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АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА
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СИНДРОМ ХОЛЕСТАЗУ В ПРАКТИЦІ ТЕРАПЕВТА: ДИФЕРЕНЦІЙНА
ДІАГНОСТИКА ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ
Б.Б. Бодревич, Я.С. Денисюк, М.Т. Панасюк
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: холестаз, урсодезоксихолева кислота, урсохол.
Синдром холестаза в практике терапевта: дифференциальная диагностика
и современные принципы лечения
Б.Б. Бодревич, Я.С. Денисюк, М.Т. Панасюк
В статье освещены современные взгляды на заболевания, сопровождающиеся синдромом холестаза в практике терапевта. Практическую ценность имеет предложенный комплексный и сбалансированный подход к решению вопросов диагностики и лечения этих заболеваний; представлены современные
гепатопротекторы, которые используются в терапии этого синдрома.
Ключевые слова: холестаз, урсодезоксихолевая кислота, урсохол.
Cholestasis syndrome in practice of internist: differential diagnostics and
modern principles of treatment
B.B. Bodrevych, Ya.S. Denysyuk, M.T. Panasyuk
The article highlights the contemporary views on the diseases, accompanied by
cholestasis syndrome in the practice of medicine. Practical value has proposed an
integrated and balanced approach to addressing issues of diagnosis and treatment
of these diseases; modern hepatoprotectors which are used in the treatment of this
syndrome have been introduced.
Keywords: cholestasis, alkaline phosphatase, ursochol.
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Холестаз – це порушення утворення (синтезу, секреції) жовчі, яке
виникає внаслідок внутрішньо- та позапечінкових причин і проявляється
зменшенням току жовчі, потраплянням її до дванадцятипалої кишки з
подальшою появою компонентів жовчі у крові [1].
Синдром холестазу може бути
первинним і єдиним проявом порушення функції печінки внаслідок ряду
захворювань, котрі є підставою для
звернення до лікарів – терапевтів та
сімейних лікарів. Можливість вчасного встановлення діагнозу захворювання, що супроводжується синдромом
холестазу, залежить від інформованості лікарів загальної практики про
причини розвитку, природу клінічних проявів, принципи діагностики
цієї складної патології. Вміння вибрати правильну лікувальну тактику в кожному конкретному випадку
з урахуванням принципів доказової
медицини допоможе запобігти важким морфологічним змінам печінки і
жовчовивідної системи.
Мета статті – ознайомити лікарів
терапевтичного профілю із сучасними положеннями про диференційну
діагностику та принципи лікування
захворювань, що супроводжуються
синдромом холестазу.
ПЕРВИННИЙ БІЛІАРНИЙ ЦИРОЗ
Первинний біліарний цироз (ПБЦ)
– це негнійне запально-деструктивне
захворювання печінки з переважним
ураженням міжчасткових та септальних жовчних проток. При прогресуванні захворювання процес поширюється на перипортальні ділянки.
Результатом захворювання є розвиток

фіброзу, а згодом і тотального цирозу
печінки. Нелікований ПБЦ ускладнюється синдромом портальної гіпертензії і печінкової недостатності.
Епідеміологія. Більшість пацієнтів з ПБЦ жіночої статі. Захворювання найчастіше розвивається у віці від
35 до 60 років, часто спостерігається
спадкова схильність. Поширеність
ПБЦ становить 5–15 осіб на 100000 населення. Існують також докази впливу факторів зовнішнього середовища
(висока захворюваність на ПБЦ реєструється в індустріальних регіонах).
Етіологія і патогенез. Етіологію
ПБЦ з’ясовано не остаточно, хоча
встановлена певна роль автоімунних
процесів. Ця гіпотеза підтверджується частим поєднанням ПБЦ з іншими видами автоімунних розладів
(ревматоїдний артрит та ін.). Антимітохондріальні антитіла (АМА) спостерігаються у 90% хворих на ПБЦ.
Крім цього, у сироватці крові хворих підвищено вміст цитотоксичних
Т-лімфоцитів, які викликають ураження мембран епітеліальних клітин
жовчних проток. Можливими причинами розвитку ПБЦ вважають бактеріальні, вірусні та генетичні чинники.
Клініка. Основною скаргою хворих на ПБЦ є генералізований шкірний свербіж. Цей симптом, як правило, випереджує появу інших клінічних
проявів (жовтяниці, слабкості, втомлюваності, неспецифічних симптомів з боку верхніх відділів шлунковокишкового тракту) на місяці і навіть
роки. Для пацієнтів з ПБЦ характерні
специфічна гіперпігментація шкіри, а
також ксантелазми повік та ксантоматоз шкіри.
5
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Діагностика. У крові хворих на
ПБЦ виявляють підвищений вміст
гамаглютамілтранспептидази (ГГТП)
та лужної фосфатази (ЛФ). У типових
випадках є також гіпербілірубінемія.
Рівень білірубіну понад 60 мкмоль/л
вважається прогностично несприятливим. У разі підозри на ПБЦ доцільно
визначити титр АМА. Специфічними
для ПБЦ є підгрупа антимітохондріальних антитіл М2 (АМА М2) до антигену внутрішньої мембрани мітохон-

дрій. Певне значення у діагностиці має
підвищений рівень імуноглобуліну М.
У 80% хворих виявляють ліпопротеїн
Х (аномальний ліпопротеїн).
На момент появи жовтяниці у пацієнтів, зазвичай, спостерігається гепатомегалія та часто спленомегалія.
ПБЦ слід диференціювати з хронічним
автоімунним гепатитом та первинним
склерозуючим холангітом. Діагностичні ознаки первинного біліарного
цирозу відображені в табл. 1.
Таблиця 1

Діагностичні ознаки первинного біліарного цирозу
Гістологічна картина

Лабораторні ознаки

Клінічні ознаки

Стадія 1.
Запалення в портальних зонах,
деструкція жовчних проток,
проліферація жовчних проток

Підвищення ЛФ, ГГТП, помірне
підвищення АСТ, АЛТ, нормальний або підвищений рівень IgM,
АМА

Слабкість, неспецифічні скарги з боку верхніх
відділів ШКТ, шкірний
свербіж

Стадія 2.
Значне підвищення ЛФ, ГГТП, Те саме + ксантоми/
Поширення запалення на пери- IgM, високі титри АМА
ксантелазми
портальні зони
Стадія 3.
Те саме, іноді підвищення рівня Те саме + помірна жовПроліферація сполучної тка- IgG, білірубіну
тяниця, стеаторея
нини, зниження проліферації
жовчних проток
Стадія 4.
Те саме + подальше підвищення Варикозне розширення
Формування цирозу печінки, білірубіну
вен стравоходу, набрязбіднення протокової системи
ки, асцит

Лікування. Лікування ПБЦ складається з призначення урсодезоксихолевої кислоти, а також симптоматичного лікування, скерованого на
усунення шкірного свербежу та синдрому мальабсорбції. Дієтичні рекомендації передбачають обмеження
жирів у раціоні, збагачення його продуктами, які містять середньоланцюгові тригліцериди, а також призначення жиророзчинних вітамінів (А, D, E).

Лікування препаратами урсодезоксихолевої кислоти (УДХК) приводить до значної регресії клінічної
симптоматики, а також до поліпшення лабораторної та гістологічної картини. При неефективності монотерапії УДХК у пацієнтів з нециротичною
стадією ПБЦ рекомендовано комбіновану терапію УДХК з кортикостероїдами (наприклад, будесонідом)
або імунодепресантами (азатіопри6
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ном). Дозу УДХК при ПБЦ призначають індивідуально, із розрахунку
10–15 мг/кг маси тіла на добу, а добова доза призначається у 3 прийоми.
При неефективності вищевказаного
лікування хворому рекомендується
трансплантація печінки [2, 3, 9].
ПЕРВИННИЙ СКЛЕРОЗУЮЧИЙ
ХОЛАНГІТ
Визначення. Первинний склерозуючий холангіт (ПСХ) – це хронічне
захворювання, що супроводжується
запальною облітерацією внутрішньота позапечінкових жовчних проток.
Як і при ПБЦ, в основі патогенезу ПСХ
є автоімунні процеси.
Епідеміологія. Захворюваність на
ПСХ удвічі вища серед осіб чоловічої
статі. Найчастіше захворювання виникає в молодому та середньому віці
та становить 1–4 випадки на 100000
населення. Спостерігається тенденція
до росту частоти ПСХ, що, можливо,
пояснюється широким впровадженням в практику ендоскопічної ретроградної холангіографії (ЕРХГ).
ПСХ – це захворювання, що повільно прогресує і у результаті призводить до розвитку біліарного цирозу печінки. У 80–90% пацієнтів з ПСХ
діагностуються запальні захворювання кишечника.
Патогенез. Стадії ПСХ:
Стадія І: запалення, розвиток сполучної тканини навколо дрібних жовчних проток;
Стадія ІІ: поширення запалення
на печінкову тканину, подальший розвиток сполучної тканини;
Стадія ІІІ: посилене рубцювання;
Стадія IV: біліарний цироз печінки.

Клініка. Подібно до ПБЦ, шкірний
свербіж може значно випереджати появу жовтяниці. На відміну від ПБЦ,
для ПСХ не характерно виявлення
АМА.
Діагностика. Для ПСХ характерні
такі ознаки:
1. Підвищення рівня маркерів холестазу: ГГТП та ЛФ.
2. Помірне підвищення рівня
трансаміназ.
3. На пізніх стадіях – гіпербілірубінемія.
4. У 75% випадків – одночасно запальні захворювання кишечника.
5. Характерні дані ЕРХГ.
6. Результати біопсії печінки, які
підтверджують діагноз.
Найінформативнішим методом
дослідження для підтвердження діагнозу ПСХ є ЕРХГ, яка дає змогу візуалізувати характерні стенози внутрішньо- та позапечінкових жовчних
проток.
Результати ЕРХГ, характерні
для ПСХ.
1. Дифузні мультифокальні кільцеподібні стриктури жовчних проток,
що чергуються з нормальними або мінімально розширеними ділянками.
2. Короткі веретеноподібні стриктури.
3. Випинання за типом дивертикулів.
Основні диференційно-діагностичні
відмінності ПСХ від ПБЦ відображені
у табл. 2.
Лікування. Основою терапії ПСХ
є призначення УДХК з дотриманням
наступних вимог:
1. Дозування: 10–15 мг/кг маси
тіла на добу.
7
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Таблиця 2
Основні відмінності ПСХ від ПБЦ
ПСХ
Хворіють переважно чоловіки
Захворювання зазвичай розпочинається у дитячому або підлітковому віці.
Ураження як внутрішньопечінкових, так і позапечінкових жовчних шляхів
Відсутність АМА
У 80–90% випадків супроводжується хронічними запальними захворюваннями кишечника

2. Кратність прийому – 3 рази на
добу.
3. Початок лікування – відразу
після встановлення діагнозу.
4. Тривалість лікування – пожиттєво (або до трансплантації печінки).
5. Можливі побічні дії – діарея у
2% пацієнтів.
6. Заходи при розвитку побічної
дії: зменшення дози або короткочасне
припинення терапії.
Не можна одночасно призначати
УДХК з холестираміном (проміжок
між прийомами обох препаратів - не
менше 3–4 годин) [2, 5–7].
ЗВОРОТНИЙ ВНУТРІШНЬОПЕЧІНКОВИЙ ХОЛЕСТАЗ
ВАГІТНИХ
Захворювання передається за
автосомно-рецесивним типом. Генетична диспозиція, супутня надчутливість до естрогенів або інгібування
транспорту жовчних кислот (ЖК) у
результаті збільшення співвідношення
естроген/прогестерон зустрічається з
частотою від 1:2000 до 1:8000. Поширеність залежить від географічних та
етнічних факторів. Рецидиви зустрічаються в 40–60% випадків.
Приблизно у 20% випадків діти
народжуються недоношеними, про-

ПБЦ
Більшість хворих жіночої статі
Захворювання часто розвивається у віці
35–60 років
Ураження лише внутрішньопечінкових
жовчних шляхів
Наявність АМА
Такої закономірності не спостерігається

