результати та їх

обговорення.

значення I/D поліморфізму гена АПФ

Згідно отриманих даних серед хворих

(рис. 1).

на ХГС найпоширенішим був гено

ДНК з цільної крові виділяли за

тип DD гена АПФ - зустрічався в 1,7

допомогою реагенту «ДНК-Експрес

разів частіше, ніж серед здорових осіб

Кров» (ЛитТех, Росія). Поліморфну

(65,98% проти 39,13%; рис. 1). На дру

ділянку гена

гому місці був генотип DI (20,62% -

методом

АПФ

ампліфікували

полімеразної

20 хворих), що виявлявся майже в

ланцюгової

33

Гепатологія, 2013, №2
два рази рідше, ніж у групі здорових

переважали чоловіки. Статевий склад

(40,22% - 37 осіб). А найменша кіль

двох груп подібний: 23 жінки (38,98%)

кість хворих мала II генотип - 13,40%

та 36 (61,02%) чоловіків у групі по

(13 осіб). Цей генотип в 1,5 разів

вільного прогресування ХГС і 14 жі

частіше виявлявся у здорових людей

нок (36,84%) та 24 (63,16%) чоловіка

(20,65% - 19 осіб).

в групі швидкого прогресування за

Отже,

серед

спостерігається

наших

пацієнтів

хворювання.

значне збільшення

Аналіз розподілу I/D поліморфіз

частоти генотипу Б Б (65,98% проти

му гена АПФ у хворих в групах по

40,22%) і зменшення кількості осіб з

вільного та швидкого прогресування

генотипами БІ (20,62% проти 40,22%)

ХГС згідно статі встановив, що гено

та II (13,40% проти 20,65%), у порів

тип DD в 2,5 рази частіше зустрічався

нянні з особами контрольної групи.

серед жінок I групи (21 жінка - 91,3%)

Відповідно, і алель Б в 1,3 рази часті

проти 14 жінок (35,71%), а генотип

ше, ніж у здорових, виявлявся у хво

DI в 4,8 рази - серед жінок II групи.

рих на ХГС (76,29% проти 59,24%).

Генотипу II не було ні в однієї жінки з

Натомість алель I, навпаки, в 1,7 рази

повільним прогресуванням захворю

частіше виявлявся в здорових людей

вання, проте він виявився у 3 (21,43%)

(40,76% проти 23,71%) (рис. 2).

жінок з групи швидкого прогресуван

Під час вивчення різниці в час

ня ХГС. Частота виявлення алелю D

тоті генотипів та алелей гена АПФ

була вищою в 1,7 разів у жінок I гру

між пацієнтами I і II груп було вста

пи (95,65% проти 57,14%), а алелю I -

новлено, що генотип Б Б у 1,7 рази

майже в 10 разів у жінок другої групи

частіше зустрічався серед хворих I

(42,86% проти 4,35%). Серед чолові

групи (77,97% - 46 хворих) проти

ків також спостерігалося збільшення

47,37% (18 хворих); генотипи ж Б ! та

в 1,3 раз частки хворих з генотипом

II, навпаки, у 1,9 та у 3 рази частіше

DD (69,44% проти 54,17%) і в 1,2

зустрічалися серед пацієнтів II групи

рази алелю D (79,17% проти 64,58%)

(рис. 3). Встановлено, що алель Б в 1,4

в першій групі, порівняно з другою,

рази частіше зустрічалась у хворих з

та зменшення в 2,2 рази частки гено

меншим темпом прогресування ХГС

типу II (11,2% проти 25%) і в 1,7 рази

(85,59% проти 61,84%), а алель I у 2,7

алелю I (20,83% проти 35,42%), проте

рази більше в пацієнтів з швидким

серед чоловіків різниця не досягла

прогресуванням

рівня достовірності (таблиця 1).

хвороби

(38,16%

проти 14,41% (профіброгенна роль)

мінімальну

(рис. 4).
Аналіз

Більшість хворих І групи мали

гендерних

активність

некрозоза

відміннос

пального процесу А1 - 39 (66,1%), що

тей встановив, що в обох групах

в 1,6 раз більше, ніж в другій групі (16
34
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Таблиця 1
Розподіл частоти I/D поліморфізму гена АПФ згідно статі у хворих з
повільним та швидким темпом прогресування ХГС
I група, n=59
I/D поліморф ізм гена АПФ

Ж інки, n=23

II група, n=38

Чоловіки, n=36

Ж інки, n=14

Чоловіки, n=24

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

21

91,3*

25

69,44

5

35,71

13

54,17

DI

2

8,7**

7

19,44

6

42,86

5

20,83

II

0

0**

4

11,2

3

21,43

6

DD

Алель D

95,65**

Алель I
4,35**
Примітки:
*р < 0,001м іж жінками І і ІІ груп,
**p<0,01 м іж ж інкам и І і ІІ груп.

25

79,17

57,14

64,58

20,83

42,86

35,42

осіб - 42,11% ). Морфологічні зміни у

(4 особи) та 50% (1 особа), відповід

тканині печінки, які відповідали по

но). Генотип ІІ взагалі не виявили

мірній активності (А2), виявлені у

ні в одного хворого з А1, проте його

половини хворих (19 осіб) ІІ групи,

мали 3 хворих (16,67%) з А2 та 1 хво

що також в 1,6 разів перевищувало

рий (50%) з А3. Відповідно, і частота

кількість пацієнтів з цими зміна

алелю Б була найвищою серед хворих

ми в І групі (18 пацієнтів - 30,51%).

першої групи з А1 - 94,87%, що в 1,3

Найменша

обох

рази більше, ніж у пацієнтів з А2, та

груп мала виражені ознаки запаль

в 3,8 рази більше ніж у хворих з А3

ного процесу в тканині печінки (А3).

(72,22% та 25%, відповідно); частота

Таких було 2 (3,39%) у першій групі та

ж алелю І у хворих з А3 в 15 та 2,7

3 (7,89%) у другій.

рази була вищою, ніж у осіб з А1 та

кількість

хворих

Визначення зв’язку I/D полімор

А2, відповідно (75%, 5,13%, 27,78%,

фізму гена АПФ зі ступенем актив

відповідно). У групі зі швидким про

ності некрозозапальних змін у тка

гресуванням ХГС ми також спостері

нині печінки у хворих з повільним

гали частішу наявність генотипу Б Б

та швидким прогресуванням ХГС

серед осіб з А1, ніж з А2 - різниця в

встановило, що в групі з повільним

1,2 рази (56,25% проти 47,37%), а час

прогресуванням ХГС генотипи DD в

тота генотипу ІІ виявилася в 5,3 та 2,5

1,5 рази частіше зустрічався у хворих

рази вищою у пацієнтів з А3, ніж з А1

з А1, ніж А2 (89,74% - 35 осіб) проти

та А2, відповідно (66,7% проти 12,5%

61,11% (11 осіб); генотип DI, навпаки,

та 26,31%). У другій групі Б алель у 4,3

визначався у хворих з А1 в 2,2 рідше,

рази частіше зустрічалась у хворих з

ніж з А2 та в 5 разів рідше, ніж у па

А1, ніж А3 (71,88% проти 16,67%), і

цієнтів з А3. (10,26%; 4 особи), 22,22%

мали його в 1,2 рази більше хворих з
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А1, ніж з А2 (71,88% проти 60,53%), а

тканині печінки. З’ясовано, що при

алель I домінувала серед пацієнтів з

А2 генотип Б Б та алель Б у 1,3 рази

А3 і зустрічалась у 3 та 2,1 рази час-

та в 1,2 рази частіше зустрічають-

тіше, ніж у хворих з А1 та А2 (83,33%

ся у хворих І групи (61,11% проти

проти 28,12% та 39,47%) (таблиця 2).

47,37% , 72,22% проти 60,53% , відпоТаблиця 2

Частота І/О поліморфізму гена АПФ у хворих на Х ГС з повільним та
швидким темпом прогресування фіброзу печінки при певному ступеню
активності некрозозапальних змін у тканині
I група, N =59

II група, N =38

І/Б
АПФ

А1, N =39

А2, N =18

А3, N =2

А1, N =16

А2, N =19

А3, N=3

ББ

35 (89,74% )*

11 (61,11% )

0

9 (56,25% )

9 (47,36% )

0

БІ

4 (10,26% )**

4 (22,22% )

1 (50% )

5 (31,25% )

5 (26,32% )

1 (33,33% )

II

0**

3 (16,67% )

1 (50% )

2 (12,5% )

5 (26,32)

2 (66,67% )

Б

94,87% *

72,22%

25%

71,88%

60,53%

16,67%

I

5,13% *

27,78%

75%

28,12%

39,47%

83,33%

*р < 0,01м іж хворим и на Х ГС І і ІІ груп з А1,
**р < 0,05 м іж хворим и на Х ГС І і ІІ груп з А1.

Знайдена відмінність в розподі

відно), а генотип ІІ та алель І у 1,6

лі генотипів гена АПФ між хворими

рази і в 1,4 рази частіше - у хворих

І і ІІ групи зі ступенем активності

ІІ групи. При А3 генотип Б Б не було

некрозозапального

А1.

виявлено, а генотипи Б І - у 1 (50%)

Так, генотип Б Б у 1,6 рази частіше

хворого І групи та 1 (33,33% ) паці

виявлявся у хворих І групи (89,74%

єнта ІІ групи, ІІ - у 1 (50% ) хворого

проти 56,25% ), а генотип Б І майже

першої групи та у двох (66,67% ) -

процесу

в 3 рази частіше - у хворих ІІ групи

другої. Проте достовірної різниці в

(31,25% проти 10,26% ). Генотип ІІ

розподілі генотипів при А2, А3 між

не зустрічався серед наших хворих І

хворими І і ІІ груп не встановлено.

групи з А1, в той час як його мали 2

Висновки:

(12,5% ) хворих ІІ групи з А1. Алель

1. Встановлені відмінності в по

Б у 1,3 рази частіше був у хворих

ліморфізмі гена АПФ у хворих на

І групи (94,87% проти 71,88% ), а

ХГС та здорових осіб. Так, генотип

алель І у 5,5 рази частіше - у хв о 

Б Б та алель Б даного гена доміну

рих ІІ групи (28,12% проти 5,13% ).

ють у хворих на ХГС, у той же час,

Ці дані співвідносяться з розпо

генотипи Б І, II та алель І частіше

ділом генотипів та алелей у двох

зустрічаються серед здорових лю

групах при відсутності врахування

дей.

ступеню некрозозапальних змін в

2. Алель Б частіше визначався
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у пацієнтів з меншим темпом про

5.

Отримані дані допоможуть

гресування ХГС, що свідчить про

лікарю-клініцисту вирішувати пи

його протекторну роль, а алель I - у

тання індивідуального плану ве

пацієнтів з швидким прогресуван

дення ВГС-пацієнтів.

ням захворювання (профіброгенна
роль).
3. Наявність алелю D та геноти
пу DD була характерна для жінок з
повільним темпом прогресування
захворювання, а алелю I, генотипів
DI та II - для жінок зі швидким тем
пом прогресування ХГС. Хоча серед
чоловіків

спостерігалася

подібна

тенденція, вона виявилася недосто
вірною. Тому, за нашими даними,
I/D поліморфізм має більше значен
ня в прогнозуванні темпів прогре
сування ХГС саме у жінок.
4. Встановлена достовірна різ
ниця в ступеню активності некро
зозапального

процесу

у

хворих

двох груп: при повільному прогре
суванні ХГС у більшості пацієнтів
вона становила А1, а при швидкому
прогресуванні - А2. Як при повіль
ному так і при швидкому темпі про
гресування ХГС, алель D та генотип
DD були характерні для осіб з А1
(протекторні), а алель I та генотип

Рисунок 1. Визначення I/D полі
морфізму гена АПФ.
Примітка. Електроф орез в 2,5% ага
розном у гелі в ТВЕ-буфері при напрузі 2У
на 1 см гелю. Доріжки в гелі зліва-н аправо:
1,3,8 - генотип Б І; 2, 7 - генотип Б Б ; 4,5,6 генотип II.

ІІ - для пацієнтів з А3 (прозапальні).
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Рисунок 2. Частота I/D по
ліморфізму гена АПФ у хво
рих на ХГС та здорових осіб
контрольної групи.

DD
J к о н тр о л ь, n = 9 2

DI
■ х во р і на ХГС, n = 9 7 2

Примітки:
*p<0,0001 м іж хворими на
Х ГС та здоровими особами конт
рольної групи,
II
-**p<0,01 м іж хворими на Х ГС
та здоровими особами контрольної
групи.

Рисунок 3. Частота але
лей гена АПФ у хворих на
ХГС та здорових осіб контр
ольної групи.
Примітка: -*р<0,01 м іж х в о 
рими на Х ГС та здоровими о с о 
бами контрольної групи.

Рисунок 4. Частота I/D
поліморфізму гена АПФ у
хворих на ХГС з повільним
(І група) та швидким (ІІ гру
па) прогресуванням захво
рювання.
Примітки:
-*р<0,001 м іж І і ІІ групами,
-**р < 0,05 м іж І і ІІ групами,
-***p< 0,01 м іж І і ІІ групами.

Рисунок 5. Частота
алелей гена АПФ у хво
рих на ХГС з повільним
(І група) та швидким (ІІ
група) прогресуванням
захворювання.
П римітка:-*р<0,01 м іж I
і II групами.
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ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОЇ М ОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНОЇ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕПАТИТУ С НА Т ЕРИ ТО РІЇ ПІВНІЧНОЗАХІДНОГО РЕГІО Н У УКРАЇНИ
І.С. Хоронжевська1, Г.А. Мартинюк2, Г.М. Шевченко1, А.П. Резніков1,
В.О. Мороз1, Я.А. Вітренко1, Й.В. Шахгільдян3, М.І. Михайлов3
1ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби
України».
2КУ «Рівненська міська клінічна лікарня», м.Рівне, Україна.
3ФДБУ «Науково-дослідний інститут вірусології імені Д.Й. Івановського»
МОЗ РФ, Москва.