те в цих випадках не зустрічаються
вади розвитку плоду. Відсутня загроза
для життя матері, тому немає підстав
для переривання вагітності. Проте у
5–10% випадків спостерігається перинатальна смертність.
Клінічні ознаки. Свербіж шкіри –
найважливіший клінічний симптом (виникає на долонях і ступнях, а
згодом по всьому тілу), особливо інтенсивний вночі, виникає в 2 і 3 триместрах вагітності. Це приводить до
виражених кривавих розчісувань.
Приблизно через 2 тижні після появи
свербежу у 50–70% пацієнток виникає
жовтяниця. Часто спостерігається стеаторея. Доволі часте явище у цих жінок – холелітіаз.
Лабораторні аналізи виявляють
збільшення рівня ЖК у сироватці
крові до 10–30 нормальних величин.
Рівень ЛФ зростає у 6–10 разів. Кількість ГГТП, як правило, нормальна
або субнормальна, що можна пояснити впливом естрогенів. Вміст аланінамінотрансферази (АЛТ) незначно підвищений. Рівень білірубіну зазвичай
коливається в межах 40–120 мкмоль/л.
Спостерігається значний ріст холестерину і нейтральних жирів.
Гістологічно холестаз помірний,
8
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фокальний, жовчні капіляри розширені, містять жовчні тромби. Жовчні
пігменти можуть визначатися в печінкових клітинах. Некрози клітин і ознаки запалення відсутні.
Лікування передбачає призначення холестираміну (3–4 г/добу)
або холестиполу (3–5 г/добу) з метою
зменшення інтенсивності свербежу,
який буває нестерпним. Добрі результати отримують при застосуванні
УДХК (Урсохол) у дозі 10–15 мг/добу.
За даними літератури ефективні високі дози УДХК (1,5–2 г/добу). Індивідуально вирішують питання про
терапію
S-аденозил-L-метіоніном.
Рекомендуються призначення ЖК із
середнім ланцюгом (напр., кокосова
олія), жиророзчинних вітамінів, особливо вітаміну К.
Прогноз сприятливий. Після пологів клінічна симптоматика регресує
без додаткових наслідків. Рецидиви можуть бути при наступних вагітностях і
при призначенні естрогенів [3, 4, 8].
ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ
ХОЛЕСТАЗУ
У лікуванні холестазу загальновизнані основні напрямки:
• вплив на причинний фактор;
• відновлення порушених механізмів транспорту жовчі від базолатеральної мембрани гепатоциту до кишечника;
• вплив на клінічні симптоми захворювання.
Якщо вдається визначити причинний фактор холестазу, можливе
етіологічне лікування. При позапечінковому холестазі хірургічне лікування, як правило, ефективне (холестатичний свербіж зникає впродовж

24–48 год). Застосовуються різноманітні втручання для декомпресії біліарного тракту: видалення каменя,
резекція пухлини, дегельмінтизація,
ін. За неможливості радикального лікування механічної обструкції жовчевидільної системи проводяться втручання для відновлення дренажу жовчі
(балонна дилятація стриктур, ендопротезування, біліодигестивні анастомози). При цьому ефективне відновлення жовчовиділення, як правило,
приводить до ліквідації холестазу.
Лікування внутрішньопечінкового холестазу полягає у впливі як на
етіологічний фактор, так і на основні
патогенетичні механізми його розвитку.
При внутрішньопечінковому холестазі (алкогольному, медикаментозному, вірусному, метаболічному)
етіотропна терапія полягає в усуненні
або зменшенні впливу етіологічного
фактора: вчасна відміна препаратів,
абстиненція, противірусна терапія та
ін.
Проте, навіть при алкогольному і
медикаментозному холестазі відміна
препаратів і утримання від вживання
алкоголю не завжди приводять до ліквідації або зменшення проявів холестазу. Тому таким пацієнтам призначається патогенетична і симптоматична
терапія.
Дієтичне харчування полягає в
обмеженні в раціоні тваринних жирів (особливо за наявності стеатореї),
вживанні маргаринів, які містять середньоланцюгові тригліцериди (в інших продуктах відсутні, їх всмоктування відбувається без участі ЖК).
Для фармакотерапії використо9
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вують медикаменти, які впливають
на етіологію і патогенез хвороби (за
можливості), а також симптоматичне
лікування. У кожному конкретному
випадку необхідно застосовувати патогенетично обґрунтоване лікування.
Як згадувалося вище, основним
клінічним проявом холестазу є свербіж. У розпорядженні клініциста для
усунення або зменшення інтенсивності свербежу є декілька груп медикаментозних препаратів (табл.3) [3, 4]:
• іонообмінні смоли;
• індуктори печінкових ферментів;
• урсодезоксихолева кислота;
• антагоністи опіоїдних рецепторів та ін.
Традиційно для усунення свербежу використовують іонообмінні
смоли – так звані секвестранти ЖК.
Основний механізм їхньої дії полягає
у зв’язуванні ЖК у кишечнику, виведенні їх з організму, що призводить
до зменшення загального пулу ЖК.
При цьому спостерігається посилення виведення білірубіну, зменшення
свербежу та жовтяниці. У зв’язку із
зменшенням зворотного повернення
в печінку ЖК підвищується їх синтез
у печінці за участі холестерину, вміст
якого в крові також знижується. До
препаратів ції групи належать холестирамін (дозування: поступове підвищення дози з 1х4г/добу до 4х4г/добу),
холестипол та ін.
Застосування індукторів ферменту цитохром Р450 грунтується
на посиленні детоксикації в печінці
жовчних кислот. До них належать фенобарбітал та антибіотик рифампіцин. Основна умова призначення цих
препаратів – відсутність вираженої

печінково-клітинної недостатності.
Проте, ці препарати сьогодні застосовують не часто, що пояснюється
слабкою дією фенобарбіталу і доволі
частими побічними ефектами рифампіцину (розлади функції кишечника,
порушення функції печінки) [8].
Антигістамінні засоби (терфенадин, тавегіл), які часто призначалися
при холестазі в минулому, не показали
значної протисвербіжної активності і
тому сьогодні застосовуються рідко.
Сьогодні у лікуванні холестатичного свербежу рекомендується застосування антагоністів опіоїдних
рецепторів: налоксону, налмефену
(протипоказані при вагітності). Лікування розпочинають з мінімальних
доз, оскільки ці препарати можуть викликати реакцію, подібну до такої, як
при відміні опіоїдів (аж до галюцинацій та дисфорії). За необхідності дозу
препаратів підвищують поступово й
обережно.
Блокатори серотонінових рецепторів (осетрон, зофран) вважаються
одними з найбільш патогенетично
обґрунтованих засобів при холестатичному свербежі. Поряд з цим їх застосування вимагає обережності і
динамічного спостереження за функціональними пробами печінки.
Під час контрольованих досліджень були підтверджені антипруритичні властивості адеметіоніну (гептралу). Зменшення холестатичного
свербежу на фоні його застосування
пояснюється зниженням впливу деяких
холестатичних агентів, хоча остаточно
механізм такої дії не з’ясовано.
Для рефрактерного домедикаментозного лікування свербежу застосову10
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Таблиця 3
Препарати для лікування свербежу при синдромі холестазу
Діюча
речовина

Торговельна
назва
Холестан
Холітар
Холестирамін Куемід
Квінтан
Квестран
Холестид
Холестипол
Лестид
Холестабіл
Фенобарбітал
Фенобарбітал Корвалол
Корвалдин
Рифампіцин

Рифампіцин
Рифацин

Терфенадин
та інші
Трексил
антигістамінні
Налмефен
Ревекс1
Налоксон М
Налоксону
Налоксон
гідрохолорид
Наркан
Осетрон
Ондасетрон
Зофран
Урсохол
УрсодезоксиУрсофальк
холева
Урсосан
кислота
Урсолізин
Адеметіонін
(S-аденозил
L-метіонін)

Гептрал

Доза

Фармакодинаміка
Зв’язування пруритогену в кишечнику (імовірно внаслідок погіршення всмоктування)

4–16 г/добу

Те саме
5–10 г/добу
Індукція ферментів мікросом, посилення
дезінтоксикаційної функції печінки (можливо пригнічення ЦНС)
Те саме (можливий токсичний гепатит)

5 мг/кг
до 10 мг/кг
(150–450
мг/добу)

Блокада Н1 гістамінорецепторів
60 мг/добу
–

Блокада опіатних рецепторів ЦНС
Те саме

0,2 мг (в/в)
Блокада серотонінових рецепторів

8 мг в/в

Заміна ліпофільних, токсичних жовчних
кислот гідрофільною, не токсичною УДХК

10–15 мг/кг

600–800
Участь у реакціях трансметилювання і
мг в/в,
транссульфування – посилення дезінтокси1600–2400 мг каційної функції печінки
внутрішньо

ють плазмаферез, гемосорбцію, фототерапію (ультрафіолетове опромінення).
З метою впливу на інший, доволі
частий симптом холестазу – жовтяницю – показане застосування препаратів амінокислот, жовчних кислот, синтетичних гепатопротекторів, схеми
призначення яких наведені у табл. 4
[1, 3, 4, 7]. Як видно з табл. 3., деякі з
наведених препаратів застосовується

також і при ізольованому безжовтяничному холестазі.
За розвитку гіповітамінозів необхідна замісна терапія вітамінами, при
цьому надається перевага пероральному шляху їх введення. Особливу
увагу клініциста заслуговує гіповітаміноз D. При цьому виді гіповітамінозу призначається замісна терапія
в дозі 50000 МО вітаміну D внутріш11
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ньо 3 рази на тиждень або 100000 МО
дом’язево 1 раз на місяць (можливе
застосування і більших доз. Надається перевага парентеральному шляху
введення над пероральним), у випадку якщо немає можливості контролювати рівень вітаміну D крові. За
вираженого болю в кістках призначають повільне довенне вливання
кальцію (глюконат кальцію по 15 мг

на 1 кг маси тіла впродовж декількох
днів), за необхідності – повторними
курсами.
Для профілактики печінкової остеодистрофії при тривалому холестазі
необхідний прийом препаратів кальцію 1,5 г/добу, перебування в розсіяних проміннях сонячного світла для
синтезу в шкірі вітаміну D під дією
ультрафіолетового опромінення.
Таблиця 4
Препарати, що сприяють зниженню рівня білірубіну крові та жовтяниці
при синдромі холестазу

Діюча
Торговельна
речовина
назва
Препарати амінокислот
Адеметіонін

Аргініну
глутамат

Форма випуску

Гептрал

400–800 мг /добу в/в, в/м 2-3 тижні, Флакони по 400 мг з
потом внутрішньо 800–1600 мг/ розчинником.
Таблетки по 400 мг
добу

Глутаргін

Таблетки по 0,25 г
В/в крапельно по 5 мл 40% р-ну Ампули 4% р-ну по 5 мл.
на 150 мл фіз. р-ну 2 р. на добу (у Концентрат 40% р-ну
важких випадках до 6–8 г/добу); по 5 мл
курс 5 днів; внутрішньо – по 3
табл. 3 р/добу, 15–60 днів

Аргініну
Бетаін
цитрат
Цитраргінін
Аргінін,
аспарагінова,
яблучна к-ти, Гепасол А
вітаміни гр. В
та ін.
Препарати жовчних кислот
Кислота
урсодезокси- Урсохол
Урсофальк
холева
Синтетичні гепатопротектори
Антранілат
Антраль
алюмінію
Тіоктова
(ліпоєва) к-та

Схема призначення

Еспаліпон
Берлітіон
Діаліпон

Гомеопатичні препарати
5 гомеопатичних Галстена
компонентів
7 компонентів
рослинного і 1 –
Хепель
мінерального
походження

Вміст 1 ампули на 150 мл води, Ампули по 1000 мг
2-3 р./добу внутрішньо
Флакони по 500 мл
По 500 мл 1–2 р/добу в/в крапельно

Капсули по 250 мг
10–15 мг/кг ввечері, схема
індивідуальна (декілька місяців)

По 200 мг 3 р/добу внутрішньо

Таблетки по 100–200 мг

по 300 і 600 мг
В/в крапельно на фіз. р-ні по Ампули
Таблетки
по 200 і 600 мг
300–600 мг; внутрішньо спочатку
по 200 мг 3 р. або 600 мг 1 р./добу,
потім по 200–400 мг/добу тривало
8–10 крапель 3 р./добу за 30 хв. до їди Краплі
Таблетки
По 1 т. 3 р./добу під язик за 30 хв.
до їди

12
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ТЕРАПІЯ УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЮ КИСЛОТОЮ
Лікування препаратами УДХК
(урсохол, урсофальк, урсосан, урсолізин) – одне з найбільших досягнень сучасної гепатології. УДХК – гідрофільна
нецитотоксична ЖК як компонент жовчі ведмедя (ursus) використовувалася
ще в стародавньому Китаї для лікування захворювань шлунка, кишечника та
печінки. В дуже низьких концентраціях
(0,5–5%) УДХК присутня в жовчі людини.
У жовчі людини домінують токсичні ЖК: холева (26–39%), хенодезоксихолева (38–54%) і дезоксихолева (16–33%),
перелічені у послідовності наростання
їх гідрофобності, детергентної дії і цитотоксичності. Основне призначення ЖК –
утворювати міцели з ліпідами їжі, що робить їх водорозчинними. Проте, такий
механізм обумовлює і їхню потенційну
токсичність. Вважається, що ЖК "сідають" на клітинні мембрани і починають
їх руйнувати (розчиняти) – детергентна
дія. Вживання УДХК призводить до зміщення пулу ЖК у складі жовчі в бік нетоксичних, оскільки нетоксична УДХК
стає основним компонентом жовчі (до
48%). У зв’язку з цим препарати УДХК
прекрасно зарекомендували себе як гепатопротектори, особливо ефективні
при захворюваннях, що супроводжуються синдромом холестазу.
УДХК – це третинна нетоксична
ЖК, яка в організмі людини синтезується ендогенним шляхом у печінці з хенодезоксихолевої кислоти. Нетоксичність
цієї кислоти обумовлена іншою просторовою будовою її молекули (гідроксильна група в положенні С7 перебуває в β-,
а не α-позиції) на відміну від решти ЖК.

Молекула стає більш полярною, тобто
менш здатною до утворення міцел з ліпідами, а отже, нетоксичною для клітин
і органів.
Позитивний вплив препарату
пов’язаний з витісненням токсичних
ЖК з ентерогепатичної циркуляції
шляхом конкурентного інгібування
всмоктування в здухвинній кишці, попередженням їх токсичної дії на мембрани гепатоцитів. Крім цього, УДХК
здатна безпосередньо вбудовуватися в
мембрани гепатоцитів, викликаючи цитопротективну дію (що показано в експериментах на ізольованих мембранах
гепатоцитів, еритроцитів, клітин слизової оболонки шлунка), зменшуючи
продукцію на поверхні клітин антигенів
HLA І класу, попереджаючи розвиток
автоімунних реакцій (імуномодулювальна дія). Поряд з цим УДХК має жовчогінну дію внаслідок холегепатичного
шунта (повернення жовчі з канальців
до синусоїдальної мембрани через перибіліарні сплетіння). На фоні терапії
УДХК спостерігається зниження рівня
вільнорадикального окиснення ліпідів
і підвищення активності антиоксидантної системи. Морфологічно в динаміці
зазначено поліпшення показників гістологічного дослідження печінки (зменшення внутрішньопечінкового холестазу і регресія ознак жирового гепатозу).
Перелік позитивних ефектів Урсохолу
відображений на рисунку 1.
У зв’язку з багатогранними ефектами УДХК при захворюваннях печінки вона є обов’язковим компонентом
комплексного лікування автоімунного гепатиту, вірусного і токсичного гепатиту, цирозу печінки та інших
захворювань, що супроводжуються
13
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Рисунок 1. Механізм дії УДХК
синдромом холестазу. При хронічних
холестатичних захворюваннях (ПБЦ,
ПСХ) препарат приймають тривало, а
часто пожиттєво.
Деякі особливості призначення
препаратів УДХК
• Оптимальна доза препарату –
10–15 мг/кг на добу. Доза може корегуватись залежно від ступеня активності процесу (вища активність
– вища доза), схильності до проносів
(зменшення дози).
• Препарат рекомендують при-

ймати 1 раз на добу на ніч, оскільки
фізіологічний пік синтезу жовчі відповідає нічному періоду доби. Також
слід зважити, що прийом препарату
1 раз на добу має певні переваги при
тривалій терапії, оскільки є зручним
для пацієнтів та підвищує комплайєнс.
• Лабораторні показники (ЛФ,
ГГТ, АСТ, АЛТ тощо) рекомендують контролювати впродовж перших
трьох місяців лікування щомісячно,
надалі один раз на шість місяців.
14
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• На фоні прийому препарату
УДХК може спостерігатись посилення
гіркоти у роті, що є проявом гастроезофагального рефлюксу. Для корекції
цього стану пацієнту рекомендують
застосовувати препарат відразу після прийому їжі та дотримуватись загальноприйнятих рекомендацій при
гастроезофагальному рефлюксі.
При появі проносів на фоні прийому УДХК необхідно виключити
інші причини проносів. Характерно,
що послаблюючий ефект, який виникає на 5–15 день лікування УДХК,
припиняється через 1–2 тижні без
додаткового лікування на тлі продовження прийому препарату.
ВИСНОВКИ
Синдром холестазу доволі часто супроводжує гострі і хронічні захворювання гепатобіліарної системи.
Ця патологія є важливою проблемою
сучасної медицини, оскільки часто
на початкових етапах може перебігати приховано, а на пізніших стаді-

ях призводить до важких морфологічних змін печінки і жовчовивідної
системи.
Головним напрямком лікування
позапечінкового холестазу є вплив на
етіологічний фактор. При внутрішньопечінковому холестазі слід впливати на фактори патогенезу, що призводить до відновлення порушених
механізмів транспорту жовчі від базолатеральної мембрани гепатоциту
до кишечника і усунення клінічних
симптомів захворювання. Препаратом вибору при внутрішньопечінковому холестазі є препарат УДХК вітчизняного виробництва урсохол у з
в’язку з його кращими фармакоекономічними показниками (співвідношення ціна-якість) [1].
Рання діагностика синдрому холестазу і його ефективне лікування з
урахуванням принципів доказової медицини залежать від інформованості
лікарів-терапевтів та вміння застосовувати здобуті знання у практиці.
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БІОПСІЯ ПЕЧІНКИ: КЛІНІЧНІ ТА ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
Ю.В. Бісярін, О.М. Гаврилюк, І.О. Кіселик, Ю.І. Чайка
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: пункційна біопсія печінки, хронічний гепатит, ступінь фіброзу, індекс гістологічної активності.
Биопсия печени: клинические и морфологические аспекты
Ю. В. Бисярин, О.М. Гаврилюк, И.А. Киселик, Ю.И. Чайка
В статье представлены практические рекомендации для проведения пункционной биопсии печени при хронических вирусных гепатитах, рассмотрены
различные методики определения степени фиброза и индекса гистологической
активности.
Ключевые слова: пункционная биопсия печени, хронический гепатит, степень фиброза, индекс гистологической активности.
Biopsy of liver: clinical and morphological aspects
Yu.V.Bisyarin, O.M.Gavrylyuk, I.O.Kiselyk, Yu.I.Chayka
Practical recommendations for performing punctional biopsy of liver at chronic
viral hepatitis have been represented in the article; various methodologies of defining
degree of phibrosis and index of histological activity have been considered.
Keywords: liver biopsy, chronic viral hepatytidis, degree of phibrosis, histological
activity.
Cучасна гепатологія має доволі
значний арсенал прижиттєвих методів дослідження, ефективність яких
зростає. Багато зусиль докладається
для розроблення діагностичних алгоритмів виявлення етіологічних маркерів різноманітних захворювань, а
також для визначення стадії розвитку
та ступеня активності патологічних
процесів. Типовим прикладом може
бути впровадження у практику тес-

тів для діагностики стеатозу, фіброзу та ступеня активності (FibroTEST,
ActiTEST, SteatoTEST), розроблених
французькими дослідниками. Вони
ґрунтуються на виявленні кореляції
між групою лабораторних показників
та ступенем вираженості окремих патологічних процесів. Проте, незважаючи на привабливість використання
подібних алгоритмів, їх достовірність
визнається далеко не всіма дослідни16
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ками [1].
За сучасними схемами обстеження пункційну біопсію печінки (ПБП)
вважають "золотим стандартом" діагностики хронічних захворювань печінки, оскільки доє змогу встановити:
• діагноз (відомі гістологічні
маркери захворювань);
• активність процесу у печінці
(індекс гістологічної активності);
• ступінь хронізації процесу у печінці, тобто стадію (індекс) фіброзу;
• ефективність терапії (біопсії в
динаміці);
• прогноз.
У світі понад 50% ПБП виконуються з приводу хронічного гепатиту С (ХГС). Згідно з рекомендаціями
Консенсус Конференції Європейської
асоціації з вивчення печінки (EASL),
хворим на ХГС призначають ПБП при
первинному встановленні діагнозу
і кожні чотири роки при подальшому спостереженні. За підрахунками Cadranel J. F. та співав., щороку у
Франції повинно було б виконуватись
166 666 біопсій, а фактично їх виконано лише 8000, тобто 5% необхідної
кількості. З цього автори дійшли висновку, що в більшості хворих на ХГС
(95%) ступінь гістологічних змін за-

лишається невідомим. В Україні тільки в окремих клініках цей метод впроваджений у клінічну практику [2].
За історичними даними біопсію
печінки вперше виконав в 1883 році
Еріх в Німеччині для вивчення вмісту глікогену в печінці при цукровому
діабеті, а потім в 1895 році Лукателло
в Італії для діагностики амебного абсцесу печінки.
Результати серійних біопсій з метою діагностики цирозу та пухлин
печінки вперше опубліковані в 1907
році Шупфером у Франції [2]. Однак
метод не отримав поширення аж до
30-х років минулого століття, коли
Хьар із співавторами у Франції та Барон у США стали використовувати
біопсію печінки із загальнодіагностичною метою. Під час Другої світової
війни кількість біопсій печінки різко
зросла завдяки впровадженню цього
методу для вивчення вірусних гепатитів з доброякісним перебігом [3].
Практично кожен лікар в розвинених країнах, та й не тільки, може
освоїти техніку пункційної біопсії
печінки. Змінилися покази до біопсій
печінки, покращалась її техніка, значно зменшився ризик ускладнень.
Сьогодні показами для ПБП є:

Таблиця1
Історичні дані запровадження пункційної біопсії печінки
Автори
Еріх
Лукателло
Шупфер
Хьюар та співавт.
Барон
Івер сон та Рохолм
Аксенфельд і Брасс
Дубль та півавт.

Рік
1883
1895
1907
1935
1939
1939
1942
1943

Країна
Німеччина
Італія
Франція
Франція
США
Данія
Німеччина
Великобританія
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Мета
Вивчення вмісту глікогену печінки
Діагностика амебного абсцесу печінки
Діагностика цирозу печінки
Загальнодіагностична
Загальнодіагностична
Діагностика гепатиту
Діагностика гепатиту
Діагностика гепатиту
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1) гострий гепатит; 2) медикаментозний гепатит; 3) хронічний гепатит; 4) цироз печінки та портальна
гіпертензія; 5) ураження печінки у
алкоголіків; 6) внутрішньопечінковий холестаз; 7) інфекційні захворювання; 8)хвороби накопичення;
9) період після трансплантації печінки;
10) ускладнення збоку печінки після
трансплантації нирки; 11) вогнищеві
ураження печінки; 12) гепатомегалія або підвищення рівня ферментів
нез’ясованої етіології.
Тканина печінки може бути морфологічно досліджена на цитологічному та гістологічному рівні. Цитологічне дослідження має одну дуже
важливу перевагу – його можна провести швидко, навіть протягом години, але отримати інформацію про
патологічну трансформацію на тканинному рівні за допомогою цього
методу неможливо. Так, цитологічно
можна надійно діагностувати метастатичне ураження печінки, але встановити індекс активності хронічного
гепатиту або ступінь розвитку фіброзу вдається лише при гістологічному
дослідженні, яке виконується в патогістологічних лабораторіях.
Сьогодні використовують такі методики проведення біопсії печінки:
• сліпа черезшкірна біопсія міжреберним доступом за Menghini; біопсія з проведенням місцевого гемостазу;
• трансвенозна (транс’югулярна,
або трансфеморальна) біопсія;
• лапароскопічна біопсія.
Найпоширенішою є перша з перерахованих методик.
Для біопсії застосовуються гол-

ки різних типів. При використанні
голки аспіраційного типу (Menghini,
або тонкої голки) створюється вакуум та аспірується тканина. Тонкоголкова біопсія, яка використовується
при цитологічному дослідженні, дає
змогу розпізнати карциному, але для
діагностики хронічного гепатиту матеріалу, отриманого за її допомогою,
недостатньо; при використанні голки
Menghini матеріал з циротично зміненої печінки може бути фрагментованим, що ускладнює діагностику. У
разі застосування голки типу Trucut
висікається стовпчик тканини (якість
краща, але при вогнищевих процесах
аспірацією можна одержати додатковий матеріал з прилягаючої тканини і
відповідно планувати лікування) [4].
Для виконання біопсій хворих
зазвичай госпіталізують, хоча за відсутності жовтяниці або таких ознак
декомпенсації, як асцит та печінкова
енцефалопатія, можливе виконання
біопсії і в амбулаторних умовах. Маніпуляція має проводитись при вмісті загального білірубіну у сироватці
крові не вищому ніж 70 мкмоль/л.
Не рекомендується проводити біопсію амбулаторним хворим з цирозом та пухлинами печінки. Кількість
тромбоцитів має бути не меншою ніж
80х109/л.
При тромбоцитопенії ризик кровотечі залежить більшою мірою від
функціонального стану тромбоцитів,
ніж від їх кількості. Так, у хворих з
гіперспленізмом та кількістю тромбоцитів меншою ніж 60х109/л ймовірність кровотечі менша, ніж у хворого
з лейкозом з тією самою кількістю
тромбоцитів. Важливо враховувати
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це при обстеженні пацієнтів із захворюваннями крові або після трансплантації органів у разі розвитку
феномену типу "трансплантат проти
хазяїна", при уточненні впливу на печінку цитостатичної терапії, інфекційних агентів. У таких хворих біопсію вважають безпечнішою, якщо за
допомогою трансфузій тромбоцитів
можна збільшити їх кількість понад
60х109/л. Зі 155 біопсій, виконаних у
хворих на гемофілію у клініці Колумбійського університету (США), тільки
12,5% ускладнились кровотечами [5].
Біопсія не рекомендується при напруженому асциті, бо отримати зразок тканини печінки практично ніколи не вдається.
Часто спостерігаються варіації
анатомічної будови та розмірів печінки, які ускладнюють виконання біопсії. При невеликій печінці голка може
не досягти органу, при порушенні
анатомічних співвідношень можлива
пункція жовчного міхура або великих
кровоносних судин у воротах печінки. Тому біопсію слід проводити під
контролем УЗД, для уточнення розмірів печінки, розміщення жовчного
міхура та анатомічних відхилень.
Техніка біопсії: Для проведення пункції хворого вкладають на лівий бік. Прокол печінки проводиться в восьмому-десятому міжребер’ї
справа, між передньою аксілярною та
середньоключичною лінією під контролем УЗД. Контроль проводиться безперервно за допомогою УЗ сканера
SONOSCAPE SS1–1000 конвексним
полічастотним датчиком 2,5–5 МГц.
Шкіра обробляється 70% розчином етилового спирту, після чого за-