К лю ч ові слова: епідеміологія гепатиту С, хронічний гепатит С, генотипи
вірусу гепатиту С.
ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМ ЕННОЙ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕПАТИТА С НА ТЕРРИ ТО РИ И С ЕВЕРО 
ЗАПАДНОГО РЕГИОН А УКРАИНЫ
И.С. Хоронжевская, Г.А. Мартынюк, Г.М. Шевченко, А.П. Резников,
В.О. Мороз, Я.А. Витренко, Й.В. Шахгильдян, М.И. Михайлов
В статье представлена современная структура генотипов вируса гепатита
С в Ровненской области (Северо-Западный регион Украины): у 56,12±4,21%
больных выявлен генотип 1b, у 19,43±3,36% - 3а, у 7,19±2,19% - 2, у 3,59±1,58% 1а, у 2,88±1,42% - одновременно два генотипа, у 10,79±2,63% - типировать не
удалось. По сравнению с 1995 годом, отмечены уменьшение удельного веса
генотипа 1b и рост доли генотипа 3 а.

К л ю ч ев ы е слова: эпидемиология гепатита С, хронический гепатит С,
генотипы вируса гепатита С.
TH E STUDY OF MODERN M OLECULAR G ENETIC CHARACTERIS
TICS OF HEPATITIS C IN TH E N ORTH -W EST OF UKRAINE
I.S. Khoronzhevska, H.A. Martynyuk, H.N. Shevchenko, A.P. Reznikov,
V.O. Moroz, J.A. Vitrenko, I.V. Shakhgildyan, M.I Mykhailov
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A modern structure with genotypes of hepatitis C virus in Rivne region (north
ern-western region of Ukraine) has been presented in the article: in 56,12±4,21%
of patients genotype lbwas identified; in 19,43±3,36% -3 a ; in 7,19±2,19% - 2; in
3,59±1,58% -1a; in 2,88±1,42% - two genotypes simultaneously, in 10,79±2,63% could not be typed. In comparison with 1995, marked decrease in the proportion of
genotype 1b and the growth of genotype 3a have been noticed.

K ey words: epidemiology of hepatitis C, chronic hepatitis C, genotypes of hepa
titis C virus
Вступ. Гепатит С (ГС) є актуаль

можуть бути багато мільйонів різних

ною медичною та соціальною пробле

квазівидів вірусу ГС. Швидка зміна

мою, важливість якої обумовлюють

ВГС лежить в основі тривалого (іноді

соціально-економічна значимість цієї

довічного) його носійства [7, 14, 15].
На

інфекції, її поширеність, висока час

даний

час

генотипування

тота несприятливих наслідків (фор

ВГС - основний інструмент вивчення

мування хронічних форм до 80% з

молекулярної епідеміології гепатиту

частим розвитком цирозу печінки та

С [1, 5, 10]. Зареєстрована територі

гепатоцелюлярної карциноми), знач

альна нерівномірність циркуляції ге

не залучення в епідемічний процес

нотипів ВГС. Найбільше поширення

осіб молодого працездатного віку [2,

мають генотипи 1а, 1Ь, 2а, 2Ь і 3а. У

5, 8, 12, 15, 16, 17, 19].

Російській Федерації найчастіше ви

Особливістю вірусу ГС (ВГС) є

являють генотипи 1Ь і 3а цього вірусу.

надзвичайно висока гетерогенність

Перші роботи з генотипування

геному. Шляхом порівняльного сек-

ВГС в Росії були проведені всередині

венування ізолятів і філогенетичного

90-х років співробітниками Інституту

аналізу були виділені 6 основних ге

вірусології

нотипів ВГС [21, 22]. Порівняльний

РАМН під керівництвом академіка

аналіз гомології РНК вірусу гепатиту

Д.К. Львова [5, 15]. Була виконана

С (ГС) різних генотипів встановив

широка програма вивчення особли

наявність більше 100 субтипів (рівень

востей

гомології між різними

субтипами

у 8 регіонах РФ і суміжних держав.

всередині генотипу - 70-85% ). Крім

Вивчення генотипів у 469 зразках

того, наявність відмінностей в нуклеї

плазми крові, що містили РНК ВГС,

нових послідовностях у 1-14% ви

показало, що у всіх регіонах вияв

падків визначає існування множин

лено домінування (72-80 %) найпа-

них варіантів, або квазівидів, вірусу.

тогеннішого субтипу - 1Ь. Проте у

В інфікованого пацієнта одночасно

Чорноземному
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регіонах цей генотип був знайдений

молекулярно-епідеміологічного

лише в 50 % і 55,6 % випадків відпо

ніторингу вірусу ГС для досліджень

відно. Наступним за частотою був

закономірностей

субтип 1а (11,2 - 21,9 %). Частота ви

типів ВГС у різних регіонах, що має

явлення генотипів 3а, 2а і 2Ь в струк

важливе наукове і практичне значен

турі генотипів НСУ була істотно ниж

ня [9, 10].
фекційними хворобами включає сис

складала на той час 10,9 % [5, 15].
проведені

гено

Епідеміологічний нагляд за ін

чою. Частота виявлення субтипу 3а ВГС
Дослідження,

поширення

мо

в різ

тему методів і засобів їх лабораторної

них країнах, показали, що серед осіб,

діагностики. Швидке і точне виявлен

які вживають психоактивні препа

ня і характеристика збудника інфек

рати

переважно

ційних захворювань - визначальний

циркулюють субтипи ВГС 3а та 1а.

фактор для своєчасного проведення

Зміна

профілактичних та

внутрішньовенно,
структури

шляхів

передачі

ВГС, пов’язана зі збільшенням част

них заходів.

ки заражень при внутрішньовенному

Для

протиепідеміч

молекулярно-генетичного

вживанні наркотичних препаратів,

моніторингу ВГС на досліджуваній

призводить до зміни співвідношення

території важливо встановити його

частоти виявлення різних генотипів

генотипи, визначити філогенетичні

ВГС. Результати генотипування ВГС

зв’язки між ними, а також час появи

у Франції, Німеччині та Росії проде

нових генотипів вірусу.

монстрували збільшення частки суб

В Україні різні аспекти ГС дослі

типу 3а ВГС, асоційованого з вживан

джені поки недостатньо [2]. Це багато

ням наркотиків. Ці дані свідчать про

в чому обумовлено відсутністю офі

можливу зміну домінуючого геноти

ційної реєстрації в Україні гостро

пу в регіонах. [5, 15].

го ГС (ГГС) до 2003 р., а хронічного

У той же час, в деяких регіонах
циркулюють

варіанти

Федерації офіційна реєстрація ГГС

ВГС, що вимагають спеціального ви

була введена в 1994 р., Х Г С - в 1999 р.

вчення

[5].

нетиповані

ГС (ХГС) - до 2010 р. У Російській

Дослідження

методом

Перші дослідження ГС в Україні

секвенування ПЛР-продуктів у не-

були проведені в Північно-західному

типованих зразках показало цирку

та Північно-східному регіонах (на

ляцію в Санкт-Петербурзі та Москві

прикладі Рівненської та Сумської об

рідкісних субтипів ВГС (2к і 2с) і в

ластей) при виконанні дисертаційних

окремих випадках рекомбінантних

робіт. Вперше в цих регіонах про

варіантів ВГС [9, 10, 20].

водили порівняльне вивчення при
родних і штучних шляхів передачі

Ці дані свідчать про необхід
ність

проведення

систематичного

вірусу ГС спільно із співробітниками
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НДІ вірусології ім. Д.І. Іванівського

детекцією в режимі «реального часу».

РАМН [6, 11, 13].

Виявлення РНК ВГС якісним мето

Тому

питання

дом на ампліфікаторі «Терцик» (ДНК-

територіальних

особливостей розповсюдження ГС в

Технологія,

сучасних умовах, вивчення тенденцій

тичною детекцією продуктів амплі

у зміні структури генотипів вірусу ГС

фікації в агарозному гелі проводили

вимагають подальшого вивчення.

з використанням наборів реагентів

Мета роботи: вивчення сучасної
молекулярно-генетичної

Росія)

з

електрофоре

«Амплі Сенс HCV-EPh».
Генотипування РНК ВГС (n = 158)

характе

ристики ГС, визначення тенденцій

зразків

у зміні структури генотипів вірусу

ПЛР тест-систем «Амплі Сенс HCV-

ГС (на прикладі Рівненської області

генотип-EPh» для ампліфікації ділян

Північно-західного регіону України).

ки кДНК ВГС генотипів і субтипів 1а,

Матеріали і методи досліджен

проведено

за

допомогою

1в, 2, 3а.
Показники вивчення поширення

ня. Дослідження проводили на тери
торії Рівненської області та м. Рівне

генотипів ВГС і вірусного наванта

Північно-західного регіону України.

ження в амбулаторних хворих в 2007

Для виконання роботи використову

2010 рр. порівнювали з аналогічними

вали молекулярно-генетичні

(ПЛР,

даними у госпіталізованих хворих

ЗТ-ПЛР, метод секвенування), ста

на хронічний гепатит С (n = 172)

тистичні методи дослідження.

(Рівненський обласний лікувальноге

діагностичний гепатологічний центр,

нетичних маркерів ВГС молекуляр

завідуюча - к.м.н. Г.А. Мартинюк) і з

но-генетичними методами (ЗТ-ПЛР,

даними генотипування ВГС (n = 20)

секвенування) проведено досліджень

на території Рівненської області в

1148 хворих на ХГС в Рівненській об

1995-1996 рр. (НДІ вірусології ім.

ласті в 2007-2010 рр. Обстеження ам

Д.Й. Івановського РАМН).

Для

визначення

наявності

булаторних хворих на ХГС і донорів

Методом секвенування в лабора

крові методом ЗТ-ПЛР проведено у ві

торії екології вірусів ФДБУ «НДІ віру

русологічній лабораторії Рівненської

сології ім. Д.Й. Івановського»МОЗ РФ

обласної СЕС. Якісне (n = 400) і кіль

к.б.н. Є.І. Самохваловим субтип 1b

кісне (n = 32) визначення РНК ВГС

ВГС був визначений у 3-х хворих ХГС,

виконували в режимі реального часу

у яких не вдалося встановити генотип

на ампліфікаторі iQ5 Bio Rad. за допо

ВГС методом ЗТ-ПЛР. Розмір амплі-

могою тест-систем «Амплі Сенс HCV-

кону - 322 п.о., секвенували з прайме

Fl» і «Амплі Сенс HCV-монітор-FRT»

ром S7 з використанням автоматич

(ФДУНЦНДІЕ

Росспоживнагляду)

ного секвенатора ABI Prism3130Avant

гібридизаційно-флуоресцентною

(«Applied Biosystems», США) згідно

з
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в старших вікових групах (у 0,47 ±

інструкції виробника. Аналіз нуклеотидних послідовностей виконували

0,33% осіб 15-19 років і у 3,77 ± 1,85 %

з використанням пакета прикладних

40-49 років) при відсутності вияв

програм Lasergene («DNASTAR, Inc.»,

лення цих антитіл у дітей до 14 років.

США).

Показані певні зміни у віковій струк

Результати дослідження та їх об

турі хворих гострим ГС і в структурі

говорення. При вивченні сучасних

шляхів передачі збудника цього за

проявів та активності епідемічного

хворювання.

процесу ГС в Рівненській області

У 2007-2010 рр. в порівнянні з

Північно-західного регіону України

2003-2006 рр. у 4 рази зменшила

(рис. 1) було встановлено, що при

ся питома вага хворих ГГС у віці

стійко низьких показниках захво

15-19 років; були відсутні випадки

рюваності на гострий ГС (1,20/0000 -

цієї інфекції серед дітей до 14 ро

0,960/ 0000 в 2003 - 2010 рр.) рівень за

ків. Основне місце серед хворих як і

хворюваності хронічними формами

раніше займали особи 20-29 років.

цієї інфекції був у 8,5 разів вищим

Виявлено зменшення частки хворих,

(«■17,/0000 - в 2010 р.).

які заразилися при внутрішньовен-

Рисунок 1. Захворюваність на гострий ГС населення Рівненської області
та м. Рівне в 2004-2010 рр. (в показниках на 100 тис. населення)
Відзначено виразне збільшення

ному введенні психоактивних пре-

частоти виявлення антитіл до ВГС се-

паратів (що корелювало з помітним

ред населення області (у вагітних жі-

зменшенням у ці роки захворюванос-

нок удвічі); найчастіше їх визначення

ті населення області на наркоманію),
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при цьому майже в 2,5 рази зросла

перебували на амбулаторному ліку

питома вага статевого шляху переда

ванні та були представлені медични

чі вірусу ГС і внутрішньолікарняного

ми працівниками, ВІЛ-інфікованими

інфікування цим вірусом при відсут

особами та іншими пацієнтами кабі

ності випадків посттрансфузійного

нетів інфекційних захворювань (КІЗ)

гепатиту С. У 4,5 % хворих на ГГС

поліклінік м. Рівне та області, пока

встановлено зараження вірусом ГС в

зали, що у 145 з них (54,51 ± 3,05%)

результаті татуювань, пірсингу та ін

була виявлена РНК ВГС, у тому числі,

ших косметологічних процедур. Була

у 33 ВІЛ-інфікованих (за наявності в

встановлена пряма залежність по

крові анти-ВГС). У 19 (57,58 ± 8,6%)

казників захворюваності на гострий

осіб визначена РНК ВГС, а у 233

ГС від таких соціальних факторів як

пацієнтів

рівень безробіття та захворюваності

ВІЛ-інфекції в крові) - у 126 (54,08

на наркоманію (г = 0,82, г = 0,64-0,71

± 4,44%). Із 95 інфікованих медич

відповідно) (рис. 2).