стосовується анестезія 2% розчином
лідокаїну, спочатку внутрішньошкірно, потім знеболюються м’язи, плевра
та капсула печінки. Через 1–2 хвилини
шкіру проколють за допомогою стилету на глибину 2–4 мм. Через намічене
місце вводиться голка для пункційної
біопсії печінки "Sterylab S.r.l." G18 перпендикулярно до поверхні ребра, та
проводиться забір матеріалу. Довжина отриманого стовпчика біоптату
печінки повина становити не менше
15 мм. На місце проколу накладають
стерильну пов’язку. Одразу після
пункції на ділянку правого підребер’я
накладається лід, який хворий тримає
з перервами протягом двох годин.
Біопсія може бути невдалою при
цирозі печінки, особливо За наявності асциту. В щільну печінку набагато
важче ввести голку, внаслідок розростання фіброзної тканини можна отримати недостатню кількість паренхіми.
Іншою перешкодою може бути емфізема легень: печінка при цьому опущена внаслідок низького стояння діафрагми, і голка може пройти над нею.
Причиною невдалої біопсії може бути
недостатньо гостра голка, якою неможливо проколоти капсулу печінки.
Летальність після біопсій за
статистичними даними становить
0,01%; ускладнення спостерігаються у
0,06%–0,32% хворих.
Незважаючи на низьку летальність та невисокий рівень розвитку
ускладнень, біопсію печінки необхідно виконувати лише в тому випадку,
коли лікар може розраховувати на
одержання корисної інформації, яку
неможливо отримати іншим шляхом.
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Ускладнення, які можуть виникнути під час біопсії печінки [6]:
1. Плеврит та перигепатит – на
наступний день після біопсії може
прослуховуватись шум тертя очеревини або плеври, обумовлений фіброзним плевритом або перигепатитом.
Особливого значення це ускладнення
не має і корегується прийомом анальгетиків. Можливий незначний пневмоторакс, що виявляється рентгенографічно.
2. Кровотеча – у серії з 9212 біопсій кровотеча спостерігалась у 10
хворих (0,11%) з летальним наслідком
та у 22 (0,24%) з несмертельною кровотечею. До факторів ризику виникнення кровотеч належать: злоякісні
новоутвори печінки, жіноча стать, багаторазові спроби біопсії.
3. Важливо, що кровотеча зазвичай виникає, коли ризик її виникнення вважається невеликим. Це
пов’язано не з порушенням зсідання
крові, а з іншими причинами: зменшенням факторів зсідання в парен-

хімі печінки та недостатнім механічним здавлюванням пункційного
каналу еластичною тканиною печінки.
4. Внутрішньопечінкові гематоми – виявляються через 2–4 години
після біопсії за допомогою УЗД. Ризик
виникнення гематом – 2%.
5. Артеріовенозна фістула –
ускладнює біопсію у 5,4% випадків.
6. Жовчний перитоніт – друге
після кровотеч за частотою ускладненння.
7. Пункція інших органів – нирка, пряма кишка.
8. Інфекція – особливо часто виникає у хворих з холангітом. Найчастіша причина – кишкова паличка.
9. Карциноїдний криз.
Для успішного гістологічного дослідження біоптат має бути достатнім
за об’ємом. Ідеальна біопсія повинна
бути завдовжки 10–20 мм (містити 5–6
портальних трактів – краще 11-12) та
взятою на достатній глибині (не менше 5 мм).
Таблиця 2
Фактори, що обмежують використання ПБП для оцінювання
морфологічних змін при ХГС

Наявність
протипоказів
Потенційний
ризик процедури
Побічні ефекти
біопсії
Низька
відновлюваність
результатів

Технічна складність процедури

Причини "непопулярності" біопсії печінки
порушення гемостазу, виражений холестаз, цукровий діабет, декомпенсовані серцево-судинні захворювання, правобічний ексудативний плеврит
59% хворих та 22% лікарів висловлюють острах щодо ПБ
1 з 3-х скаржиться на біль, 1 з 1000 має важкі, часом загрозливі для життя ускладнення, 1 з 10000 ПБ закінчується летально
30% ЦП не діагностується при ПБ; при ЦП три зразки, узяті за однаковою методикою в тих самих хворих, узгоджуються лише у 50% випадків;
розбіжності між результатами ПБ правої та лівої долей печінки, відмінності у гістологічних висновках одного патолога тієї самої біопсії та між
висновками двох різних висококваліфікованих патологів
лише 50% виконаних ПБ відповідають вимогам: довжина стовпчика
15 мм з ≥5 портальними трактами
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Якщо стовпчик тканини меншого
розміру, патоморфолог повинен уважно дослідити весь матеріал і одержати
максимум інформації від інвазивної
процедури.
Матеріал краще брати з правої
частки (доступ до лівої частки є легшим, але циротична трансформація є
нерівномірною, виразніші зміни виявляються саме при цій локалізації).
Одержаний стовпчик розміщують
на поверхнях скляній, пластмасовій
або дерев’яній (фільтрувальний папір
використовувати не рекомендують,
оскільки на ньому можуть залишитися дрібні частки). За необхідності на
цьому етапі відокремлюють шматочки
для додаткових досліджень, що потребують інших фіксаторів (імуногістохімія, замороження, електронна мікроскопія). Нефіксована тканина печінки
дуже чутлива до механічного пошкодження, навіть утримання стовпчика
тканини в пінцеті може безнадійно
пошкодити матеріал. Для рутинного
гістологічного дослідження (фарбування гематоксилін-еозином), що для
більшості випадків клінічної діагностики цілком достатньо, основний матеріал фіксується у забуференому 10%
формаліні (щонайменше протягом
3 годин при кімнатній температурі,
коротший час – при вищій температурі); операційний матеріал потребує
тривалої фіксації. Кількість фіксатора
має перевищувати об’єм біоптату не
менш ніж у 10 разів, тобто при об’ємі
стовпчика тканини в 2-3 мм3 достатньо 2-3 мл фіксатора. Якщо якість
фіксатора задовільна, біоптат може
надійно зберігатись досить тривалий
час – протягом декількох тижнів. За-

морожування тканини або фіксацію
при низькій температурі в холодильнику не допускають, адже холодова
травма гепатоцитів може призвести
до незворотних клітинних змін, які
нерідко виключають надійний морфологічний діагноз. Для проведення
гістохімічних, імуногістохімічних та
електронномікроскопічних
досліджень необхідні інші методи фіксації,
тому що формалінова фіксація у таких випадках унеможливлює застосування спеціальних морфологічних
методів. Після стандартної проводки
з одержаних парафінових блоків виготовляються серійні зрізи завтовщки
3–5мкм (близько 10).
Вибираючи методи мікроскопічного дослідження, найчастіше обмежуються обов’язковим мінімумом –
забарвлення гематоксилін-еозином
та методика для виявлення елементів
сполучної тканини. Цього є цілком
достатньо для встановлення діагнозу.
За необхідності застосовують гістохімічні методи: імпрегнація сріблом –
виявлення порушень тканинної організації; трихром Массона – виявлення
колагену (оцінка ступеня фіброзу,
звуження судин у рубцях); орсеїн (або
Victoria blue) – виявлення еластичних
волокон (давність фіброзу), HBsAg,
мідь-асоційованого протеїну; реакція
Перлса – виявлення заліза (жовчі, ліпофусцину та інших пігментів); ШИКреакція – виявлення глікопротеїнів
(макрофагів з цероїдом, включення
альфа-1-антитрипсину).
Імуногістохімічні методи використовуються
для достовірного виявлення антигенів вірусу гепатиту В, дельта антигену, цитомегаловірусу, включень а-121
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антитрипсину, маркерів біліарного
епітелію при дуктопенії, пухлинних
антигенів [7].
При гістологічному дослідженні
варто дотримуватись стандартного
алгоритму, за яким уніфікують опис
та подальший патоморфологічний висновок. Спочатку на малому збільшенні оцінюють загальну будову: якість
біопсії, співвідношення портальних
трактів та центральної вени (збереження тканинної організації), наявність вираженого фіброзу; оцінюють
запальний інфільтрат (портальний,
лобулярний, змішаний), інші ознаки (наявність вузлів, застійні явища).
Після цього при середньому та великому збільшенні досліджують портальні тракти, часточки та центральні
вени. При цьому основним завданням
є визначення наявності та ступеня
вираженості основних патологічних
процесів, які зустрічаються при різноманітних захворюваннях печінки. Зазвичай патоморфолог виявляє ознаки
пошкодження, запалення, регенерації,
склерозу та холестазу (табл. 3).

Поєднання проявів різних патологічних процесів дає змогу діагностувати захворювання, визначити його стадію та за можливістю дати прогноз.
В ідеалі патоморфологічний висновок має містити опис виявлених
морфологічних змін та діагностовану
нозологічну форму. Але це не завжди
можливо зробити.
Серед морфологічних проявів
можна виділити більш та менш специфічні варіанти. Так, добре відомі маркери вірусного гепатиту В –
"матово-склоподібні гепатоцити", які
містять включення HBsAg, "пісочні
ядра" з елементами геному віріонів,
множинні апоптичні тільця (Каунсільмена), які вважаються майже
патогномонічними. Достатньо однозначним є виявлення гемосидерину у
гепатоцитах та клітинах Купфера при
гемохроматозі, мідь-асоційованого
протеїну при хворобі Вільсона. Для
гепатиту С характерною є комбінація
менш специфічних ознак – ураження міжчасточкових жовчних проток, лімфоїдні агрегати у порталь-

Таблиця 3
Патологічні процеси, що лежать в основі захворювань печінки
Патологічний
процес
Пошкодження

Запалення

Регенерація
Фіброз
Холестаз

Варіанти та морфологічні прояви
Дистрофія (зворотні та незворотні ознаки пошкодження з нагромадженням білків, жирів, вуглеводів, пігментів)
Загибель клітин: апоптоз (еозинофільні тільця), некроз (вогнищеве
випадіння гепатоцитів, зональнні, масивні некрози)
Мононуклеарна інфільтрація (дрібні внутрішньочасточкові макрофагальні вузлики на місці відповідних некрозів, перипортальна інфільтрація)
Проліферація гепатоцитів (вузли-регенерати) та дуктулярна реакція
Перицелюлярний, перисинусоїдний; розширення портальних трактів,
формування септ, вузлів
Внутрішньоканалікулярний, внутрішньопротоковий
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них трактах, стовпчики лімфоцитів
вздовж синусоїдів та нерівномірно
виражена жирова дистрофія. Якщо
ж виявлені зміни є неспецифічними, у висновку зазначають основні
патологічні процеси [8].
Оскільки при більшості захворювань для розуміння прогнозу та
розроблення схеми лікування важливо визначити ступінь активності
процесу та вираженість фіброзу, все
більшого поширення набувають напівкількісні шкали, що дають змогу оцінити ці показники. Сьогодні
розроблені шкали для вірусного
гепатиту С, неалкогольного стеатогепатиту та деяких інших захворювань [9].
Під час біопсійного дослідження патоморфолог має визначити
особливості виду та перебігу хронічного гепатиту: етіологічні маркери, ступінь активності та стадія
розвитку захворювання. Сьогодні,
коли етіологічний профіль хронічних гепатитів дещо змінився, зокрема, поширеність гепатиту С набуває характеру епідемії, виникла
потреба у детальнішому та більш
спеціалізованому
оцінюванню
морфологічних змін. Першу з напівкількісних шкал створила група дослідників під керівництвом
Knodell, якою було описано три
види альтеративно-запальних змін
та четвертий варіант уражень – тканинну дезорганізацію та склероз.
Ступінь вираженості таких змін
визначалась у цифрах, що давало
змогу у результаті дати кількісну
характеристику процесу. Ця система набула поширення, але водночас