них працівників (серед яких не було

(без

наявності

маркерів

Рисунок 2. Захворюваність гострими гепатитами С і В і наркоманіями в
м. Рівне в 2003-2010 рр. (у показниках на 100 тис. населення).
Дослідження, проведені у вірусологічній

лабораторії

зазначено внутрішньовенного введен-

Рівненської

ня наркотичних препаратів) РНК ВГС

обласної СЕС в 2007-2010 рр. мето-

була виявлена у 52 (54,74 ± 5,11). У 138

дом ЗТ-ПЛР 266 проб плазми в кро-

інших пацієнтів КІЗ (серед яких пере-

ві в осіб з наявністю анти-ВГС, які

важали особи, які вводили наркотичні
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препарати внутрішньовенно) РНК ВГС

особи, що вводили наркотичні пре

визначена у 74 (53,62 ± 4,25). При обсте

парати внутрішньовенно) чоловіків

женні методом ЗТ-ПЛР 34 безоплатних

було в 2,4 рази більше, ніж жінок

донорів, у яких в крові були виявле

(70,59 ± 5,53% і 29,41 ± 5,53% відпо

ні антитіла до вірусу ГС, у 19 (55,88 ±

відно) (рис. 4).
У 203 госпіталізованих хворих з

8,52%) була визначена РНК ВГС.
Серед 52 інфікованих ВГС медич

діагнозом хронічний ГС (за даними

них працівників Рівненської області, у

Рівненського обласного лікуваль

яких в крові була виявлена РНК ВГС,

но-діагностичного гепатологічного

лікарів було 7 (13,46 ± 4,73 %), медич

центру) в 2 007-2010 рр. РНК ВГС

них сестер - 17 (32,69 ± 6,5 %), сані

виявляли частіше, ніж у амбула

тарок - 17 (32,69 ± 6,5%), лаборантів

торних хворих - 172 (84,73 ± 2,52% )

клініко-діагностичних лабораторій - 4

(р<0,05).

(7,69 ± 3,69%). Крім того, серед хворих

Хворі на ХГС є активним дже

був один зубний технік (1,92 ± 1,9 %),

релом вірусу ГС. Так, у 172 госпі

одна завідувачка ФАП (1,92 ± 1,9 %) і

талізованих хворих на ХГС у 124

5 (9,63 ± 4,09%) осіб обслуговуючого

(72,09 ± 3,42%) концентрація РНК

персоналу лікарень (рис. 3).

ВГС перевищувала 105 МО/мл, кон-

Рисунок 3. Структура медичних працівників Рівненської області з наяв
ністю РНК ВГС у крові за професією (у %%)
Інфікованих ВГС медичних пра-

центрація 105 МО/мл визначена у 34

цівників жінок було в 4,8 рази біль-

хворих (19,77 ± 3,04%), 10 МО/мл -

ше, ніж чоловіків (82,69 ± 5,25% і

у 70 (40,69 ± 3,75%), більше 107 -

17,31 ± 5,25% відповідно), в той час

у 20 (11,63 ± 2, 44%); у 48 осіб

як серед пацієнтів КІЗ з числа інших

(27,91 ± 3,42%) концентрація була

«груп ризику» (у яких переважали

менше 104 МО/мл.
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Рисунок. 4. Структура амбулаторних хворих ХГС Рівненської області з на
явністю РНК ВГС у крові за статтю в 2007-2010 рр. (у %%)
В амбулаторних хворих на ХГС

госпіталізованих у Рівненський об

концентрація РНК ВГС було проведе

ласний

но у 32 осіб, у тому числі у 16 медичних

гепатологічний центр у 2007-2010 рр.,

працівників і у 16 ВІЛ-інфікованих

питома вага субтипу 3а ВГС станови

осіб. Дослідження показало, що у 2

ла 20,93 ± 3,1% (36 осіб), генотипу 1

медпрацівників (12,5 ± 8,54 %) концен

ВГС - 75,0 ± 3,3% (129 осіб). Генотип 2

трації РНК ЫСУ становила менше 104

ВГС був виявлений у 5 (2,91 ± 1,28%),

МО/мл, у 11 чол. (68,75 ± 11,97%) - 105

негенотиповані варіанти ВГС - у 2

106МО/мл, у 3-х чол. (18,75 ± 10,08%) -

(1,16 ± 0,82%) пацієнтів. У обстеже

більше107 МО/мл. Отже, у 14 (87,5

них 139 амбулаторних хворих гено

± 8,54%) медпрацівників визначені кон

тип 1 ВГС був визначений рідше, ніж

центрації РНК ВГС більше 105 МО/мл.

у госпіталізованих пацієнтів ХГС, - у

У 13 (39,39 ± 8,51%) обстежених ме

83 (59,71 ± 4,16%) і 129 (75,0 ± 3,3%)

дичних

відповідно (р <0,05).

працівників

(з

наявністю

анти-ВГС у крові) РНК ВГС не була

лікувально-діагностичний

При цьому субтип 1Ь ВГС був

виявлена.

виявлений у 78 хворих ХГС, які ліку

У 16 ВІЛ-інфікованих осіб (серед

валися амбулаторно, що становило

яких не було вагітних жінок) у 3-х

56,12 ± 4,21% від загальної кількос

(18,75 ± 10,08%) визначені концен

ті обстежених осіб цієї групи і 93,98

трації РНК ВГС менше 104 МО/мл, у

± 2,61% від числа хворих з наявніс

13 (81,25 ± 10,08%) чоловік - більше

тю генотипу 1 ВГС, субтип 1а ВГС

105 МО/мл.

виявлений у 5 осіб (3,59 ± 1,58% і

При

вивченні

структури

ге

6,02 ± 2,61% відповідно). Субтип 3а

нотипів ВГС у 172 хворих на ХГС,

ВГС визначили у 27 (19,43 ± 3,36%)
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амбулаторних хворих, у 10 осіб (7,19

з наявністю РНК ВГС осіб, які прожи

± 2,19%) виявлено генотип 2, у 4-х

вали в Рівненській області, у 17 (85 ±

осіб (2,88 ± 1,42) - поєднані геноти

8,19%) був виявлений субтип 1Ь ВГС,

пи, ще у 15 (10,79 ± 2,63%) встановити

у 2 (10,0 ± 6,88%) - субтип 3а ВГС, в од

тип ВГС не вдалося (рис. 5).

ного хворого (5,0 ± 5,0%) генотип віру

Важливо
генотипуванні

відзначити,

що

методом

ЗТ-ПЛР

су ГС визначити не вдалося, субтипи

при
в

1а, 2а, 2Ь ВГС не були виявлені [6].
Ці дані (рис. 6) показали, що

1995 - 1996 рр. 20 зразків плазми крові

10,79

□ Генотип 1, п=83
Ш

Субтип 3а, п=27

Н Генотип 2, п=10
В Субтипи 1а+3а, п=1
И Субтип 1Ь+генотип 2, п=3
□ Не генотиповані, п=15

Рисунок 5. Структура генотипів вірусу ГС, встановлена методом ЗТ-ПЛР,
в амбулаторних хворих на ХГС Рівненської області в 2007-2010 рр.

Рисунок 6. Частота виявлення окремих генотипів і субтипів ВГС серед ам
булаторних хворих Рівненської області в 2007-2010 рр. у порівнянні з даними
Г.А. Мартинюк у 1995-1996 рр. (у %%)
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- 47,06 ± 6,05 %), а субтип 3а ВГС - у

ня

Північно-

18 (26,47 ± 5,35%), генотип 2 - у 6 осіб

західного регіону України структура

(8,83 ± 3,44%), субтип 1а ВГС - у 3

генотипів ВГС зазнала певних змін -

(4,41 ± 2,49%). В одного пацієнта (1,47

Рівненської

області

зменшилася питома вага субтипу 1Ь

± 1,46%) була виявлена комбінація

ВГС з 85 ± 8,19% до 56,12 ± 4,21 %

субтипів 1Ь і 3а ВГС, ще у 2 пацієнтів

(р <0,05)) і збільшилася питома вага

- субтип 1Ь і генотип 2 (2,94 ± 2,05 %).

субтипу 3а ВГС з 10,0 ± 6,88 % до

У 6 осіб (8,82 ± 3,44 %) встановити

19,43 ± 3,36%.

генотипи не вдалося. Також у 19 ВІЛ-

У той же час вивчення структу

інфікованих пацієнтів (серед яких

ри генотипів ВГС в окремих групах

переважали особи, що вживали нар

інфікованих осіб (в 2007-2010 рр.)

котичні речовини внутрішньовенно)

показало, що серед 52 інфікованих

субтип 1Ь ВГС був виявлений у 5 осіб

ВГС

суб

(26,32 ± 10,38%), субтип 3а - у 5 (26,32

тип 1Ь ВГС був визначений у 41

± 10,38 %), генотип 2 - у 2 осіб (10,52

(78,85 ± 5,66 %) особи, субтип 3а

± 7,23%), субтип 1а ВГС - в одного

медичних

працівників

ВГС - у 4 осіб (7,69 ± 3,69 %), гено

(5,26 ± 5,26%), ще у 6 хворих (31,58 ±

тип 2 - у 2-х (3,85 ± 2,67 %), субтип

10,96%) визначити генотип вірусу ге

1а ВГС - у 1 (1,92 ± 1,9 %); одночасно

патиту С не вдалося.

субтип 1Ь і генотип 2 ВГС виявлені

Отже, серед медичних праців

у 1 (1,92 ± 1,9 %) медпрацівника, ще

ників

у 3 (5,77 ± 3,23%) визначити генотип

вага субтипу 1Ь ВГС була достовірно

не вдалося. Подібна ситуація спо

вища, ніж у інших пацієнтів (серед

стерігалася також серед безоплат

них переважали особи, що вживали

них донорів крові: у 19 безоплатних

наркотичні

донорів крові (у яких в крові була

венно): 78,85 ± 5,66% і 40,06 ± 6,05%

виявлена РНК ВГС) субтип 1Ь ВГС

відповідно (р <0,05), а питома вага

був домінуючим, він визначений у

субтипу 3а ВГС була в 4,4 рази ниж

Рівненської

області

речовини

питома

внутрішньо

14 (73,69 ± 10,38 %) осіб, а субтип 3а

ча - 7,69 ± 3,69% і 26,47 ± 5,35% від

- у 3 (15,79 ± 8,59 %), субтип 1а ВГС

повідно (р <0,05). У 19 безоплатних

- в одного (5,26 ± 5,26 %), не вдалося

донорів крові (у яких в крові була

визначити генотип ВГС ще в одно

виявлена РНК ВГС) субтип 1Ь ВГС

го (5,26 ± 5,26 %). У той же час у 68

був домінуючим, він визначений у 14

інших пацієнтів, що лікувалися ам

(73,69 ± 10,38 %) осіб, а субтип 3а - у 3

булаторно (серед яких переважали

(15,79 ± 8, 59%),

особи, що вживали наркотичні речо

Результати

вини внутрішньовенно), субтип 1Ь

джень

ВГС був виявлений рідше (у 32 осіб

методами
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субтип 1b ВГС (73,69 ± 10,38%), а суб

ня

тип 3а ВГС був виявлений у 15,79 ±

Рівненської

області

Північно-

8,59 % осіб.

Західного регіону України структура
генотипів ВГС зазнала певних змін -

Дослідження показали, що на те

зменшилася питома вага субтипу 1Ь

риторії Рівненської області Північно-

ВГС з 85 ± 8,19 % до 56,12 ± 4,21%

західного

(р<0,05)

питома

люють варіанти вірусу гепатиту С,

вага субтипу 3а ВГС з 10,0 ± 6,88%

генотипувати які часто не вдається

до19,43 ± 3,36 %. Подібна динаміка

комерційними тест-системами торго

в структурі генотипів ВГС відзначе

вої марки «Амплі Сенс» та лаборатор

на і в інших країнах СНД, що може

но-дослідною системою за методом

бути пов’язано із збільшенням в цей

Ohno et al. У наших дослідженнях у

період осіб, які вживають нарко

3-х хворих ХГС з наявністю РНК ВГС

тичні

внутрішньовенно

субтип 1b вдалося визначити лише

[1, 3]. Дослідження, проведені авто

методом секвенування. Така ситуація

рами, показали, що серед осіб, які

могла бути пов’язана з природною

вживають психоактивні

мінливістю вірусів ГС в core регіоні

і

збільшилася

речовини

внутрішньовенно,

препарати

переважно

регіону

України

цирку

цир

(на ділянці, що відповідала розміру

кулюють субтипи ВГС 3а та 1а, тоді

амплікону 322 п.о.) у вказаних 3 хво

як субтип 1Ь частіше виявляється у

рих ХГС, що склало 3,7 ± 2,09 % від

хворих на гепатит С, які заразилися в

всіх амбулаторних хворих ХГС (81

результаті медичних парентеральних

чол.), у яких був виявлений субтип 1b

маніпуляцій [7, 15].

ВГС. У той же час у 78 (96,3 ± 2,09 %)

Але необхідно відзначити, що се

хворих ХГС субтип 1b ВГС був визна

ред груп населення, де не зазначено

чений методом ЗТ-ПЛР за допомогою

внутрішньовенне

нарко

тест-системи торгової марки «Амплі

тичних препаратів, питома вага 1Ь

Сенс» у вірусологічній лабораторії

ВГС все ще значна: у медичних пра

Рівненської обласної СЕС. Тому до

цівників Рівненської області питома

цільно рекомендувати дослідження

вага субтипу 1Ь ВГС була достовірно

нетипованих зразків ВГС методом

вища, ніж в інших пацієнтів КІЗ, які, в

секвенування для визначення гено

основному, були представлені особа

типу ВГС.

введення

ми, що вживали наркотичні препара

Кваліфікована

діагностика

ГС-

ти внутрішньовенно, (78,85 ± 5,66 %

вірусної

і 40,06 ± 6,05 % відповідно) (р <0,05),

повне виявлення осіб, інфікованих

а питома вага субтипу 3а ВГС була

вірусом ГС (за відсутності вакцин

в 4,4 рази нижча - 7,69 ± 3,69 % і

проти цієї інфекції) - важливі захо

26,47 ± 5,35 % відповідно (р <0,05). У

ди в системі епіднагляду за ГС. Тому

безоплатних донорів також домінував

необхідно
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епідеміологічного нагляду за ГС шля

«хронічний ГС» РНК ВГС визначалася

хом

значно частіше - у 84,73 ± 2,52 %.

розширення

епідеміологічного

моніторингу за проявами епідеміч

3. Аналіз циркулюючих генотипів

ного процесу ГС, а також проводити

і субтипів ВГС у Північно-західному

молекулярно-епідеміологічний

мо

регіоні України свідчить про змен

ніторинг за циркуляцією генотипів і

шення питомої ваги субтипу 1Ь ВГС

субтипів вірусу гепатиту С, вивчення

(з 85,0 ± 8,19 % у 1995р. до 56,12 ±

еволюційної трансформації популяції

4,21% у 2007 - 2010 рр., р< 0,05) і

збудника (природного і під впливом

збільшення питомої ваги субтипу 3а

противірусної терапії) для проведення

ВГС (з 10,0 ±

6,88 % до 19,43 ± 3,36 %).

обгрунтованих заходів профілактики

4. Серед інфікованих ВГС медич

цієї інфекції. Підлягає подальшому

них працівників жінок було в 4,8 рази

вдосконаленню і розвитку лаборатор

більше, ніж чоловіків (82,69 ± 5,25% і

на діагностика ГС з використанням

17,31 ± 5,25% відповідно). Серед паці

методів ІФА, ЗТ-ПЛР та секвенування.

єнтів КІЗ із числа інших «груп ризи

Висновки:

ку» (серед них переважали особи, які

1. При вивченні сучасних проявів

вводили наркотичні препарати вну

та активності епідемічного процесу

трішньовенно) чоловіків було в 2,4

ГС в Рівненській області Північно-

рази більше, ніж жінок (70,59 ± 5,53%

західного регіону України було вста

і 29,41 ± 5,53% відповідно).

новлено, що при стійко низьких по

5. Необхідно вдосконалювати сис

казниках захворюваності на гострий

тему епідеміологічного нагляду за ГС

ГС О А « » - °"960/»*0в 2003 - 2010 гг.)
рівень захворюваності на хронічні

шляхом розширення епідеміологічного
моніторингу за проявами епідемічного

форми цієї інфекції був у 8,5 разів ви

процесу ГС, а також проводити молеку

щим

(2010 р.).

лярно-епідеміологічний моніторинг за

2. Хворі на ХГС є активним джере

циркуляцією генотипів і субтипів ВГС.

лом інфекції. При обстеженні методом

Підлягає подальшому вдосконаленню

ЗТ-ПЛР хворих на ХГС, які лікувалися

і розвитку лабораторна діагностика ГС

амбулаторно, у 54,51 ± 3,05% була ви

при використанні методів ІФА, ЗТ-ПЛР,

явлена РНК ВГС; у ВІЛ-інфікованих

секвенування. Доцільно рекомендувати

осіб з наявністю в крові антитіл до

дослідження нетипованих зразків ВГС

8,6 %. У той же час у

методом секвенування для визначення

ВГС - у 57,58 ±

госпіталізованих хворих з діагнозом

генотипу ВГС.
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ВИПАДКИ СПОНТАННОГО КЛІРЕНСУ СЕРЕД HCVП О ЗИ ТИ ВН И Х П АЦІЄНТІВ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ
Н.О. Жандарова
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського
АМН України», м. Київ

К лю ч ові слова: спонтанний кліренс HCV, неструктурні вірусні білки, хибнопозитивна реакція anti-HCV, HCV-інфекція, серологічний критерій.
СЛУЧАИ СПОНТАННОГО КЛИРЕНСА СРЕДИ HCVПОЛОЖ ИТЕЛЬНЫ Х ПАЦИЕНТОВ ЗАПОРОЖСКОГО РЕГИОНА
Н.А. Жандарова
По результатам исследований установлено, что в Запорожском регионе
спонтанный клиренс (СК) осуществился у 17,6% HCV-инфицированных па
циентов. Спонтанное выздоровление чаще отмечалось у лиц женского пола
(71,4% пациентов), молодого возраста (66,7% пациентов вошли в возрастную
категорию 20-39 лет), пациентов с желтушной формой острого гепатита С
(14,3%) и микст-инфекцией B + С. В группе больных со СК в 4 раза реже отме
чалось инъекционное употребление наркотиков и не зафиксированы случаи
гемотрансфузии в анамнезе; не характерна ко-инфекция с ВИЧ, в отличие от
пациентов с хроническим гепатитом С. У пациентов со СК HGV значительно
реже отмечалось выявление anti-NS5 в сыворотке крови (42,9%).

К л ю ч ев ы е слова: спонтанный клиренс HCV, неструктурные вирусные
белки, ложноположительная реакция anti-HCV, HCV-инфекция, серологи
ческий критерий
CASES OF SPONTANEOUS CLEARANCE OF HCV-POSITIVE
PATIENTS IN ZAPORIZHZHYA REGION
N.A. Zhandarova
According to reasearch spontaneous clearance (SC) of HCV has been deter
mined in 17.6% of HCV-infected patients inZaporizhzhya region. Spontaneous re
covery was noted more frequently in females (71.4% of the patients), in younger
53

Гепатоnогік, 2013, №2
patients (66.7% of the patients aged 20-39 years), in patients with icteric form of
acute hepatitis C (14.3%) and in patients with mixed-infection B + C.
In the group of the patients with SC of HCV illegal drug injecting was noted
in 4 times less and cases of blood transfusionwere not recorded in anamnesis; co
infection with HIV was not characteristic opposite to patients with chronic hepatitis
C. For patients with SC of HCV detection of anti-NS5 in blood serum was noted
much less frequently (42.9%).

K ey words: HCV spontaneous clearance, non-structural viral proteins, antiHCV false-positive reaction, HCV-infection, serological criterion.
Вступ. Одним із варіантів при
родного

перебігу

ИСУ-інфекції

є

у пацієнтів з хронічним перебігом за
хворювання зареєстровані в Японії

спонтанний кліренс (СК) вірусу у

(3,7%) [11].

частини хворих [1]. Найчастіше він

Основними факторами, що спри

спостерігається при гострому гепати

яють СК HCV, є: молодий вік, жіноча

ті С (ГГС) і може досягати 15-45% всіх

стать, наявність в анамнезі ГГС, від

випадків захворювання [2, 3]. При

сутність ко-інфекції HIV та наявність

хронічному ГС (ХГС) ймовірність СК

анамнестичних антитіл до HBV у

складає 8%, його частота оцінюється

сироватці крові (anti-НВс і anti-HBs)

як 0,74% протягом року [4,5].

[1,12]. Істотні відмінності СО в люд

У

слов’янській

популяції,

яка

ській популяції носять генетично де

проживає в Центральному регіоні

термінований характер, пов’язаний

України, СК вірусу гепатиту С (ВГС,

з особливостями антигенів головно

НСУ) діагностується досить рідко

го комплексу гістосумісності (HLA).

(12 %), у порівнянні з іншими країна

За даними літератури, у носіїв алеля

ми. Найвищі показники спонтанного

HLA-DRB1, інфікованих HCV, СК ре

одужання (СО) були зареєстровані в

єструється значно частіше [1,13].

Центральній і Східній Африці (53%)

М етою наш ої робот и було визна

[6], у Єгипті - 39% [7] та 38% - в

чення особливостей СК та факторів,

Англії [8]. Дослідження, проведені

які впливають на можливість СО при

в Північній Америці в різних етніч

HCV-інфекції.

них групах, показали низьку ймо

Матеріали та методи.

вірність кліренсу в азіатів (8,2%), не

119 хворих з підозрою на ХГС

грів (14,4%) і високий відсоток СО

амбулаторно-поліклінічно були об

у представників європейської раси

стежені імуноферментним методом

(20,7%) і латиноамериканців (22,1%)

з використанням тест-систем «ДІА-

[9,10]. Найнижчі показники СК НСУ

HCV» для виявлення антитіл до HCV
S4
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(виробництво
Україна)

«ДІАПРОФ-МЕД»,

та методом

на ХГС, пацієнтів зі СК НСУ та паці

полімеразної

єнтів з ХПР апії-ИСУ.

ланцюгової реакції для визначення

Результати дослідження та їх об
говорення.

КМА-НСУ за допомогою тест-систем
«АмплиСенс НСУ-БЯТ» з детекці-

Аналізуючи вищевказані показ

єю продуктів ампліфікації в режи

ники, було виявлено у 21 (17,6%) па

мі «реального часу», нижній поріг

цієнта другої групи ймовірність СК

чутливості 50 МО/мл (виробництво

ИСУ, в інших 6 (5%) - ХПР виявлення

«АмплиСенс», Росія), та поділені на 2

апй-ИСУ.

групи.

Вивчаючи демографічні показни

До першої групи увійшли паці

ки групи пацієнтів зі СО ИСУ, визна

єнти з ХГС (ап1:і-НСУіо1:а1 позитив

чено, що по статевій ознаці цю групу

ні, ЯЫА-НСУ позитивні) - 92 особи.

в більшості випадків склали жінки -

Друга група - це ап1:і-НСУ-1:о1:а1 по

15 осіб (71,4%). З усіх пацієнтів зі СК

зитивні пацієнти з відсутністю К№А-

14 осіб (66,7%) увійшли до вікової ка

НСУ - 27 осіб. Друга група була дво

тегорії 2 0 -3 9 років, 7 (33,3%) - до ка

разово обстежена на наявність КМА-

тегорії 40 років та старше. Крім того,

НСУ з інтервалом не менше, ніж 12

8

місяців з отриманням негативного

момент виявлення були у віці 20-39

результату.

років, що вказує на те, що СК більш

Пацієнти 2 групи були дообсте-

з 15 (53,3%) осіб жіночої статі на

характерний для осіб молодого віку і,
в першу чергу, для жінок (рис.1 , 2).

жені за допомою імуноферментних
тест-систем «Бест анти-ВГС - спектр»

У 3 (14,3%) пацієнтів зі СК в анам

для виявлення антитіл до окремих

незі виявлялась жовтянична форма

білків НСУ-соге, N 83, Ш 4Ш 5(вироб

ГГС (табл.1). У 1 хворої (4,8%) СК ви

ництва «Вектор-Бест», Росія) згідно

явлено на стадії трансформації ХГС у

з інструкціями виробників. На під

цироз печінки. Тривалість захворю

2 група

вання до 3 років визначалась у 15 па

ставі результатів обстеження

2 підгрупи: пацієнти

цієнтів (71,4%), до 5 - у 4 осіб (19%),

зі СК НСУ та пацієнти з хибно-по

до 10 років - у 2 осіб (9,6%). При ви

зитивною реакцією (ХПР) апН-НСУ.

вченні шляхів передачі визначено, що

Групи були проаналізовані та порів

у 7 пацієнтів зі СК (33,3%) в анамнезі

няні за статтю, віком, епіданамнезом,

відмічались оперативні

клінічними, серологічними та біохі

в

мічними показниками.

ні, у 4 осіб (19%) - стоматологічні

була поділена на

Вивчали особливості гуморальної

більшості

випадків

втручання,
гінекологіч

маніпуляції, в 1 (4,8%) - ін’єкційне

1

імунної відповіді (апН-НСУ ^Ссог,

вживання наркотиків,

апИ-Ш3, апИ-Ш4, ап1;і-Ш5) у хворих

(4,8%) була медичним працівником;
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Рисунок 1. Залежність спонтанного кліренсу НСУ від статі пацієнтів

□ 40 років та більше
■ 20-39 років

Рисунок 2. Залежність ймовірності спонтанного кліренсу ЫСУ від віку пацієнтів
гемотрансфузій в анамнезі не мали

(14,3%), ап1і-НВс - у 3 серед 9 обстеже-

(табл. 1 ).

них (33,3%), anti-HBsAg - у 2 серед 9 об-

Серед пацієнтів зі СК не зареєстро-

стежених (22,2%). У 3 пацієнтів (14,3%) в

вано випадків ВІЛ-інфекції. Маркери

анамнезі відмічався мікст-гепатит В+С.

НВУ-інфекції визначались: HBsAg - у

СК НСУ діагностували за ви-

3 осіб серед 21 обстеженого пацієнта

значенням апії-Н СУ ^ в с о г та (або)
Таблиця 1

Епідеміологічний анамнез пацієнтів зі спонтанним кліренсом НСУ та
хворих на хронічний гепатит С

Епідеміологічні показники

1 група
Х ГС (п=92)
Абсолютне
число

2 група
СК Н С У (п=21)

Відсоток,
%

Абсолютне
число

Відсоток,
%

О перативні втручання

12

13

7

33,3

Стоматологічні маніпуляції

7

7,6

4

19

Ін’єкційне вж ивання наркотиків

18

19,6

1

4,8

Медичні працівники

3

3,2

1

4,8

Гемотрансфузії

2

2,2

-

-

Перенесення ж овтяничної форми ГГС

3

3,2

3

14,3
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антитіл до двох чи більше маркерів
(N 83, Ш

4 N 8^ .

апй-ИСУ.
Серед

АТ до окремих біл

6

пацієнтів з ХПР апії-

ків ИСУ виявлялись у пацієнтів

ИСУ домінувала жіноча стать - 5 осіб

зі СК: anti-N 83 - у 16 осіб (76,2% ),

(83,3%). До вікової категорії 2 0-39

ап ії-Ш 4 - у 13 (61,9% ), ап ії-Ш 5 -

років увійшли 5 осіб (83,3%), 1 особа

9 осіб (42,9 %). Лпгі-ИСУ ^ в с о г

(16,7%) - до категорії 40 років та стар

були виявлені у 95,2% пацієнтів

ше (рис.1,2). Усі жінки за віком були

(табл.