виявились і недоліки – у випадках з
вираженою активністю і незначним
склерозом кількісні характеристики могли бути такими самими, як і
при цирозі з низькою активністю
процесу. Тому активна робота із
створення нових напівкількісних
шкал продовжується і сьогодні. У
відповідних оглядах літератури їх
детально проаналізовано, ми ж зупинимось лише на деяких аспектах,
важливих як для патоморфологів,
так і для клініцистів [10].
Розроблені сьогодні шкали можна умовно поділити на три групи,
які відрізняються за призначенням:
1. Максимально детальний опис
виявлених морфологічних змін, які
є важливими у дослідницькій роботі (Knodell, Ishak) (табл. 4).
2. Проста схема, яка ґрунтується на ознаках з максимальною відтворюваністю результатів
(METAVIR, Scheuer, Серов В.В.)
(табл. 5)
3. Схематичні зображення, які
полегшують сприйняття виявлених
морфологічних змін для клініцистів (Batts-Ludwig) (рис. 1, 2).
Кожна із наведених та інші схеми
мають свої переваги та недоліки, які
детально обговорюються у відповідних спеціалізованих оглядах. Їх вибір
залежить від уподобань та поглядів
кожного патолога. Але існує певний
мінімум вимог та рекомендацій, яких
потрібно дотримуватись у кожному
випадку біопсійного дослідження
печінки. На нашу думку, корисними
можуть бути рекомендації відомого
патолога Theise N., який спеціалізується у гепатології. На основі влас23

Гепатологія, 2009, №1
Таблиця 4
Напівкількісна шкала Ishak K.G. et al (1995). Модифікований індекс
гістологічної активності (ступінь вираженості некрозапальних змін)
Зміни
Бали
А. Перипортальний або перисептальний гепатит (=interface hepatitis) (ступінчастий некроз)
Відсутній
0
Незначний (вогнищевий, декілька ПТ)
1
Незначний/помірний (вогнищевий, більшість ПТ)
2
Помірний (суцільно оточує < 50% ПТ або септ)
3
Виражений (суцільно оточує >50% ПТ або септ)
4
Зливні некрози
Відсутні
0
В. Вогнищеві зливні некрози
Некроз у 3 зоні у деяких часточках
2
Некроз у 3 зоні у більшості часточок
3
Некроз у 3 зоні + поодинокі порто-центральні мостоподібні некрози
4
Некроз у 3 зоні + множинні порто-центральні мостоподібні некрози
5
Панацинарні або мультиацинарні некрози
6
С. Вогнищеві (точкові) некрози – лізис, апоптоз, вогнищеве запалення (не включає
дифузну інфільтрацію синусоїдів лейкоцитами)
Відсутні
0
Одне (або менше) вогнище в 1п/з при 10 х об’єктив
1
1 – 4 вогнищ в 1п/з при 10 х об’єктив
2
5 – 10 вогнищ в 1п/з при 10 х об’єктив
3
Більше 10 вогнищ в 1п/з при 10 х об’єктив
4
D. Запалення в портальному тракті
Відсутнє
0
Незначне, деякі або всі ПТ
1
Помірне, деякі або всі ПТ
2
Помірне/виражене, всі ПТ
3
Виражене, всі ПТ
4
Максимальна кількість
18
Модифікований індекс тканинної перебудови (стадія фіброзу або цирозу)
Фіброз відсутній
0
Фіброзне розширення деяких ПТ з/або без формування коротких фіброзних септ
1
Фіброзне розширення більшості ПТ з/або без формування коротких фіброзних
2
септ
Фіброзне розширення більшості ПТ з утворенням поодиноких порто-портальних
3
септ
Фіброзне розширення ПТ з вираженим утворенням порто-портальних та порто4
центральних септ
Множинні порто-портальні та порто-центральні септи з поодинокими вузлами
5
(неповний цироз)
Цироз, можливий або достовірний
6
Максимальна кількість
6

24

Гепатологія, 2009, №1

Рис. 1. Діаграми Batts-Ludvig для визначення ступеня вираженості альтеративно-запальних змін

Рис. 2. Діаграми Batts-Ludvig для визначення ступеня фіброзу та тканинної перебудови
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Таблиця 5
Напівкількісна шкала METAVIR Індекс гістологічної активності за METAVIR
Ступінчасті некрози
0 (немає)

1 (незначні)
2 (помірні)
3 (виражені)

Лобулярне запалення
0 (немає або незначне)
1 (помірне)
2 (виражене)
0, 1
2
0, 1
2
0, 1, 2

ІГА
А0 (неактивний)
А1 (низької активності)
А2 (помірної активності)
А1
А2
А3 (високої активності)

Гістологічний індекс склерозу
Опис фіброзу
Немає фіброзу
Фіброз тільки портальних трактів
Фіброз портальних трактів + поодинокі септи
Фіброз портальних трактів + множинні септи без цирозу
Цироз

ного досвіду та аналізу багатьох літературних джерел він пропонує під
час дослідженнь біопсії печінки при
хронічних гепатитах дотримуватись
таких принципів [11, 12].
1. Немає значення, яку із напівкількісних шкал вибрано, важливо,
щоб була домовленість з клініцистом
щодо доцільності використання певної схеми та розуміння її особливостей.
2. У патогістологічному висновку необхідно зазначити шкалу, яку
використовували. Вираженість процесу може бути представлена у вигляді цифр та/або у вербальній формі,
оскільки діагноз має бути зрозумілим
для будь-якого лікаря.
3. Оцінюючі альтеративно-запальні
зміни, важливо виявити зливні некрози, оскільки вони мають велике
клінічне значення (загострення – при
гепатиті С або агресивний перебіг при
гепатиті В; коінфекція, вплив меди-

ГІС
F0
F1
F2
F3
F4

каментів/токсинів, імунодефіцитний
стан). Але такі зміни спостерігаються
відносно рідко. Виявлення незначних
ступінчастих та внутрішньочасточкових некрозів є менш важливим для
клінічного перебігу, тому надмірна
деталізація в таких випадках не є необхідною.
4. Визначення стадії процесу є
основним критерієм під час розроблення схеми лікування, враховуючи
значні побічні впливи ліків та сумнівність повної ерадикації вірусів. Тому
простота та легкість сприйняття використовуваної схеми в цьому питанні особливо важливі.
5. При поєднаних ураженнях визначити індекс гістологічної активності та фіброзу може бути недостатньо для розроблення схеми лікування
та розуміння прогнозу захворювання.
У таких випадках великого значення
набувають додаткові зміни.
6. Отже, доцільно описувати
26
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найчастіші з них при кожному дослідженні у коментарі. До таких змін
належать стеатоз, гемосидероз та велико- або дрібноклітинні зміни.
Отже, незважаючи на значні успіхи у розробленні нових методів клінічного обстеження хворих, біопсійне дослідження сьогодні лишається
актуальним. Але, оскільки процедура
є інвазивною та зрідка може супроводжуватись ускладненнями, необхідно
чітко дотримуватись загальноприй-

нятих положень на всіх етепах її проведення (оцінка показів та протипоказів, забір матеріалу, його обробка
та формулювання патогістологічного
висновку) [13,14].
Дуже важливим є контакт між
патоморфологом та клініцистом, від
якого залежать як технічні аспекти,
так і виявлення патоморфологічних
проявів, що мають значення для діагностики, лікування та оцінювання
прогнозу захворювання.
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Значение стеатогепатоза в патологии человека
А.Н. Зинчук, И.А. Пасична
Статья посвящена актуальному вопросу гепатологии – стеатогепатозу. В
публикации отражены современные представления об этиологии, механизмах
патогенеза, клинических проявлениях и диагностике жировой дистрофии печени. Рассмотрена роль вирусов, в частности вируса гепатита С, в формировании стеатогепатоза.
Ключевые слова: стеатогепатоз, стеатогепатит, печень, воспаление, гепатит,
гиперлипидемия.
Importance of steatohepatosis in human pathology
А. Zinchuk, I. Pasichna
The article is dedicated to a currently hot topic in the field of hepatology –
steatohepatosis. Modern data concerning etiology, mechanisms of pathogenesis,
clinical manifestations and diagnosis of fatty liver dystrophy were mentioned in
publication. The role of viruses, namely hepatitis C virus, in steatohepatosis formation
has been considered.
Keywords: steatohepatosis, steatohepatitis, liver, inflammation, hyperlipidemia.
Однією з ключових проблем сучасної гепатології є стеатогепатоз – захворювання, при якому в гепатоцитах
у вигляді тригліцeридів (ТГ) накопичується жир у кількості понад 5% від
маси печінки [1, 2].
Аналіз поширеності та структури захворювань печінки свідчить про
значне підвищення захворюваності
на стеатогепатоз: з 6–8% в середині
ХХ ст. до 15–20% в його кінці, хоча в

зв’язку з тривалим субклінічним перебігом та частою відсутністю чіткої
клінічної симптоматики рівень фактичної захворюваності може бути значно вищим [1, 3, 4]. Стеатоз переважно
розвивається у осіб віком 40–60 років,
хоча в останній час зросла кількість
хворих віком 10–20 років [5].
Актуальність проблеми зростає
з огляду на те, що у 20% хворих на
стеатоз печінки розвивається стеа28
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тогепатит, який у 10% трансформується у цироз печінки, а у 2% хворих
надалі розвивається гепатоцелюлярна
карцинома [2-4, 6-8]. Припускається,
що стеатогепатит займає перше місце
серед причин розвитку фіброзу та цирозу печінки [1, 9].
Виділяють алкогольний і неалкогольний стеатогепатоз (НАСГ). Сьогодні спостерігається однакова частота алкогольного та неалкогольного
стеатогепатозу, які становлять по 10%
від усіх хвороб печінки [1, 2, 7, 10, 11].
За умов відсутності в анамнезі факту
зловживання алкоголем встановлюють діагноз НАСГ, який поділяють
на первинний і вторинний [1, 4, 8,
12-15].
Розрізняють екзогенні та ендогенні етіологічні чинники НАСГ (табл. 1)
[1, 2, 4, 7, 14]. Часто спостерігається
поєднаний вплив декількох чинників,
найчастіше гепатотоксичних речовин
і гепатотропних вірусів.
Морфологічно жирова інфільтрація печінки поділяється на стеатоз
(спостерігається наповнення жирових депозитів у гепатоциті, а при їх

розриві відбувається злиття жирових
крапель з утворенням кист) і жирову дегенерацію (зустрічається рідше,
характеризується наявністю в цитоплазмі гепатоцита крапель жиру,
які оточені тонкою мембраною і не
зливаються – "пінисті гепатоцити").
Якщо окрім стеатозу чи дегенерації
гепатоцитів також спостерігаються
запальна інфільтрація і фіброз, то такі
морфологічні зміни класифікують як
стеатогепатит [3].
Клініко-морфологічними формами НАСГ [1]:
1) макровезикулярна
жирова
хвороба печінки без фіброзу з мінімальними запальними змінами, для
якої не характерне прогресування;
2) мікровезикулярна жирова хвороба печінки з помірними змішаними
центролобулярними запальними інфільтратами та наявністю в 3-й зоні
помірного фіброзу, для якої характерне повільне прогресування та можливий розвиток цирозу печінки;
3) підгостра (субфульмінантна)
за макро-мікровезикулярним типом,
для якої характерне утворення субТаблиця 1

Етіологічні фактори неалкогольного стеатогепатозу
Стеатогепатоз
Первинний
Ендогенні причини:
• метаболічний синдром
• дефіцит α1-трипсину
• ідіопатичний гемохроматоз
• хвороба Вільсона-Коновалова
• ліподистрофія
Екзогенні причини:
• швидке схуднення
• тривале парентеральне харчування

Вторинний
Ендогенні причини:
• синдром мальабсорбції
• біліарно-панкреатична стома
• гастропластика
• резекція тонкої кишки
• дисбіоз товстої кишки
• ендотоксинемія
Екзогенні причини:
• гепатотоксичні лікарські препарати
• гепатотоксичні хімічні речовини
• інфекційні агенти (віруси)
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масивних центрально-центральних
мостоподібних некрозів зі змішаними
запальними інфільтратами.
Найчастіше спостерігається не
прогресуючий або повільно прогресуючий варіант.
Розрізняють такі ступені активності НАСГ:
1-й – помірний (стеатоз гепатоцитів менше 33% площі або 33-66% площі печінкової тканини, з мінімальними проявами балонної дистрофії та
лобулярними некрозами менше 33%
площі);
2-й – середньої важкості (стеатоз
більше 33% площі печінкової тканини, з наявністю балонної дистрофії у
3-й зоні, а також лобулярних та портальних некрозів від 33 до 66% площі
печінкової тканини);
3-й – тяжкий (стеатоз понад 66%
площі печінкової тканини, з помірними та вираженими проявами балонної дистрофії у 3-й зоні, а також
наявністю лобулярних та портальних
некрозів понад 66% площі печінкової
тканини) [1].
Виділяють чотири стадії НАСГ:
1-а – розвиток перицелюлярного,
перисинусоїдального, фокального чи
екстенсивного фіброзу 3-ї зони з відсутністю портального або мостоподібного типів фіброзу;
2-а – розвиток перицелюлярного,
перисинусоїдального, фокального чи
екстенсивного фіброзу 3-ї зони з фокальним чи екстенсивним фіброзом;
3-а – розвиток мостоподібних септ
у 3-й зоні та вираженого портального
фіброзу;
4-а – об’єднання трьох зон септами, заміщення портальних трактів по-