2).

від 20 до 39 років (100%), вони на час
Таблиця 2

Ч астота виявлення антитіл до білків ИСУ у пацієнтів досліджуваних груп
1 група
Серологічні
маркери

2 група
1 підгрупа
СК H CV
(п=21)

2 підгрупа
Х П Р anti-H C V
(п=6)

92 (100% )

21 (100% )

6 (100% )

◊ A n ti-H C V IgGcor

92 (100% )

20 (95,2% )

0

◊ Anti-N S3

92 (100% )

16 (76,2% )

2 (33,3% )

◊ A nti-N S4

88 (95,7% )

13 (61,9% )

2 (33,3% )

◊ Anti-N S5

82 (89,1% )

9 (42,9% )

0

Х ГС
(п=92)

◊ A n ti-H C V total

Для групи обстежених зі спонтан

обстеження були вагітні (100%). У 1

ною елімінацією HCV характерним є

хворого (16,7%) відмічалось онколо

низька гуморальна відповідь до окре

гічне захворювання.

мих антигенів. Незначне виявлення

Антитіла до окремих антигенів

anti-NS5 в сироватці крові є одним з

вірусу у пацієнтів з ХПР апії-ИСУ ви

додаткових

критеріїв

являються у невеликій кількості: аШ-

діагностики СК HCV [1,12] поряд з

N83 - у 2 осіб (33,3%) та апії-Ш 4 - та

відсутністю специфічної PHK-HCV

кож у 2 (33,3%) осіб (табл. 2).

серологічних

(дворазово з інтервалом не менше,

До групи хворих на ХГС увійшли

ніж 12 місяців у anti-HCV позитив

92 особи (78%). З них чоловіків було

них пацієнтів Запорізького регіону).

56 (60,8%), жінок - 36 (39,2%) (рис. 1).

Вважалось, що відсутність анти

При розподіленні пацієнтів за віком,

тіл до окремих білків HCV (core, NS3,

40 осіб (43,5%) увійшли до вікової

NS4 NS5) у

пацієнтів (негативний

категорії 20-39 років, 52 (56,5%) - до

результат) або наявність антитіл до

категорії 40 років та старше (рис. 2).

одного з антигенів

У 3 (3,2%) хворих на ХГС в анамнезі

2

(невизначений

результат) дворазово у

4

пацієнтів

виявлялась жовтянична форма ГГС

при негативації PHK-HCV свідчить

(табл.1), у 7 пацієнтів (7,6%) відмічав

про можливість у цих випадках ХПР

ся ХГС з переходом у цироз печінки
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(ЦП). Вивчаючи шляхи передачі в
цій групі, визначено, що у

^ в с о г були виявлені у

12 хворих

100% хворих

на ХГС (табл. 2).

(13%) в анамнезі були оперативні

Висновки

втручання, у 7 пацієнтів (7,6%) - сто

На

підставі

проведених

клі

матологічні маніпуляції, у 18 (19,6%) -

нічних досліджень з’ясовано, що у

ін’єкційне вживання наркотиків; 3

Запорізькому регіоні СК частіше ви

пацієнтки (3,2%) - медичні працівни

2 ( 2,2%)

значався в осіб молодого віку (20-39

осіб відмічались гемо-

років) і, в першу чергу, у жінок. За на

трансфузії (табл.1). Серед хворих на

шими спостереженнями, у пацієнтів

ХГС зареєстровано 7 (7,6%) випадків

зі СК частіше в анамнезі виявлялась

ВІЛ-інфекції. Маркери ИВУ-інфекції

жовтянична форма ГГС, ніж у хворих

(HBsAg, апії-ИВс) визначались у 10

на ХГС. Це вказує, що маніфестація

8 (8,7%) випадках відповід

хвороби сприяла спонтанному ви

ки, у

(10,9%) та

но. Печінково-специфічні ферменти

веденню вірусу. У групі хворих на

та білірубін (загальний, прямий) були

ХГС у 4 рази частіше відмічалося

86 (93,4%)

та

ін’єкційне вживання наркотиків в

14 (15,2%) хворих на ХГС, на відміну

анамнезі, а також зафіксовані ви

від 2-ї групи пацієнтів зі СК ИСУ та

падки гемотрансфузії, на відміну

ХПР апії-ИСУ, у яких ці показники в

від пацієнтів зі СК НСУ. Маркери

більшості випадків були у межах нор

ИВУ-інфекції (HBsAg,

ми (табл. 3).

anti-HBsAg)

збільшені відповідно у

частіше

апії-Н Вс

,

виявлялися
Таблиця 3

Характеристика біохімічних показників у пацієнтів досліджуваних груп
1 група
Біохімічні показники,
одиниці виміру

2 група

Х ГС
(п=92)

1 підгрупа
СК Н С У
(п=21)

2 підгрупа
Х П Р апй-Н С У
(п=6)

Загальний білірубін

мкмоль/л

17,1-48,9

14,8-20,5

11,4-19,7

Прямий білірубін

мкмоль/л

4,1-16,7

4,0-7,3

3,9-6,9

АлАТ

МО/л

28-210

17,0-39

16-31

АсАТ

МО/л

23-137

15-44

14-29

Загальний білок

г/л

57-77

62-80

59-77

Альбумін

г/л

31-44

38-47

34-45

Тимолова проба

од.

3,3-10,7

1,7-4,1

1,9-3,7

У пацієнтів з ХГС визначались

у групі пацієнтів зі СК, ніж у гру

з великою частотою аПл-ЫБЗ - у 92

пі хворих на ХГС. Таким чином, на

88 (95,7%),

наш погляд, коінфекція НВУ збіль-

осіб (100%), апії-Ш 4 - у

апії-Ш 5 - у 82 осіб (89,1%); апії-НСУ

шує
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ймовірність

СК,

коінфекція
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порівнянні з хворими на ХГС. Ці

HIV, навпаки, знижує її.
Спонтанний кліренс HCV в до

показники є основним серологіч

слідженні діагностували за визна

ним критерієм, завдяки якому мож

ченням anti-H CV IgGcor та (або)

на діагностувати наявність СК у

антитіл до двох чи більше антигенів

anti-H CV позитивних пацієнтів.

(NS3, NS4NS5) за умови відсутності

Відсутність антитіл до окремих

PHK-HCV у дворазових обстеж ен

білків HCV (core, NS3, NS4NS5) або

12

реактивність до одного з них при не-

місяців. Для групи пацієнтів зі СК

гативації RNA-HCV у нашому дослі

характерне значно рідше виявлен

дженні свідчить про наявність у цих

ня anti-NS3, anti-NS4, anti-NS5, у

випадках ХПР anti-HCV.

нях з інтервалом не менше, ніж
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МОРФОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ СТЕАТОЗУ ПРИ ХРОНІЧНОМ У
СТЕАТОГЕПАТИТІ ТА ВІРУСНОМУ ГЕПАТИТІ С
О.М. Гаврилюк
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

К лю ч ові слова: стеатоз, алкогольний стеатогепатит, неалкогольний стеатогепатит, вірусний гепатит С.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СТЕАТОЗА ПРИ
ХРОНИЧЕСКОМ СТЕА ТО ГЕП АТИ ТЕ И ВИРУСНОМ ГЕП АТИТЕ С
Е.М. Гаврилюк
Обоснование и цель. Алкогольный стеатогепатит (АСГ), неалкогольный
стеатогепатит (НАСГ) и вирусный гепатит С (ВГС) являются самыми частыми
причинами цирроза печени в странах Запада. Роль стеатоза в развитии этих
заболеваний, а также его диагностическое значение остаются неясными.
Целью данной работы было изучение морфологических проявлений стеатоза
при хроническом стеатогепатите и вирусном гепатите С на стадии цирротической трансформации.
Материал и методы. В исследование были включены 184 случая АСГ, НАСГ
та ВГС на стадии цирротической трансформации. Морфологические прояв
ления стеатоза оценивались при помощи полуколичественных показателей:
распространенность (<5%, 5-32,9%, 33-66%, >66% дольки), гистотопография
(центролобулярный/перивенулярный,

перисептальный/перипортальный,

диффузный), тип вакуолей (макровакуольный, смешанный с преобладанием
макровакуольного, смешанный с преобладанием микровакуольного).
Результаты и обсуждение. Сравнение особенностей жировой дистрофии
печени в четырех группах (АСГ, НАСГ, ВГС и комбинированных заболеваний
(КЗ) показало, что в группах АСГ (51,1%) и КЗ (50%) преобладала умеренная/
высокая степень распространенности липидных накоплений. При ВГС про
явления стеатоза были минимальными или отсутствовали в 52,17% случаев
(р<0,05). Диффузные и перивенулярные скопления жировых вакуолей пре
обладали при АСГ и НАСГ. Частота перипортальных изменений была значи
мо более высокой при ВГС (40,9%, р<0,05). Макровакуольный стеатоз чаще
всего проявлялся при НАСГ (53,2%, р<0,01). При ВГС (72,7%) и КЗ (66,7%)
наблюдался смешанный вариант стеатоза с преобладанием макровакуольных
изменений.
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Выводы. Патогистологические характеристики стеатоза (распространен
ность, лобулярная гистотопография, тип вакуолей) могут использоваться для
дифференциальной диагностики АСГ, НАСГ и ВГС на этапе цирротической
трансформации.

К л ю ч ев ы е слова: стеатоз, алкогольный стеатогепатит, неалкогольный стеатогепатит, вирусный гепатит С.
M ORPHOLOGIC SIGNSOF STEATOSIS INCHRONIC
STEATOHEPATITIS AND VIRAL HEPATITIS C
O.M. Gavrilyuk.
Background andaim.Alcoholic steatohepatitis (ASH), non-alcoholic steatohepatitis (NASH) and hepatitis Cvirus(HCV) are the most common causes of liver
cirrhosis in the Western world. Role of steatosis in the progress of these diseases and
its diagnostical significance remains unknown. The aim of the research was to study
morphologic signs of steatosis in chronic steatohepatitis and viral hepatitis C virus
at cirrhotic transformation stage.
Material and methods. One hundred eighty four cases of ASH, NASH and HCV
with the signs of cirrhotic transformation were involved in this study. Morphological
signs of steatosis were assessed by using semiquantitative indexes: spreading (<5%,
5-33%, 33-66%, >66% of the lobule), histotopography (centrolobular/perivenular,
periseptal/periportal, diffuse), type of vacuoles (macrovacuolar, mixed with macrovacuolar predominance, mixed with microvacuolar prevalence).
Results and discussion. Comparison ofpeculiaritiesof fatty hepatic dystrophy
in four groups (ASH, NASH, HCV and combined pathologies (CP) showed
moderate/high degree of steatosis spreading in ASH (51.1%) and CP (50%). In the
group of HCV steatosis was minimal/absent in 52.17%of cases (p<0.05). Diffuse and
perivenular fatty accumulations of vacuoles prevailed in ASH and NASH. Frequency
of periportal changes was significantly higher in HCV (40.9%, p<0.05). In HCV
(72.7%) and CP (66.7%) mixed type of fatty accumulations with macrovacuolar
steatosis

predominance

wasobserved.

Macrovacuolar

steatosis

significantly

prevailed in NASH (53.2%, p<0.01).
Conclusion. Pathohistologic characteristics of steatosis (spreading, lobular
histotopography and vacuolar type of steatosis) may be used for differential diagnosis
of ASH, NASH and HCV at the stage of cirrhotic transformation.

K ey words: steatosis, alcoholic steatohepatitis, non-alcoholic steatohepatitis,
hepatitis C virus infection.
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Вступ.

Стеатоз відноситься до

з питань етики Львівського націо

найчастіших патогістологічних змін,

нального

що

імені Данила Галицького.

виявляються

тканини

при дослідженні

печінки.

Незважаючи

медичного

університету

на

За результатами морфологічного

рутинність морфологічних проявів,

обстеження основна група (184 ви

механізми, що призводять до нагро

падки) була поділена, залежно від

мадження ліпідів, є досить склад

етіології, на чотири підгрупи: 1) АСГ,

ними і тісно пов’язаними з іншими

2) НАСГ, 3) ВГС та поєднання даних

метаболічними процесами [1]. Все це

захворювань (ПЗ). В групі ПЗ спо

зумовлює існуючу неоднозначність у

стерігались чотири види комбінацій:

трактуванні ролі стеатозу при дифе-

АСГ+ВГС, АСГ+НАСГ, НАСГ+ВГС та

ренційній діагностиці, оцінці актив

АСГ+НАСГ+ВГС.
Підтвердження

ності, стадії розвитку та прогнозу за

атогепатит

алкогольний

(АСГ),

алко

гольного стеатогепатиту базувалось

хворювання [2,3,4].
Насьогодні

діагнозу

сте-

на даних анамнезу про тривале зло
вживання

неалкогольний

алкоголем

(більше

210

стеатогепатит (НАСГ) та вірусний

грамів на тиждень або 30 грамів на

гепатит С (ВГС) є найчастішими при

день) та морфологічних проявах ал

чинами розвитку цирозу печінки у

когольної хвороби - кардіоміопатії,

економічно розвинених країнах [5,6].

хронічному панкреатиті, алкогольній

Незважаючи на відмінності в етіоло

енцефалопатії та типових змінах в

гії всі три захворювання мають спіль

печінці. Вірусний генез вважався до

ні ланки патогенезу та схожі морфо

стовірним при наявності даних про

логічні прояви. Метою роботи було

позитивні маркери вірусного гепа

вивчення

титу С (RNA HCV) та морфологічні

морфологічних

проявів

стеатозу при хронічному стеатогепа-

ознаки вірусного ураження (критерії

титі (алкогольному та неалкогольно

METAVIR) [7]. Верифікація діагнозу

му) і вірусному гепатиті С на етапі

неалкогольного стеатогепатиту вклю

циротичної трансформації.

чала виявлення проявів метаболічно

Матеріал та методи. Було про

го синдрому (МС) та морфологічних

аналізовано 31 біопсійне та 153 авто-

змін печінки (критерії Brunt, 2010)

псійних досліджень тканини печінки

[8].

хворих на хронічний стеатогепатит

Аналіз
при

тичної

(АСГ, НАСГ, ВГС, ПЗ) базувався на

проведених

нозологічних

стеатозу

і вірусний гепатит С на етапі циротрансформації,

різних

особливостей

формах

у Львівському обласному патолого-

дослідженні

анатомічному бюро у 2009-2011 рр.

казників, що відображали основні

Дослідження було ухвалено Комісією

морфологічні особливості ліпідних
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нагромаджень на етапі циротичної

Стеатоз є морфологічним відо

трансформації: поширеність стеатозу

браженням метаболічного дисбалан

(<5%, 5-33%, 33-66%, > 66% часточки),

су у гепатоциті. При хронічному стеа-

локалізацію стеатозу (в центрі вузла/

тогепатиті та ВГС порушуються прямі

перивенулярну,

перисептальну/пе-

(поступлення після з’єднання з від

рипортальну, дифузну), тип ліпідних

повідним рецептором, ^-окислення

нагромаджень (макровезикулярний,

у мітохондріях, ліпогенез, виділення

змішаний з переважанням макрове-

у складі ліпопротеїнів дуже низької

зикулярного, змішаний з переважан

щільності та активуються альтерна

ням мікровезикулярного),

тивні шляхи обміну жирних кислот.
При цьому у клітині розвивається

Статистична обробка отриманих
допо

своєрідна адаптація до нових умов

могою пакета програм “STATISTICA

існування, яка супроводжується на

FOR WINDOWS 6.0” (Statsoft, USA).

громадженням

Для

зна

зміні у мікрооточенні та відновленні

підгрупами

звичайного клітинного обміну ліпід

рангових показників застосовували

ні депо можуть зменшуватись, але за

непараметричний U -критерій Манн-

інших умов вони стають джерелом

Вітні, для альтернативних характе

токсичних

ристик застосовували критерій х 2 з

ваних жирних кислот (ЖК), продук

подальшим оцінюванням відмінності

тів перекисного окислення ліпідів- і

часток (z-критерій).

сприяють загибелі клітини [9]. Тому

результатів

проводилася

виявлення

чущості

за

статистичної

різниці

між

тригліцеридів.

При

сполук-декарбоксильо-

Результати та обговорення.

наявність та поширеність стеатозу

У значній кількості випадків сте-

може розцінюватись як своєрідний

атоз був фактично відсутнім (табл. 1).

«фоновий» стан для розвитку стеа-

При ВГС частота таких випадків сяга

тогепатиту та цирозу. При ВГС, крім

ла 52,17%, а стеатоз понад

66% -

описаного варіанту «метаболічного»

лише

у 8,7%. Ступінь вираженості стеато

стеатозу,

зу був найбільшим при АСГ (> 66% у

редній вплив вірусних протеїнів на

26,67%, а сумарно 33-100% - 51,1%) та

клітинні механізми виділення ліпо-

при ПЗ (відповідно 22,73% і 50%). При

протеїнів

НАСГ ступінь вираженості жирової

(ЛПДНЩ),

дистрофії посідав проміжне місце і у

вірусом під час реплікації, і нагрома

цій групі найчастіше траплялися ви

дження ліпідів.

спостерігається

дуже
які

низької

безпосе

щільності

використовуються

Згідно наших результатів стеатоз

падки помірного стеатозу (5-33%).
відмінності

був найменш виражений саме при

спостерігались лише при порівнянні

ВГС, що можна пояснити досліджен

групи ВГС з іншими трьома групами.

ням випадків на етапі циротичної

Статистично

значущі
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Таблиця 1
Залежність ступеня поширеності стеатозу від захворювання
(АСГ, ВГС, НАСГ та ПЗ)
<5%

5-33%

33-66%

>66%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Р (критерій
М анн-Вітні)

АСГ (п=45)

15

33,33

7

15,56

11

24,44

12

26,67

Р ! 2=0,07

2

ВГС (п=46)

24

52,17

13

28,26

5

10,87

4

8,7

3

НАСГ (п=49)

11

22,45

20

40,82

12

24,49

6

12,24

4

ПЗ (п=44)

12

27,27

10

22,73

12

27,27

10

22,73

№

Група

1

Р !-3= 0,50
Рі 4=0,96
Р 2-3=0,006
Р2 4=0,003
Р 3-4= 0,41

трансформації, коли реплікація віру

але на різних стадіях захворювання

сів, імовірно, вже не є значною.

можливе переважання певного меха

Щодо
(табл.

2),

локалізації

нізму [10]. Так, на ранніх стадіях АСГ

стеатозу

то найчастіше спостеріга

описано

домінування

посиленого

лась дифузна жирова дистрофія, яка

ліпогенезу, при ВГС - ураження мі-

при НАСГ виявлялась у 57,9% усіх

тохондрій з пригніченням окислення

випадків стеатозу, а при ПЗ - у 59,4%;

ЖК [11], при НАСГ - посилене по

у групах АСГ і НАСГ він часто мав

ступлення вільних ЖК [9]. Пізніше

також

характер.

спостерігається значний дисбаланс у

Натомість, при цирозі вірусного гене-

проміжному метаболізмі вуглеводів,

зу у 40,9% випадків стеатозу він мав

жирів, що призводить до задіювання

перисептальний/перипортальний ха

всіх чотирьох механізмів стеатозу.

рактер, завдяки чому ця група значно

Відомо, що деякі відділи часточки

відрізнялася від інших.

характеризуються різною інтенсив

перивенулярний

Локалізація

ліпідних

нагрома

ністю метаболічних процесів: у пе-

джень залежить від переважаючого

рипортальних відділах переважають

патогенетичного механізму стеатозу

глюконеогенез та окислення ЖК, а

та наявності зональності у структур

в центролобулярних -

ній організації печінкової часточки.

ліпогенез; відмінності у виділенні

Акумуляція тригліцеридів у гепато-

ЛПДНЩ у цих зонах не описані [1].

цитах може бути результатом: поси

Одержані нами результати показали,

леного поступлення вільних жирних

що на стадії циротичної трансфор

кислот, підвищеного ліпогенезу, по

мації гістотопографія ліпідних на

ниженого окислення ЖК та пору

громаджень не відрізнялась від змін,

шеного виділення ЛПДНЩ [9]. При

описаних для більш ранніх стадій

хронічному стеатогепатиті та ВГС

гепатиту.

задіюються всі чотири механізми,

гліколіз та

Макровакуольний стеатоз (табл. 3)
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Таблиця 2
Ч астота переважної локалізації стеатозу при АСГ, ВГС, НАСГ та ПЗ

№

Дифузно

Група

Перивенулярно
(ЦВ)

Перисептально/
перипортально

Абс.

%*

Абс.

%*

Абс.

%*

1

АСГ

14

31,11/46,7

12

26,67/ 40

4

8,89/ 13,3

2

ВГС

10

21,74/ 45,5

3

6,52/ 13,6

9

19,57/ 40,9

3

НАСГ

22

44,9/ 57,9

15

30,61/ 39,5

1

2,04/ 2,6

4

ПЗ

19

43,18/ 59,4

8

18,18/ 25

5

11,36/ 15,6

Значущість різниці**

Р 1-2<0,05/<0,05
Р 1-3>0,1/>0,1
Р 14>0,1/>0,1
Р23<0,01/<0,01
Р24<0,05/-0,1
Р3-4>0,1/=0,1

Примітки:
* у чисельнику- % від усіх випадків даної етіогрупи, у знаменнику - від випадків з на
явним стеатозом .
** У знаменнику - порівняння в м еж ах підгрупи випадків з наявним стеатозом.

у випадку НАСГ спостерігався більш

відмінність групи НАСГ від трьох ін

ніж у половини випадків стеатозу

ших груп.

(53,2%), натомість в інших групах
найчастіше
характер

стеатоз мав

з

Ліпідні вакуолі є цитоплазматич
ними органелами нагромадження, які

змішаний

переважанням

макро-

містять гідрофобне ядро з тригліце-

вакуольних змін: при ВГС до 72,7%

ридів та ефірів холестеролу, зв’язане з

усіх випадів стеатозу, при ПЗ - 66,7%.

моношаром фосфоліпідів і поверхне

При ПЗ та ВГС його частота була

вими білками, які виконують різно

меншою (15,91% та 10,87% відповід

манітні функції, включаючи участь у

но). Найменшою у всіх групах була

метаболізмі ліпідів, внутрішньоклі

частота мікровакуольних змін. Отже,

тинному транспорті та сигнальній

за типами стеатозу виявлено значущу

трансдукції. Розмір вакуолей жиру
Таблиця 3

Частота різних типів стеатозу при АСГ, ВГС, НАСГ та ПЗ

№

Група

М акростеатоз

Змішаний
(переважно мікро)

Змішаний
(переважно макро)

Абс.

%*

Абс.

%*

Абс.

%*

Значущість різниці**

1

АСГ

11

24,44/36,7

2

4,44/ 6,7

17

37,78/ 56,7

2

ВГС

5

10,87/22,7

1

2,17/ 4,5

16

34,78/ 72,7

3

НАСГ

24

48,98/ 53,2

0

0

14

28,57/ 46,8

Р 1-2>0,1/>0,1
Р 1-3-0,055/ < 0,05
Р 14>0,1/>0,1
Р2-3<0,01/<0,01

4

ПЗ

7

15,91/ 21,9

1

2,27/ 3,1

24

54,55/ 66,7

Р24<0,01/>0,1
Р3-4<0,01/<0,01

Примітки:
* у чисельнику - % від усіх випадків даної етіогрупи, у знаменнику - від випадків з на
явним стеатозом.
** Порівняння в м еж ах підгрупи випадків з наявним стеатозом.
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зумовлений складом білків (перилі-

нагромаджень був високим при алко

піну, адіпофіліну та інших) на їх по

гольному стеатогепатиті та поєднаних

верхні, які регулюють процеси злит

захворюваннях і мінімально вираже

тя мікровакуолей у великі та розпад

ним при вірусних ураженнях.
Гістотопографія

макровакуолей на дрібніші струк

ліпідних

на

тури [ 12]. Імовірно, великі вакуолі є

громаджень на стадії формування

відображенням відносно стабільного

цирозу відображала загальні тен

стану гепатоцита, в порівнянні з мі-

денції, характерні для захворювань:

кровакуольними змінами. Результати

дифузний стеатоз та перивенуляр-

нашого дослідження показали зна

ні нагромадження переважали при

чуще переважання макровакуольних

алкогольному

змін при НАСТ, які асоціювались з

стеатогепатиті, перипортальні зміни

порівняно незначними ознаками гіс

найчастіше виявлялись при вірусно

тологічної активності та тканинної

му гепатиті С.

та

неалкогольному

Макровакуольні ліпідні нагрома

перебудови.
Висновки

дження домінували при неалкоголь

Аналіз морфологічних проявів сте-

ному стеатогепатиті; при алкогольно

атозу у 184 випадках хронічного стеа-

му та вірусному ураженні стеатоз мав

тогепатиту та вірусного гепатиту C на

змішаний характер з переважанням

етапі циротичної трансформації пока

макровакуольних змін.

зав, що ступінь поширеності ліпідних
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НА ДОПОМОГУ ПРАКТИКУЮЧОМУ ЛІКАРЮ
УДК 616.36.08.5
СО ВРЕМ ЕН НЫ Е Д А Н Н Ы Е ОБ И Н ТЕРФ ЕРО Н А Х И ТАКТИКА И Х
ПРИМ ЕНЕНИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
В.С. Топольницкий
Киевский медицинский университет УАНМ.

К лю чевы е слова: интерфероны, хронический гепатит С, пегилированный
а2-интерферон, лейкоцитарный интерферон, побочные эффекты, неответчики.
СУЧАСНІ ДАНІ ПРО ІНТЕРФ ЕРОН И ТА ТАКТИКА ЇХ
ЗАСТОСУВАННЯ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
В.С. Топольницький
У роботі представлені сучасні уявлення про інтерферони та результати до
слідження ефективності застосування інтерферонотерапії у хворих на хроніч
ний гепатит С.

К лю ч ові слова: інтерферони, хронічний гепатит С, пегильовані
а 2-інтерферони, лейкоцитарний інтерферон, побічні ефекти, невідповідачі.
CURRENT DATA ON INTERFERONS AND TACTICS OF TH EIR USE
IN CLINICAL PRACTICE
V.S. Topolnitsky
Results of the effectiveness and safety of leukocyte interferon (IFN -a 3n
(Alfaferone®, Alfa Wassermann) in 36 patients with chronic hepatitis C, including 9
patients with cirrhosis and 8non - responders to previous treatment with pegylated
a 2 - interferon have been presented in the research.

K ey words: interferon, chronic hepatitis C, pegylated a2 - interferon, leukocyte
interferon, side effects, non-responders.
По

данным

экспертов

ВООЗ,

гепатитов и переболевших вирусны-

2 млрд

ми гепатитами [ 1 ]. Особое распро-

вирусами

странение получили парентеральные

на планете проживает около
людей,

инфицированих
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гепатиты В и С. В странах Западной и

интерференции.