лями фіброзу та септами, поширений
мостоподібний фіброз із циротичною
перебудовою печінкової тканини [1].
Жир накопичується у клітинах
печінки у результаті збільшення надходження вільних жирних кислот
(ВЖК) з їжею, посилення синтезу або
пригнічення ß-окиснення жирних
кислот в мітохондріях, зниження синтезу або секреції ліпопротеїнів дуже
низької щільності (ЛПДНЩ) [8, 9, 12,
13, 16].
Вільні чи неестерифіковані жирні
кислоти потрапляють в печінку з тонкої кишки, жирової тканини, або синтезуються безпосередньо в печінці.
Далі ВЖК підлягають естерифікації з
утворенням ТГ, які потім входять до
складу ЛПДНЩ або проникають в мітохондрії та розщеплюються шляхом
ß-окиснення до вуглекислого газу. В
мітохондріях ВЖК беруть участь у
формуванні енергетичного потенціалу клітини та забезпечують функціонування дихального ланцюга [13, 16].
Саме мітохондріальна дисфункція
відіграє основну роль у процесі розвитку стеатозу, оскільки супроводжується не лише порушенням гомеостазу ліпідів в печінці, а й надмірною
продукцією реактивних форм кисню
(РФК) – тригерів пероксидації ліпідів
[2, 6, 12, 13, 16].
Патогенез стеатогепатиту, згідно з теорією С.P. Dау, відбувається у
два етапи [4, 6, 10, 17]. Перший етап
пов’язаний з накопиченням ТГ в гепатоцитах (виникає стеатоз печінки),
другий – з підвищенням ліпідної пероксидації, яка веде до розвитку запалення [10, 13]. Перехід до другого
етапу відбувається під впливом окис30
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нювального стресу, який є наслідком
порушення балансу між про- і антиоксидантними процесами і веде до
пошкодження макромолекул клітин
[6, 10]. Вважається, що наявність в
печінці жиру, що окиснюється, достатньо для того, щоб стати тригерним фактором каскаду пероксидного
окиснення ліпідів (ПОЛ), оскільки
відбувається активація пероксисомального проліфератору-γ (PPAR-γ),
який регулює синтез ферментів, що
відповідають за окиснення ВЖК. Наслідком цього є підвищення рівня
пероксидів [2, 12, 16]. Тригерним фактором ПОЛ також є підвищення рівня заліза в печінці. Це окрім індукції
окиснювального стресу та ліпідної пероксидації, може активувати ядерний
фактор транскрипції (ЯФТ) і фактор
некрозу пухлин-α (ФНП-α) у макрофагах печінки, спричиняючи вивільнення цитокінів [16, 17]. Підвищення
окиснювального стресу і ПОЛ призводить до набухання мітохондрій,
пошкодження мітохондріальної ДНК
і білків, пов’язаних з дихальним ланцюгом, ламкості лізосом, нестабільності клітинних мембран [12, 17].
Альдегіди, що утворюються при ПОЛ,
пошкоджують мембрани гепатоцитів, активують купферівські клітини.
Останні шляхом вивільнення трансформуючого фактора росту β (ТФР-β)
стимулюють зірчасті клітини печінки,
що слугують основними продуцентами колагену. Відбувається їх диференціація в міофібробластоподібні
клітини, які набувають скоротливих,
прозапальних і фіброгенних властивостей [2, 12, 16, 17]. Спостерігається
перехресне зв’язування цитокерати-

нів з формуванням тілець Маллорі;
стимуляція хемотаксису нейтрофілів
зумовлює прогресування запальної
реакції [8, 12, 13].
Однією з можливих причин, що
сприяють розвитку запального компонента, вважають ендотоксемію,
пов’язану з дисбіозом кишки [2, 17].
Трансформація колагенових волокон
спричиняє розвиток мостоподібного
фіброзу і згодом – цирозу [4].
Проте у багатьох хворих стеатоз
ніколи не прогресує до запальнонекротичних змін і фіброзу. Отже,
можна зробити висновок, що для розвитку стеатогепатозу необхідна дія
інших факторів, які розмежовують
окиснення і фосфорилювання, сприяють утворенню РФК [16]. Одним з
таких факторів вважають підвищення продукції цитокінів, індукторами
секреції яких є ендотоксини, РФК і
продукти ПОЛ, які шляхом активації
ЯФТ стимулюють секрецію цитокінів
мононуклеарними фагоцитами [6].
Цитокіни регулюють запальну відповідь на пошкодження гепатоцитів
і модулюють печінковий фіброгенез
[6, 8, 10]. Провідну роль у розвитку
хвороб печінки відіграють ФНП-α,
лептини, інтерлейкіни (-1, -6, -8), резистин, адипонектин.
ФНП-α регулює чутливість до
інсуліну. Відбувається це через зниження експресії ядерних рецепторів,
які забезпечують нормальну чутливість клітин до інсуліну. В результаті
сповільнюється передача сигналу з
інсулінового рецептора на вторинні
посередники за рахунок пригнічення
їх фосфорилювання. ФНП-α також
знижує експресію білка, що регулює
31
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захоплення жирних кислот і ліпогенез. Тобто, підвищується вміст ВЖК
з притаманною їм прямою гепатотоксичною дією, індукується експресія
фактора росту сполучної тканини [10,
12, 16, 17]. Надлишкова секреція цитокіну призводить до порушення функції мітохондрій, набряку гепатоцитів,
індукції апоптозу, пригнічення утворення жовчі та холестазу [10]. Рівень
ФНП-α корелює зі ступенем ожиріння і гіперінсулінемією.
Лептини регулюють енергетичний
баланс шляхом впливу на гіпоталамус,
відповідають за розвиток інсулінорезистентності, діють на купферівські,
зірчасті та синусоїдальні клітини, стимулюючи в них синтез ТФР-β і колагену [2, 10, 12, 18]. Підвищення рівня
сироваткових лептинів призводить
до значного зниження запасів енергії,
покращання метаболізму вуглеводів у
печінці та м’язах шляхом стимуляції
інсуліну та корелює із ступенем ураження печінки [9, 12].
Інтерлейкіни інгібують ліпопротеїнліпазу, що сприяє розвитку гіперінсулінемії, впливають на активність
фіброгенезу в печінці, відіграють
суттєву роль у регуляції імунної відповіді [2, 12]. Резистин протидіє інсуліну, його рівень збільшується в
плазмі крові хворих з ожирінням [18].
Адипонектин нормалізує вміст ТГ у
м’язах і печінковій тканині, посилюючи ß-окиснення ВЖК і енергетичне
забезпечення м’язів; його низький рівень спричиняє розвиток стеатогепатозу [2, 6, 8, 9, 18].
Детально з’ясовано роль алкоголю в порушенні обміну ВЖК. Під час
окиснення етанолу в результаті під-

вищеного синтезу гліцеро-3-фосфату
посилюється естерифікація жирних
кислот і синтезу ТГ, що зумовлює початковий етап гіперліпідемії [2, 4, 11].
Цей процес супроводжується зниженням швидкості β-окиснення жирних кислот, а це сприяє відкладенню
їх в печінці. Токсична дія алкоголю
проявляється пошкодженням клітинних мембран гепатоцитів, посиленням ПОЛ, порушенням електроннотранспортного ланцюга мітохондрій,
пригніченням репарації ДНК, стимуляцією апоптозу гепатоцитів і синтезу
колагену з формуванням фіброзу.
Встановлено роль інсулінорезистентності, яка характерна для осіб з
надлишковою масою тіла, гіперліпідемією, інсулінонезалежним цукровим
діабетом. У випадку інсулінорезистентності спостерігається знижена
чутливість периферичних рецепторів
до інсуліну поєднанно з високим рівнем інсуліну в крові. Останній активує синтез ВЖК і ТГ, знижує швидкість β-окиснення ВЖК в печінці [10,
14, 16, 17]. Відбувається переповнення адипоцитів ліпідами, вивільнення в циркуляторне русло гліцеролу і
ВЖК, що легко захоплюються гепатоцитами. Паралельно за допомогою
мембранних факторів транскрипції
підвищується ліпогенез – виникає
масивний стеатоз. Отже, підвищення
рівня глюкози та інсуліну призводить
до посилення синтезу ВЖК і ТГ в печінці, активізує ліпогенез, стимулює
ПОЛ.
Накопичення
ВЖК
знижує
зв’язування інсуліну з рецепторами
гепатоцитів, що посилює інсулінорезистентність [7, 15, 19]. В її виникненні
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доведена роль цитокінів, адипокінів,
які секретуються жировою тканиною
і є індукторами синтезу білків гострої
фази. На ці процеси впливає спадковість [2, 4, 6, 18]. Спостерігається поліморфізм генів, зокрема генів ФНП-α
і макросомального білка, що переносить ТГ [6, 10, 12]. Також зазначають
поліморфізм генів, які можуть впливати на прогресування запальної реакції та фіброзу. Вроджені дефекти
β-окиснення жирних кислот зумовлені порушенням захоплення гепатоцитом карнітину ("човникового механізму" перенесення жирних кислот в
мітохондрії), дисфункцією ланок поліферментного комплексу β-окиснення.
Зміни структури мітохондріальної
ДНК супроводжуються пригніченням
системи оксидного фосфорилювання
[10, 12].
Синтез de novo жирних кислот в
печінці незалежно регулюється інсуліном і глюкозою [10, 17]. Здатність
інсуліну активувати ліпогенез пояснюється мембранними факторами
транскрипції, до яких належить білок,
що зв’язується з елементом, який регулюється стеролом (SREBP-1c). Цей
фактор активує транскрипцію всіх генів, задіяних в ліпогенезі. Підвищений
рівень експресії SREBP-1c призводить
до жирової інфільтрації печінки, посилюючи ліпогенез [2, 17].
Стеатогепатит може бути зумовлений вживанням деяких препаратів,
таких як амідарон, пергексилін, метотрексат, тетрацикліни, кортикостероїди, саліцилати, вальпроат натрію,
оральні контрацептиви. Вони накопичуються в мітохондріях і пригнічують
окиснення жирних кислот, спричиня-

ючи стеатоз печінки [2, 5, 8].
Велике значення у розвитку стеатогепатозу мають інфекційні агенти, зокрема віруси. Так, у хворих на
хронічні вірусні гепатити стеатоз є
характерною ознакою і має два шляхи формування – "вірусний" та "метаболічний". Провідним механізмом
їх реалізації є окиснювальний стрес,
здатний як ініціювати, так і поглиблювати патологічні зміни в печінці
[11, 14]. Особливо часто стеатоз спостерігається при хронічному гепатиті С (ХГС). Факторами, які сприяють
розвитку стеатозу при ХГС, є інфекційний процес, спричинений HCV,
метаболічні порушення, особливості
харчування та надлишкова вага (ІМТ
>30), вживання ліків, що індукують
стеатоз, а також прийом алкоголю.
Стеатоз особливо часто проявляється
за наявності 3а генотипу HCV. Ймовірно, це зумовлене частішою гетерогенністю квазівидів 3а генотипу HCV
порівняно з іншими генотипами [11,
20]. Відбувається підвищений синтез
неструктурних білків (NS5A) та їх накопичення в гепатоцитах. Доведено,
що серцевинний білок HCV спричиняє ураження мітохондрій і окиснювальний стрес, зв’язується з аполіпопротеїнами і сумісно з NS5A порушує
метаболізм і транспорт ліпідів у клітинах печінки [11, 12, 20]. Спостерігається посилення апоптозу, пов’язане з
активністю зірчастих клітин і ступенем стеатозу [20].
У результаті досліджень було виявлено, що вираженість стеатозу за
умов 1-го генотипу HCV залежить від
метаболічних чинників (індекс маси
тіла, глікемія, інсулінорезистентність),
33

Гепатологія, 2009, №1
а у хворих із 3-ім генотипом корелює з
вірусним навантаженням [11].
Стеатоз визнано фактором, що
посилює ушкодження печінки та
впливає на прогресування фіброзу у
хворих ХГС. Противірусні препарати сприяють успішній корекції метаболічних розладів і редукції стеатозу,
якщо немає інших причин, які приво-