Именно

поэтому

Южной Европы, Северной Америки

указанное вещество назвали интер

носителями HBV являются 0,5-1 %

фероном. За несколько десятков лет,

населения, в то же время в странах

со времени открытия интерферона,

Южной Азии и Африки частота ви-

значительно расширились знания о

русоносительства достигает 15 %; в

его природе и механизме действия.

странах СНГ и на Украине - 2 - 7 %

Было доказано, что противовирусное

[2, 3, 4]. Частота выявления anti-HCV

действие интерферонов направлено

при обследовании доноров и бере

не только против вируса, вызвавше

менных женщин в США и странах

го его продукцию, но и против дру

Северо-западной Европы составляет

гих

0,1-1,6 % [5-10], в Южной Европе и

установлена видовая специфичность

вирусов.

Одновременно

была

Азии достигает 2 % [11, 12] и самая

интерферонов:

большая - в Африке (1,7-5,2 %) [13].

действие ИФН проявляется только

противовирусное

Удельный вес HCV-инфекции в

в организме того вида животного, в

странах Запада среди острых гепати

клетках которого они были синтези

20 %,

среди хрониче

рованы [20, 21]. Другими словами,

ских гепатитов - 7 0 -8 0 %, гепатоцел-

для лечения человека необходимо

люлярных карцином - 60 % [14, 15].

использовать

тов составляет

По данным ВОЗ, причиной более

только

человеческий

интерферон.

308 тысяч смертей ежегодно является

Оказалось, что около 99% ИФН

рак печени, ассоциируемый с виру

продуцируют клетки крови и кост

сом гепатита С, ещё 785 тысяч смер

ного мозга [22]. Установлено так

тей -следствие цирроза печени.

же, что, кроме вирусов, выработка

За последние годы опубликовано

интерферонов может быть вызвана

большое количество научных работ,

разнообразными

положительно

оценивающих

и

фективность

интерферонотерапии

эф

инфекционными

неинфекционными

ми:

бактериями,

фактора

простейшими,

больных вирусными гепатитами с па

эндотоксинами,

рентеральным механизмом передачи

всевозможными другими антигена

инфекции (В, С, D, G) [16-19].

ми. Синтез ИФН происходит даже в

полисахаридами

и

Интерфероны были открыты в

собственных клетках, если в них воз

1957 г. А. ^аакэ и J. Lindemann. Изучая

никло изменение генома, например,

«интерференцию»

иссле

в опухолевых клетках [20, 23]. Стало

дователи установили, что во время

известно также, что интерферон спо

контакта с вирусами клетки живот

собен подавлять рост опухолей, не

ных и человека производят вещество,

только

являющееся

но и тех, к возникновению которых

вирусов,

медиатором

вирусной
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вирусы не имеют отношения [16].

имеет только 165 аминокислот. ИФНомега состоит из 172 аминокислот, а

Приведённые данные стали ос
новой для понимания того, что ин-

ИФН-у - из 143 [29].

терфероны, будучи одной из самых

С начала 80-х годов началось

древних защитных систем в живой

промышленное изготовление реком

природе (они выявлены во всех по

бинантных интерферонов, возникла

звоночных -

от рыб до человека

возможность получать их практиче

включительно), возникли в процессе

ски в неограниченном количестве,

филогенеза и участвуют в обеспече

что ускорило изучение биохимиче

нии постоянства внутренней среды

ских особенностей и механизма дей

организма - гомеостаза.

ствия. Например, рекомбинантный

В организме человека синтез ин-

интерферон-а2 имеет три подтипа -

терферонов происходит не только

а 2а, а 2Ь и а 2с, отличаются они между

под воздействием антигенной сти

собой только

муляции, небольшое их количество

Так, в 23-й позиции полипептидной

вырабатывается

мозге,

цепочки интерферона-а2а находится

кишечнике, бронхах в результате ре

лизин, а интерферона-а 2Ь - аргинин

гуляции роста и дифференцирования

[30]. Это отличие имеет большое

клеток. Известно, например, повы

практическое

шение уровня интерферона во время

учитываться

беременности [24], при некоторых

подборе интерферона для конкрет

коллагенозах

в

[20],

костном

апластической

1-2

аминокислотами.

значение
при

и

должно

индивидуальном

ного пациента.

анемии [25] и др.

Продолжается изучение механиз

Существует три основных вида

ма действия интерферонов. Как стало

интерферонов: а, в и у; интерфероны

известно, клетки на своей поверхно

омега и тау являются родственными

сти имеют, так называемые, специфи

с ИФН-а,

причём ИФН-тау не вы

ческие для интерферона рецепторы.

явлен у человека (найдено только у

С контакта с ними и начинается вза

птиц) [26-28]; ИФН-а имеет 14 под

имодействие интерферона с клетками.

типов. Интерфероны-а и омега яв

Причём, разные клетки чувствитель

ляются протеинами, но и у- глико

ны к интерферонам разных типов, по

протеинами. ИФ Н-в и 13 подтипов

тому что экспрессируют неодинаковое

ИФН-а имеют в своём составе 166

количество интерфероновых рецепто

аминокислот. В то же время один из

ров на своей поверхности [31].

интерферонов-а - Интерферон-а2 потерял аспарагиновую
44-й

позиции

После сочетания интерферона с

кислоту в

полипептидной

рецептором мембраны клетки - соз

це

данный комплекс -

почки и поэтому в своём составе

погружается в

клетку, где интерферон активирует
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гены, кодирующие выработку эффек-

увеличивают также активность нату

торных белков, которые и реализуют

ральных киллеров (ЫК-клеток) [28].

защитный, в частности, противови

Таким

образом,

доказано,

что

русный эффект длительностью 2 4-48

интерфероны обладают противови

часов. Причём, указанный эффект

русным,

продолжается

иммуномодулирующим действием.

даже

после

полной

элиминации интерферонов из орга

противобактериальным

Интерферон-а

и

синтезируется

в организме человека в основном

низма [32, 33],
Подтверждением противовирус

В-лимфоцитами и активированными

ного действия интерферонов являет

макрофагами; интерферон-^ - фибро-

ся установление нескольких важных

бластами, эпителиальными клетками,

фактов:

1)

доказанная зависимость

а также макрофагами; интерферон-у -

самоизлечения при многих вирус

Т-лимфоцитами. После встречи со

ных инфекциях от уровня выработки

ответствующих клеток с вирусами,

эндогенного интерферона;

2)

бактериями или другими антигенами

искус

ственное уменьшение выработки или

выработка интерферонов-а и -^ на

уменьшение активности эндогенного

чинается немедленно. Уже через 30

интерферона приводят к ухудшению

минут появляется эффекторный бе

течения инфекционной болезни; 3) и,

лок, активность которого достигает

наконец, использование препаратов

максимума на протяжении 5 -8 часов,

интерферона

выведение из организма происходит

может

предотвратить

развитие вирусной инфекции [34].
Необходимо

подчеркнуть,

на протяжении 24 часов. Для синтеза
что

интерферона-у необходимо несколь
ко часов [20].

длительное действие препаратов ин
терферона в большинстве случаев не

Действие интерферона-^ в ос

вызывает необратимых процессов в

новном локальное и направлено на

клетках организма человека, генотип

предотвращение

которых изменяется под воздействи

возбудителя инфекции с места его

ем интеграции в ДНК клетки генома

проникновения.

вируса [3].

продукция

распространения
Именно

поэтому,

интерферона-^

самая

Важным механизмом действия ин-

большая в месте нахождения инфек-

терферонов является изменение им

та. В то же время интерферон-а бы

мунного ответа организма на разные

стро распространяется с места его

инфекционные

неинфекционные

образования, в значительно больших

факторы. Известно, что интерфероны

концентрациях определяется в кро

усиливают

выработку Т-лимфоци

ви, быстро проникает в ткани орга

тами цитокинов, например, интер

низма (за исключением центральной

лейкина-1 [35],

нервной системы и плаценты, куда

и

интерлейкина-2 [36],
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интерферон-а проникает плохо) [20].

[30]. Именно поэтому интерфероны

Появление надмерного количе

остаются предметом научных иссле
дований.

ства интерферонов-а и -в за счёт уве
личения их секреции стимулирует ан

В клинической практике чаще

тигенное раздражение В-лимфоцитов

применяют

и макрофагов, приводит к увеличе

интерфероны-а, созданные при по

нию секреции указанных интерферо-

мощи генной инженерии с исполь

нов в клетки, ещё не контактирова-

зованием

вавшие с вирусом. Необходимо отме

интерферона и кишечной палочки

тить, что активность интерферона-а

как продуцента. Известны несколько

и -в неспецифическая наибольшая

препаратов а 2-интерферона -

в начале инфекционного процесса.

а 2Ь и а 2с. Принимая во внимание

Другими словами, интерфероны-а и

большую

-в проявляют противовирусное дей

русных гепатитов и хронической ин

ствие на том этапе инфекционного

фекции, в клинике, в первую очередь,

процесса,

используют рекомбинантные интер-

когда

специфичные

ещё

отсутствуют

иммунные

рекомбинантные

гена

а 2-

человеческого

а 2а,

распространённость

ви

механиз

фероны [37]. При хронической ви

мы защиты. Позднее увеличивается

русной инфекции в организме чело

секреция

который

века синтезируется меньшее количе

сенсибилизирован

ство эндогенного интерферона, чем

ными Т-лимфоцитами в результате

при остром заболевании, а потому

интерферона-у,

вырабатывается

их повторной встречи с вирусом.

препараты а 2-интерферона преиму

Непосредственно на инфекционный

щественно используются при хрони

агент интерферон не действует - он

ческих вирусных гепатитах [38-40].

стимулирует макрофаги, усиливает

Неэффективность

этиотропной

действие интерферонов-а и -в, сти

терапии хронического

мулирует синтез антител, интерлей

(ХГС) может быть обусловлена как

кина, активирует действие натураль

объективными, так и субъективны

ных

ми причинами. Группа субъективных

киллеров

и цитотоксических

лимфоцитов [31].
За

полувековую

гепатита

С

факторов достаточно разнообразна
из

и многочисленна, её детальное рас

учения интерферонов опубликовано

историю

смотрение не входит в задачи нашей

огромное количество (больше

1000

работы.

ежегодно) научных работ, посвящён

Среди

объективных

причин

ных исследованию механизма их дей

прежде всего следует отметить пер

ствия и эффекта клинического при

вичную

менения, но и сегодня, в этой слож

противовирусным

ной проблеме много неизвестного

средствам,
71

резистентность
а

также

вируса

к

лекарственным
совокупность

Гепатологія, 2013, №2
факторов (высокая вирусная нагруз

ИФН-а -»Альфаферон», эффектив

ка, генотип ЫСУ 1 или 4, большая

ность которого у больных ХГС с

масса тела), усложняющих терапию.

не

К тому же имеет значение наличие

шая. Альфаферон содержит большое

сопутствующих заболеваний и раз

количество

витие

на,

неблагоприятных

побочных

1 -м

генотипом вируса, не мень
подтипов

интерферо

18 гликолизированных белков,

явлений, препятствующих проведе

вырабатывающихся

нию лечения.

лейкоцитов с вирусами. Это обеспе

Среди

побочных

чивает

эффектов

наиболее

при

контакте

физиологическую

противовирусной терапии важней

противовирусную

шими

гематологические

парата, сравнимую с активностью

осложнения: анемия, нейтропения,

эндогенного интерферона, при самой

тромбоцитопения. Уменьшение ко

низкой среди всех 1БЫ токсичности.

личества эритроцитов, гранулоцитов

Естественный размер молекул чело

или тромбоцитов нередко достигает

веческого

предельных значений. Это вызывает

легко проникать в ткани и полости

ухудшение качества жизни и нужда

организма, оказывать эффективное

ется во временном или постоянном

вироцидное действие и подавлять

уменьшении доз лекарств. Возникает

репликацию

необходимость прерывания терапии

предупреждая рецидивы инфекции.

или сокращения ее продолжитель

Естественным происхождением объ

ности.

ясняется

являются

В результате,

уменьшается

возможность достижения стойкого

активность

интерферона

вируса,

позволяет

тем

и отсутствие

пре

самым,

выработки

антител к Альфаферону (рис. 1).
При

вирусологического ответа [41-44].
Основным тактическим решени

лечении

лейкоцитарным

ИФН-а необходимость в применении

ем врача, в случае развития цитопе

гемопоетических

нии, является назначение гемопоэти-

кает достаточно редко, в случаях же

ческих факторов. Однако, подобная

такой необходимости требуются су

тактика имеет существенные недо

щественно меньшие дозы и длитель

статки, а именно - возможность опоз

ность применения [45].

дания действия корректирующего ле

Выявление

факторов

факта

возни

образова

карственного средства и повышение

ния

стоимости и без того дорогого курса

а-интерферону

терапии. В таких случаях альтернати

из поводов к разработке принципов

вой может служить применение более

нового поколения альфа-интерферо-

безопасного лекарственного средства.

нов- пегилированных аналогов.

В качестве такого препарата может

нейтрализующих

Целью

с успехом назначаться лейкоцитарный

ния
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Рисунок 1. Частота выявления нейтрализующих антител к разным подтипам
интерферонов -альфа на 8-12 неделях лечения хронического гепатита С.
переносимости и побочных эффектов

лечением, на протяжении терапии и

IFN -a3n (Альфаферона) при лечении

через 24 недели после её окончания,

больных хроническим гепатитом С,

проводили методом ПЦР с обратной

которым было противопоказано ле

транскрипцией (КТ-пе81её-РСК), что

чение

интерфе-

позволяет идентифицировать НСУ с

ронами, или у которых предыдущую

чувствительностью от 0 до 500 копий в

терапию не удалось завершить из-за

1 мл крови.

пегилированными

серьёзных её осложнений.