дять до порушень ліпідного обміну в
гепатоцитах [4, 11, 20].
Отже, стеатогепатоз є важливою
і багатогранною медичною проблемою, яка потребує всебічого вивчення як науковцями, так і клініцистамипрактиками і повинна враховуватися
при проведенні лікувальних заходів.
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ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
УДК 616.36 – 002 – 022:578.891] – 073:53.082.4
УЛЬТРАЗВУКОВІ ОЗНАКИ ДИФУЗНИХ УРАЖЕНЬ ПЕЧІНКИ
О.А. Голубовська
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Ключові слова: вірусні гепатити, дифузні ураження печінки, ультразвукова
діагностика, 2D та 3D-візуалізація, PD-режим.
Ультразвуковые признаки диффузных поражений печени
О.А. Голубовская
Представлены данные о возможностях углубленного изучения характера
поражений в печени методом комплексной ультразвуковой диагностики с применением режимов 2D-, 3D- визуализации с использованием PD-режима. Показано, что совместное применение этих методов позволяет отказаться в ряде
случаев от проведения пункционной биопсии печени, особенно у больных c
выраженным фиброзом и циррозом печени, и дает обширную информацию о
размерах, структуре, характере изменений в печени и ее кровоснабжении.
Ключевые слова: вирусные гепатиты, диффузные поражения печени, ультразвуковая диагностика, 2D- и 3D-визуализация, PD-режим.
Ultrasound signs of diffuse lesions of liver
O.A. Golubovska
Data about possibilities of deepened investigations of character of liver lesions
by method of ultrasound diagnostics with applying of regims 2D-, 3D- visualization with using PD regime have been represented. It has been shown that combined
application of these methods allows omitting in some cases performing punctional
biopsy of liver, especially at patients with severe phibrosis and cirrosis of liver, and
gives vast information about sizes, structure and character of changes in liver and
its bloodsupply.
Keywords: viral hepatitis, diffusive lesions of liver, ultrasound diagnostics, 2D
and 3D visualization; PD regime.
Вступ. Сучасні успіхи клінічної діагностики багато в чому визначаються
вдосконаленням методів дослідження.
Значного прогресу в цьому питанні

було досягнуто завдяки розробленню та
впровадженню в практику принципово
нових способів одержання медичного
зображення, зокрема методу ультраз36
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вукового дослідження (УЗД). Важливо,
що за допомогою ехографії можна побачити внутрішню структуру паренхіматозних органів. Поряд з комп’ютерною
томографією УЗД є одним із провідних
діагностичних методів у багатьох розділах клінічної медицини [1–3, 5].
Ультразвуком називають високочастотні звукові хвилі із частотою понад 20 000 циклів на секунду (20 кгц). Ці
хвилі можна перетворити на промені й
використовувати для сканування тканин тіла [3].
Різні тканини по-різному проводять ультразвук, деякі повністю його
відбивають, тоді як інші розсіюють
сигнали, перш ніж вони повертаються до датчика. Відбиті ультразвукові
хвилі підсилюються в ультразвуковому сканері. При поверненні відбитого
ехосигналу до датчика стає можливою
двомірна (або тримірна) реконструкція
зображення всіх тканин, крізь які пройшов ультразвуковий промінь. Двомірне зображення називають В-режимом,
при швидкому чередуванні В-зрізів
отримують відеомоніторне зображення
(режим реального часу) [3, 4–6].
Розширення технічного оснащення
для ультразвукового дослідження робить перспективним цей напрямок розвитку неінвазивного визначення змін у
паренхімі печінки при її дифузних ураженнях. Підготовка лікарів-гепатологів,
що володіють навичками лікаря ультразвукової діагностики, значно б підвищила ефективність використання
апаратури [6–8, 9].
Метою нашої роботи було вивчення ефективності сучасного ультразвукового дослідження при дифузних ураженнях печінки.
Матеріали та методи дослідження.

За 2003–2008 рр. у клініці інфекційних
хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця обстежено 3458 хворих з різними ураження
мипечінки.
Всіх хворих комплексно обстежували із визначенням маркерів вірусних
гепатитів (В, С, G, TTV) та загальноприйняти клініко-біохімічними методами. Гематологічні тести проводили
на аналізаторі "Hemorіder", біохімічні –
на аналізаторах "Humalіzer" й "Vitalab
Flexor E".
Серологічні дослідження проводили методом ІФА з діагностикумами
ELІSA ІІІ покоління на автоматичному
аналізаторі "Tecan" ІХГ. Молекулярнобіологічні методи дослідження починали з якісного визначення вірусних
нуклеїнових кислот. Хворим на гепатит
С, яким пропонували противірусну.
терапію, визначали вміст HCV PNA у
крові та проводили генотипування вірусу. Для генотипування користувалися тест-набором "Іnno LіPA HCV ІІ
Іnnogenеtіcs", основаному на гібридизації продукту ПЛР із генотипоспецифічними олігонуклеотидними зондами.
У результаті клініко-лабораторного
обстеження вірусна природа уражень
печінки підтвердилась у 2892 (83,6%)
хворих; у 566 (16,4%) хворих встановлені такі діагнози: неалкогольний стеатогепатит – 287 хворих (50,7%), жировий
гепатоз – 134 хворих (23,7%), медикаметозні ураження печінки – 74 хворих
(13,1%), гострий токсичний гепатит – 12
(2,1%), кріптогенний цироз печінки – 23
хворих (4,0%), автоімунний гепатит – 36
хворих (6,4%).
Комплексне ультразвукове дослідження проводили у два етапи на ультразвуковому сканері VOLUSON 730
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EXPERT.
1 етап. Дослідження в режимі традиційної двомірної візуалізації (2D –
ехографія, або "сіра шкала"), при якому
структури, що скануються, представлені в 2-х площинах – вертикальній та
горизонтальній.
Цим методом досліджували такі
ультразвукові ознаки ураження: зміни
акустичної щільності та розмірів печінки і селезінки, розширення судин
гепатобіліарної зони із зростанням фіброзу в печінці. Також визначали однорідність або неоднорідність печінкової
паренхіми (за рахунок дистального
загасання ультразвуку при стеатозі печінки, або наявності вогнищевих змін
у вигляді гемангіоми, або кісти печінки
та ін.). Важливою була оцінка змін жовчного міхура.
Оцінювався стан контуру печінки (рівний, дрібнобугристий, крупнобугристий), передньо-задній розмір
окремих частин печінки, структура паренхіми печінки (однорідна, помірно
неоднорідна та виражено неоднорідна
або "вузлувата"), ехогенність печінки
(нормальна або підвищена в різному
ступені – від незначної до вираженої),
діаметр і прохідність ворітної вени, печінкових вен, внутрішньопечінкових
жовчних проток і загальної жовчної
протоки, наявність реканалізації параумбілікальної вени, довжина селезінки, наявність вільної рідини в пологих
місцях черевної порожнини. Всі виміри
проводили за стандартними методиками. Контур печінки вважався рівним,
якщо можна було простежити її капсулу
у вигляді тонкої прямої гіперехогенної
лінії, що не має дефектів. За наявності
дефектів, що не перевищували 1–2 міліметрів, контур розцінювався як дрібно-

бугристий, терміном "крупнобугристий
контур печінки" позначалась його груба
деформація, яка була добре помітна при
скануванні конвексним датчиком, що
традиційно застосовується для дослідження органів черевної порожнини.
Ехогенність печінки оцінювали як нормальну у разі відповідності ехогенності
паренхіми правої нирки і як незначно
підвищену – у разі її підвищення, що
не перешкоджало візуалізації стінок
печінкових судин. У нормі ехогенність
паренхіми печінки завжди нижча за
ехогенність селезінки. При погіршенні
візуалізації стінок судин і капсули печінки, але без істотного ослаблення ультразвукового сигналу в глибоких відділах паренхіми, ехогенність розцінювали
як помірно підвищену; при виразному
загасанні ультразвукового сигналу – як
значно підвищену, що відповідало явищу жирової інфільтрації печінки. При
цьому за допомогою методики гістограми визначали акустичну щільність
різних ділянок печінкової паренхіми (1,
2, 7).
Отже, нормальна печінкова паренхіма виглядає як однорідна структура,
що переривається v. porta та її гілками,
які візуалізуються як тубулярні лінійні
структури із ехогенними стінками. Тонкіші стінки печінкових вен анехогенні.
У нормальній паренхімі печінки можна
простежити печінкові вени до їх зливання із v. cava inferior.
2 етап. На цьому етапі досліджували
ділянки печінкової паренхіми в режимі
тримірної візуалізації (3D – ехографія),
при якому структури, що досліджуються, представлені в 3-х площинах – вертикальній, горизонтальній та сагітальній.
Ми застосовували комбінацію 3D –
ехографії із так званим PD-режимом.
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Цей режим являє собою варіант дуплексного сканування, що одержав назву "енергетичного допплера" (Power
Doppler - PD). При енергетичному режимі визначається не значення допплеровського зрушення у відбитому сигналі, а його енергія (інтенсивність). За
таким підходом можна підвищити чутливість методу до низьких швидкостей,
зробити його практично незалежним
від кута дослідження, щоправда, ціною
втрати можливості визначення абсолютного значення швидкості й напрямку кровотоку. Цей метод незамінний
для визначення ступеня васкулярізації
тканини (наприклад, паренхіми печінки при різних патологічних станах), тих
або інших осередкових утворень у різних органах або ділянці досліджуваної
тканини.
В основу методу тримірної реконструкції покладено комп’ютерну обробку серії ехотомографічних зрізів (колірних картограм потоків), отриманих при
скануванні потрібної ділянки та навколишніх тканин з певними тимчасовими
інтервалами. Результатом комп’ютерної
обробки таких зрізів є його об’ємна
реконструкція. У сполученні з PDрежимом тривимірна візуалізація дає
змогу візуально дослідити особливості
васкулярізації печінки та окремих її ділянок при різних патологічних станах
(характер зміни судин, їх кількість, локалізацію, можливу деформацію та ін.).
На рис.1 показано ділянку паренхими
у практично здорової людини – при застосуванні 3D+ PD- візуалізації.
Отримане зображення фіксувалося
в пам’яті комп’ютера, і надалі в ручному
режимі за допомогою функції VOCAL
(Virtual Organ Computer Aided Analysis програма обчислення обсягів структур

складної форми у тривимірному режимі) виділялася ділянка печіночної тканини, найінформативніша на погляд
лікаря в плані діагностичної цінності
(Пат. №35695 України). Середній виділений обсяг ділянки печіночної паренхіми в обстежуваних хворих становив
58±9,2 см3, що в сотні разів перевищує
обсяг тканини печінки, отриманий при
пункційній біопсії.
Потім за допомогою функції об’ємної
гістограми отримували такі показники:
• щільність тканини за сірою
шкалою (MG – Mean Gray Value);
• індекс васкулярізації (VI –
Vascularization Index) – відбиває відсотковий вміст судинних елементів в обсязі, що цікавить, печінкової тканини;
• індекс кровотоку (FI – Flow
Index) – відбиває кількість клітин, що
транспортуються на момент дослідження, тобто інтенсивність кровотоку;
• індекс кровопостачання (FVI
– Flow Vascularization Index) – відбиває
кількість крові, що проходить через даний об’єм.
Результати та їх обговорення. У
результаті дослідження ми виділили
основні ультразвукові ознаки ураження
паренхіми печінки, а саме:
1. УЗ – ознаки гострого гепатиту
(або загострення хронічного гепатиту).
2. УЗ – ознаки хронічного гепатиту.
3. УЗ – ознаки стеатозу печінки.
4. УЗ – ознаки цирозу печінки.
До УЗ – ознак гострого гепатиту
(або загострення процесу в печінці) належать:
– зниження акустичної щільності
печінки. Слід зазначити, що ця ознака
виявляється лише за умови виникнення гострого гепатиту на тлі "здорової"
печінки. У разі розвитку гострого про39

Гепатологія, 2009, №1
цесу на тлі хронічної патології печінки
не спостерігається зниження її акустичної щільності. Але при детальному розгляді паренхіми видно її "розмитисть",
ніби ми спостерігаємо за нею крізь
мокре скло. Виразність цього симптому зростає із наростанням важкості
гепатиту, і тому є тією ультразвуковою
ознакою, що потребує уваги. Недоліком
його є залежність від властивостей апарату УЗД та досвіду фахівця;
– зменшення розмірів та потовщення стінок жовчного міхура. Цей
симптом потребує диференціальної діагностики запального процесу у жовчному міхурі (емпієма). Стінка міхура потовщується до 0,7–1,5 см (в нормі 0,3 см),
стає двоконтурною. За наявності больового синдрому внаслідок загострення
панкреатиту або виникнення реактивного панкреатиту цей симптом потребує
уважної диференціальної діагностики,
тому що зайве лікування протизапальними та антибактеріальними засобами
на тлі вірусного гепатиту може призвести до значно тяжчого перебігу хвороби –
аж до фатального наслідку.
До УЗ-ознак хронічного гепатиту
належать:
– збільшення
передньо-задніх
розмірів печінки, особливо її лівої частки;
– середньовогнищева дифузійна
неоднорідність паренхіми печінки (часто описується в літературі як "зернистість" паренхіми печінки);
– розширення ворітної вени (спостерігається в 93% випадків);
– збільшення площі селезінки та
розширення діаметра v. lіenalіs (визначалися у 41,8% й 26,4% хворих відповідно);
– гіперехогенні лінійні тяжі по