По данным изучения биоптата

Материалы и методы. В исследо

печени (таб. 1) из 36 пациентов 1

вании приняли участие (1 группа) 36

группы у 9 выявлен цирроз печени

больных хроническим гепатитом С (7

в стадии компенсации, у 4 -х - фи

женщин и 29 мужчин, средний воз

броз 3 степени, у 14 - Б2, у 5 - Б1

раст - 41,5±2,74 лет). В контрольной

и у 4 - Б0. В контрольной группы

группе (2 группа) было 25 пациентов

случаев цирроза печени не было; у

(15 мужчин и 10 женщин, средний

2 больных выявили Б3, у 18 - Б2, у

возраст - 29,5±1,96 лет).

2 - Б1, у 3 - Б0.

Диагноз
комплексного
мического,

устанавливали

путем

У всех пациентов как исследуе

клинического,

биохи

мой, так и контрольной групп уста

инстру

новлено наличие 1 генотипа НСУ.

серологического,

ментального и патогистологического

Вирусная

исследований. Этиологию подтверж

выше в исследуемой группе больных.

дали с помощью методов ИФА, ПЛР.

Противопоказания к применению

нагрузка в целом была

а 2-интерферонов

Генотип HCV определяли методом по

пегилированных

лимеразной цепной реакции (ПЦР) с

у пациентов 1-й группы: у 9 больных

обратной транскрипцией (RT - PCR).

цирроз печени со значительной тром-

Количественное

боцитопенией, у

определение

РНК

вируса гепатита С (HCV RNA) перед

1

- состояние после

перенесённого инфаркта миокарда, у
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Таблица 1
Клиническая характеристика групп пациентов
Исследуемые параметры

I гр у п п а (n=36)

Средний возр аст (года) М ± т

41,5 ± 2,74

29,5 ± 1,96

Уровень АлАТ (1и/1) М ± т

81,8 ± 15,3

76,5 ± 18,3

36

25

Генотип вируса - 1

II группа (n=25)

Пункционная биопсия печени
Б0

4

3

Б1

5

2

Б2

14

18

Б3

4

2

Б4

9

0

Уровень виремии
низкий

11

8

средний

17

10

высокий

8

7

П ротромбиновы й индекс (%) М ± т

81,6 ± 1,24

92,3 ± 1,08

Альбумин сы роворотки (г/л) М ± т

49,7 ± 2,1

52,8 ± 1,96

И М Т(кг/м2)

25,8 ± 4,7

22,6 ± 1,3

17 лиц - лейкопения, у 8- предыдущая

вирусной нагрузки в соответствии с

терапия

консенсусами ЕАБЬ и ААБЬБ. Оценку

пегилированными

IFN -a2

оказалась неэффективной.
Лечение

пациентов

эффективности возможности дости
исследуе

жения стойкого вирусологического

мой группы проводили IFN -a 3n

ответа (БУЯ) проводили через 24 не

(Alfaferone*, Alfa Wassermann) в дозе

дели после завершения лечения.

3 млн МЕ подкожно: у 9 больных че

Результаты и обсуждения

рез день и у 27 - ежедневно, а также

В процессе лечения 1БЫ-а п3 у

рибавирином (Копегус или Ребетол)

всех больных наблюдали уменьшение

в дозе 800-1200 мг в сутки, в зави

активности индикаторных ферментов.

симости от массы тела. Пациенты

В опытной группе у 9 пациентов (25%)

контрольной группы получали стан

активность АлАТ нормализовалась на

дартную комбинированную терапию

протяжении 4 недель, у 27 (75%) - на

пегилированными IFN -a2

протяжении

с риба-

12

недель; соответствен

вирином соответственно массе тела.

но в контрольной группе у 7 (28%) у

Длительность курса лечения в обеих

18 (72%). У 16,6% больных 1-й группы

группах больных составляла 48 не

и 20% 2-й группы на протяжении 4 не

дель. На протяжении всего курса ле

дель лечения был получен быстрый ви

чения проводился систематический

русологический ответ (БВВ). Стойкий

мониторинг гемограммы, печёночных

вирусологический ответ (СВВ) зареги

биохимических

стрирован у 60% пациентов опытной

показателей

и
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группы и 68,18% пациентов контроль

(186/мкл и 230/мкл) после 4-х не

ной группы.

дель терапии и у одной - в связи с

На

первый

лечения

в

взгляд

результаты

контрольной

лучшими, чем в исследуемой

(табл.

2).

неделе

лечения (госпитализирована в пси

группе

были

8

синдромом депрессии на
хиатрическую больницу).

На протяжении первых 3-х

Однако необходимо отме

тить, что в исследуемой группе были

дель лечения у

большинства

сконцентрированы

циентов

групп

"проблемные"

пациенты, среди которых у 9 ди

ся

агностирован

Тяжесть

цирроз

печени,

обеих
его

была

синдром.

более

больных,

па

наблюдал

гриппоподобный
у

не

интен

остальные плохо переносили терапию

сивной

получавших

пегилированным интерфероном.

пегилированный а2-И Ф Н (таб. 3).
Таблица 2.

Течение противовирусной терапии в исследуемой
и контрольной гр^гппах
Исследуемые параметры

I гр у п п а (n=36)

Досрочное окончание терапии

II группа (n=25)

1 пациент (на 6 нед.) 3 пациента (2 - на 4-й нед.; 1 - на 8-й нед.)
Б ВО (4 нед) - H C V RNA

«negative»

6 (16,6% )

5 (20% )

АлАТ <N

9 (25% )

7 (28% )

РВО (12 нед.) H CVRN A
«negative»

18 (51,4% )

13 (59% )

А лА Т^

27 (75% )

1 8 (7 2 % )

СВО
относительно к завершению
лечения

21/35 (60% )

15/22 (68,18% )

относительно к общ ему
количеству начатой терапии

21 (58,3% )

15 (60% )

Среди 9 больных с циррозом

Как видно из таблицы 2, побочные

печени элиминация HCV RNA под

эффекты возможны при примене

1 ( 11 , 1 %),

у остальных

нии и рекомбинантных, и лейкоци

значительно

тарного донорского интерферонов.

тверждена у
вирусная

нагрузка

уменьшилась.

У одного

Однако, частота их в случаях исполь

пациента

контрольной группы с циррозом пе

6 неделе

зования

1БЫ-а п3

(Альфаферона)

было прекращено

в несколько раз меньшая, чем у

лечение в связи с развитием угро

рекомбинантных аналогов (в данном

чени на
жающей

(13000/мкл)

случае пегилированных а 2-интерфе-

тромбоцито-

пении, трем больным прекратили

ронов).

лечение. У двух больных это было

Достаточно проблем для паци

связано с развитием нейтропении

ента и его врача создает присущее
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Таблица 3
Побочные эффекты интерферонтерапии у пациентов исследуемых
групп
Побочны е эффекты

I группа (п=36)

II группа (п=25)

Требующие прекращения терапии терапии

1

2,77 %

3

12 %

Гриппоподобный синдром удерживающ ийся после
4 - 5 инъекций

6

16,6 %

13

52 %
32 %

Зуд кожи

5

13,9 %

8

Гематологическая токсичность

6

16,6 %

17

68 %

А грессивность, раздраж ительность

7

19,4 %

12

48 %

Бессонница

8

22,2 %

11

44 %

Выпадение волос

3

8,3 %

9

36 %

интерферону

токсическое

воздей

эльтромбопаг. Кроме того, для одной

ствие на функциональную способ

пациентки с развитием тромбоцито-

ность костного мозга, приводящее

пении (68000 в

к лейкопении, нейтропении, тром-

никновением носового кровотечения

боцитопении.

ис

были использованы гемостатические

следования, проведённые до начала

лекарственные средства (дицинон и

противовирусной терапии, показа

отвар листьев крапивы), что привело

ли, что у пациентов с выраженными

к увеличению количества тромбо

гистологическими

в

цитов до 84000 и дало возможность

печени, особенно в случаях возник

обойтись без назначения эльтромбо-

новения цирроза, среднее количество

пага.

Скрининговые

изменениями

лимфоцитов, нейтрофилов и тромбо
цитов в

1

1

мкл крови) и воз

Соответственно рекомендациям

мкл крови были меньше,

Парижского консенсуса (1998), цир

чем у больных контрольной группы

роз печени, нейтропения и тромбо-

(соответственно, 3986, 1940, 104000

цитопения являются противопока

и 5630, 3460, 172000). На протяжении

заниями для интерферонотерапии.

терапии у

8 пациентов

с циррозом

Однако в последующем эти данные

печени зарегистрированы лишь не

были пересмотрены..

существенные изменения количества

По данным Ь. Вепуе^пи е! а1., на

лейкоцитов и тромбоцитов. В то же

протяжении

время у пациентов контрольной груп

ми за больными с циррозом печени

пы с отсутствием цирроза печени в

вирусной этиологии, подтверждено

двух случаях лечение было прекра

развитие тяжелой печёночной недо

щено в связи с нейтропенией, ещё у

статочности у 35% инфицированных

2 больных -

из-за тромбоцитопении;

вирусом гепатита В, у 31% - вирусом

3 больным с нейтропенией допол

гепатита С и у 53 % - вирусом гепати

нительно назначали филграстим и

та В + С [46]. У 26% инфицированных
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развился первичный рак печени.

лечения пегилированными IFN-a анти

Указанные результаты свидетель

тела к IFN выявляют более, чем у

8%

ствуют о необходимости противо

пациентов [51]. Доказано, что IFN -a n3,

вирусного

больных

в отличие от рекомбинантных и пегили-

хроническим гепатитом В или С, в

рованных IFN-a2, не вызывает образова

том числе и лиц с циррозом печени,

ния антител.

лечения

всех

особенно, если учесть, что каждый

Т. Santantonio et al. установили, что

год персистенции ЫБУ или ЫСУ уве

IFN-a n3

личивает риск тяжелой печёночной

уровня уже существующих нейтрализу

недостаточности или развития пер

ющих антител в сыворотке крови [52].

вичного рака печени [47].
Основными

способствует уменьшению

М. Malaguamera et al. считают, что
для

IFN-a n3 можно с успехом использовать

вирусного

для лечения лиц с наличием антину-

гепатита С остаются пегилирован-

клеарных (ANA), антимитохондриаль-

ные 1БЫ-а2. Однако, часто лечение

ных (АМА) аутоантител, а также ауто

этими препаратами невозможно, в

антител к гладкой мускулатуре (ASMA)

таких случаях безопасной альтерна

и почечным клеткам (LKM) [53].

лечения

препаратами

хронического

тивой может быть применение 1БЫ-а

Известно, что интерферонотерапия

п3 (Альфаферона). По нашим данным

больных после трансплантации орга

(таб. 3), Альфаферон переносится зна

нов, за исключением печени, является

чительно лучше, побочные эффекты

противопоказанной, поскольку под воз

хотя и возможны, но встречаются

действием IFN-a2 возможна стимуляция

они сравнительно не часто, а интен

сверхострой реакции отторжения транс

сивность их проявлений значительно

плантата. Проведеные исследования им

меньшая, чем у рекомбинантных ана

муномодулирующей активности IFN-a

логов. Это позволяет применять а-1БЫ

n3 подтверждают отсутствие влияния

п3 у более широкого круга пациентов.

данного цитокина на аутоиммунные ре

Сложной проблемой терапии яв

акции. S. Fagiuoli et al. проанализировали

ляется появление в сыворотке крови

последствия лечения IFN-a n3 больных,

антител к а-интерферону. Исследования

инфицированных

Б. ЫаЬи е! а1. показали, что нейтрализу

В или С, после пересадки сердца [54].

вирусом

гепатита

ющие антитела существенно чаще ока

Подтверждена достаточно удовлетвори

зываются у пациентов, которые не отве

тельная переносимость Альфаферона:

тили не лечение, в отличие от больных с

ни разу не возникала необходимость пре

эрадикацией ЫСУ (71% против 22%)[48].

кращения терапии или уменьшения дозы

При лечении рекомбинантными 1БЫ-а

IFN-a n3, не зафиксировано ни одного

нейтрализующие антитела выявляются

случая острого отторжения транспланта

у 6-46% пациентов [49, 50], в процессе

та.
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Критерии противовирусного лече

Выводы

ния пегилированными а2-1БЫ предусма

Полученные результаты

свиде

тривают оценку функционального состо

тельствуют, что лейкоцитарный ин

яния печени. По данным А. ТаеоЬеШэ

терферон (1БЫ-а п3 - Альфаферон)

е! а ! [55], из 66 больных с циррозом

может быть эффективным препара

печени у четырёх смерть наступила

том для лечения "проблемных" па

вследствие ухудшения функциональ

циентов с хроническим гепатитом С

ного состояния печени в процессе

или циррозом печени, имеющих про

интерферонотерапии. В связи с этим

тивопоказания для назначения ре-

целесообразна

скрупулёзная

комбинатных и пегилированных ин-

оценка функционального состояния

терферонов (плохая переносимость

печени у пациентов, инфицирован

или большой риск развития тяжёлых

ных НСУ, и отобранных для противо

побочных эффектов).

более

вирусного лечения. Теперь именно

Альфаферон

характеризуется

1БЫ-а п3 может быть препаратом вы

значительно меньшей гематологиче

бора для лиц с противопоказаниями

ской токсичностью, что содействует

к лечению пегилированным 1БЫ-а2

развитию

[56]. Это касается не только больных

ского ответа у значительного коли

циррозом печени, но и пациентов по

чества пациентов с высоким риском

сле трансплантации органов. Терапия

прогрессирования болезни и плохо

1БЫ-а п3 улучшает функциональное

переносивших противовирусную те

состояние печени и вызывает меньше

рапию другими интерферонами.

стойкого

вирусологиче

нежелательных побочных проявле
ний, чем лечение пегилироваными
!БЫ-а2.
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