ходу сегментарних гілок ворітної вени
(посилення ехосигналів уздовж портальних трактів), виявлені при скануванні у 25,3% випадків. Цей симптом
частіше спостерігався у хворих із гострим процесом та при загостренні
хронічного гепатиту. Пояснюється набряком паренхіми печінки, що призводить до вираженішого контрастування
щільних стінок жовчних протоків (на
тлі набряку). За відсутності гострого
або загострення хронічного гепатиту
симптом характеризує хронічний запальний процес у внутрішньопечінкових жовчних протоках – холангіт.
При
застосуванні
3D+PDвізуалізації спостерігалось зменшення показників васкулярізації об’ємної
гістограми та підвищення щільності
за "сірою шкалою", а саме: VI ±0,6; FI 28,786±3,2; VFI - 3,2±0,08; MG - 15,2±1,1
(рис.2); ділянку печінки хворого на ХГС
при застосуванні 3D+PD – реконструкції паренхіми показано на рис. 3.
Основними УЗ - ознаками жирової
інфільтрації печінки є:
1) неоднорідність паренхіми, насамперед за рахунок дистального загасання ультразвуку (100% випадків) на
тлі підвищення її акустичної щільності
та збільшення розмірів печінки;
2) частіше, ніж у хворих з УЗ - ознаками хронічного гепатиту, визначалося
розширення селезінкової та ворітної
вен - відповідно в 82,3% й 94,1% випадків – спостерігається погана візуалізація центральних судин внаслідок їх
компресії паренхімою, яка перевантажена жиром;
3) значно частіше, ніж у хворих
із УЗ-ознаками хронічного гепатиту,
збільшена площа селезінки – у 41,8% й
91,2% випадках відповідно, (p < 0,005);
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4) контури печінки також залишаються рівними, недеформованими;
5) при застосуванні 3D+PDвізуалізації спостерігалось зменшення показників васкулярізації об’ємної
гістограми та підвищення щільності
за сірою шкалою, а саме: VI - 2,8±1,1;
FI - 26,543±2,6; VFI - 1,5±0,04; MG 13,2±1,0.
Цікавим є той факт, що ознаки жирової інфільтрації печінки мали місце
в 77,5% хворих з 3 генотипом HCV (що
збігається з даними літератури); при 1
генотипі цей відсоток становив 22,5%, а
при 2 та 4 генотипах в жодного хворого не спостерігалося ознак жирової інфільтрації печінки. Наявність стеатозу
при 3 генотипі (й не тільки при ньому)
може асоціюватися із прогресуючим

цирозом печінки. До того ж наявність
супутнього стеатозу у хворих на ХГС
є чинником, що перешкоджає розвитку стійкої вірусологічної відповіді на
терапію противірусними препаратами [9 – 12]. При застосуванні 3D+PDвізуалізації спостерігається зменшення
показників васкулярізації, але показники щільності навіть нижчі, ніж у практично здорових осіб (рис.4).
При цирозі печінки основними діагностичними ультразвуковими ознаками є:
1) зміна контуру печінки, бугристисть – спостерігалась у 18% хворих
із компенсованим цирозом та у 95% –
із декомпенсованим (асцит);
2) неоднорідність структури печінки за рахунок нерівномірного

Рис. 2. Двомірне зображення (2D-режим, або "сіра шкала") хворого А., 25 р., із хронічним гепатитом С. Спостерігається дифузне збільшення акустичної щільності печінкової паренхіми,
що надає їй характерної "зернистості"
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Рис. 4. Жирова інфільтрація печінки у хворого Б., 38 р., на ГС із супутнім метаболічним синдромом. Видно загасання судинного рисунку (вказано стрілкою)

чередування ділянок з різною акустичною щільністю. Цей симптом був
характерним для всіх хворих із цирозом печінки. За наявності вузлів до 3
мм в діаметрі діагностують дрібновузловий цироз печінки, від 3 мм до
2 см – крупновузловий цироз печінки. Останній потребує диференціальної діагностики із гепатоцелюлярною
карциномою;
3) наростання симптомів портальної гіпертензії у вигляді розширення ворітної і селезінкової вен (у
100% й 93,2% випадків відповідно);
4) збільшення правої й лівої часток печінки. У 5,1% хворих розміри
правої частки печінки не перевищували норми, що зазвичай відповідає
атрофічному цирозу печінки;
5) реканалізація параумбілікаль-

ної вени (15,3% випадків компенсованого цирозу та 43,2% – декомпенсованого);
6) поява вільної рідини в черевній порожнині (асцит);
7) при застосуванні 3D+PDвізуалізаці – значне зменшення показників васкулярізації об’ємної гістограми та підвищення щільності за
сірою шкалою, а саме: VI - 0,613±0,03;
FI - 11,103±2,0; VFI - 0,31±0,005; MG 28,08±1,9. Зміни у паренхімі печінки
в хворих на ЦП подані на рис. 5 та 6.
Отже, збільшення діаметра ворітної вени вірогідно частіше спостерігалося у хворих із хронічним гепатитом і цирозом печінки, а розширення
селезінкової вени – частіше у хворих
з ознаками жирової інфільтрації печінки та цирозом печінки; в них та42
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Рис. 5. Цироз печінки у хворого Г., 46 р., наслідок ХГС. Видна паренхіма підвищеної акустичної щільності, але однорідна, у бокових ділянках – вільна рідина (позначена стрілкою).
На цьому тлі жовчний міхур виглядає зменшеним у розмірах із потовщеною двоконтурною
стінкою (позначена стрілкою) – на практиці часто помилково сприймається як ознака запального процесу в жовчному міхурі

кож частіше збільшена селезінка.
Застосовуючи цей метод діагностики, ми бачимо зменшення показників об’ємної гістограми пропорційно стадії фіброзу в печінці.
При стеатозі печінки спостерігається ще більше зниження індексу кровоплину (FІ), ніж у хворих з
УЗ - ознаками хронічного гепатиту
(р < 0,05), а зміна індексів васкулярізації та кровоплину недостовірна
(р > 0,05). Імовірно, це свідчить про
помітніші зміни реологічних властивостей крові на тлі явищ метаболічного синдрому, який спостерігався в
54 (79,4%) хворих із жировою інфільтрацією печінки на тлі ГС.

При цирозі печінки різко знижені показники індексу васкулярізації
(VІ), кровоплину (FІ) і кровопостачання (VFІ) порівняно із показниками хворих на хронічний гепатит
та стеатоз печінки (р > 0,001), що
свідчить про помітне зниження як
кількості судин, що функціонують
у тканині печінки, так і кількості крові, яка ними проходить. Такі
глибокі зміни кровонаповнення органу приводять до посилення явищ
гіпоксії, що, своєю чергою, є додатковим чинником, що стимулює розвиток фіброзу в печінці. Це може
частково пояснити меншу ефективність ПВТ на тлі цирозу печінки.
43

Гепатологія, 2009, №1
Рис. 1. 3D - реконструкція
тканини печінки з режимом
PD практично здорової людини. Видна добре васкулярізована ділянка печінкової
паренхіми з відсутністю
ознак вогнищевого фіброзу

Рис. 3. 3D+PD - реконструкція паренхіми печінки у
хворого А., 25 р., із хронічним гепатитом С

Рис. 6. Ділянка тканини печінки хворого Г., 46 років, ХГС
із переходом у цироз. Видно
значно збіднений судинний
рисунок ділянки печінкової
паренхіми, деформація і "обриви" судин печінки, переривчастий судинний рисунок,
наявність гіперехогенного
вузла у паренхімі (світліша
ділянка)
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Висновки:
1. Сучасним ультразвуковим дослідженняя можна виявити навіть незначні зміни паренхіми печінки, які стосуються не тільки її щільності, але й змін
вскулярізації паренхіми. Відсутність у
хворих на хронічний гепатит ультразвукових ознак патології печінки не характерно для цирозу печінки, що може
бути використане при визначенні до-

цільності її пункційної біопсії.
2. Збільшення розмірів і зміна ехогенності печінки може асоціюватися з
будь-яким ступенем фіброзу й навіть із
ранньою стадією ЦП.
3. Ультразвукове дослідження, виконане за допомогою сучасної апаратури, у більшості випадків дає змогу підтвердити діагноз ЦП без використання
гістологічної верифікації діагнозу.
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КОНЦЕПЦІЯ УНІФІКАЦІЇ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ВІРУСНИХ
ГЕПАТИТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
А.В. Шкурба
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ
Ключові слова: вірусні гепатити, діагностика, лікування, комп’ютерні інформаційні програми, експертні програми, автоматизоване робоче місце лікаряінфекціоніста-гепатолога.
Концепция унификации диагностики и лечения вирусных гепатитов с помощью компьютерных технологий
А.В. Шкурба
Рассмотрены проблемы диагностики и лечения вирусных гепатитов на современном этапе. Показана роль методов медицинской информатики в организации этого процесса в развитых странах и оценено состояние их в Украине. На
основании многочисленных клинических и лабораторно-инструментальных
исследований у больных вирусными гепатитами и желтухой, не вызванной
вирусами гепатитов, выявлены диагностические критерии последовательной
диагностики желтух, определены 24 варианта клинического течения вирусных
гепатитов различной этиологии, оптимизировано их лечение. Создана концепция унификации лечебно-диагностического процесса при вирусных гепатитах,
реализованная в виде прототипа комплексной компьютерной системы как составной части автоматизированного рабочего места врача-инфекционистагепатолога. Описана работа его составных частей, структура базы данных
компьютерных информационных и экспертных программ. Представлены
данные об эффективности работы прототипа.
Ключевые слова: вирусные гепатиты, діагностика, лечение, компьютерные
информационные программы, экспертные программы, автоматизированное
рабочее место врача-инфекциониста-гепатолога.
Conception of standardization of diagnostics and treatment of viral hepatitis by
computer technologies
A.V. Shkurba
Problems of diagnostics and treatment of viral hepatitis on the modern stage
are discussed in the article. The role of methods of medical informatics is shown
in organization of this process in the developed countries and their condition is
evaluated in Ukraine. On the basis of the conducted numerous clinical and laboratory46
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instrumental researches at patients with viral hepatitis and jaundice, not caused by the
viruses of hepatitis, the diagnostic criteria of successive diagnostics of jaundices have
been revealed. 24 variants of clinical flow of viral hepatitis of different etiology have
been determined, their treatment has been optimized. Conception of standartization
of diagnostic and treatment process at viral hepatitis has been created, realized as a
prototype of the complex computer system as component part of automated of doctorinfectionist-gepatologist. Work of his component parts, structure of database of these
computer informative and expert programs, has been described. Data of prototype
work efficiency have been presented.
Keywords: viral hepatitis, diagnostics, treatment, computer informative programs,
expert programs, workstation of doctor-infectionist-hepatologist.
Вступ. Проблема вірусних гепатитів (ВГ) є найактуальнішим питанням
сучасної гепатології, що потребує найбільшої уваги всієї світової системи
охорони здоров’я: щорічно первинно
заражаються ВГ понад 300 млн. людей, від фульмінантної форми хвороби помирає майже 1 млн. осіб. Невпинно зростає кількість людей, які
гинуть від наслідків парентеральних
ВГ – цирозу печінки та гепатокарциноми [1].
Все частіше виникають ситуації,
коли ВГ або їх поєднання виникають
у хворого на тлі різноманітних вже
існуючих уражень печінки – внаслідок вживання наркотичних речовин,
гепатоксичних медикаментів, при
пухлинах, стеатогепатиті тощо.Частими стали колізії, коли хворий одночасно уражений двома або більше
вірусами гепатитів [2,3]. Крім того,
серед ушкоджень печінки наростає
частка тих, що викликані іншими інфекційними агентами. Почастішали і
токсичні гепатити (зокрема й медикаментозні), різної природи холестази,
надпечінкові жовтяниці.
Отже, лікар все частіше має
розв’язувати "загадки" з такими ви-

падками мікст-патології, коли необхідно проводити педантичну, тривалу,
послідовну етапну диференціальну
діагностику. А як це робити практичному лікарю, якщо пропонуються
численні різні підходи до діагностики та лікування ВГ й інших уражень
печінки?
У процесі встановлення діагнозу
допускається значна кількість помилок [4]. Сьогодні змінились, іноді докорінно, уявлення про необхідність
чи доцільність застосування різних
методів лабораторної та інструментальної діагностики. Постійно впроваджуються нові методи для уточнення етіології жовтяниць. Це породжує
колосальне розмаїття варіантів їх
тлумачення [5].
Запам’ятати велику кількість тестів, до того ж їх послідовність, реальні можливості виконання та застосування в тих чи інших випадках
дуже складно. Якби у повсякденній
роботі практичного лікаря була б
можливість використовувати досвід
та вміння найкваліфікованішого фахівця з проблеми, то це б зменшило
кількість діагностичних помилок і, по
можливості, максимально уніфікува47
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ло б обсяг досліджень та інтерпретацію одержаних даних.
Сьогодні у практичній діяльності лікаря все більшого значення набувають математичні методи аналізу
отриманих даних [6]. Процес впровадження нових інформаційних технологій у систему охорони здоров’я
зазвичай називають інформатизацією. Під цим терміном розуміють реалізацію комплексу заходів, спрямованих на забезпечення повноцінного
та своєчасного використання знань
у медицині [7]. Технологічною основою цього має стати мережа інформаційних структур [8]. У розвинених
країнах широко використовують засоби телемедицини, які дають лікарю змогу отримувати інформацію у
режимі реального часу, різноманітні
комп’ютерні засоби. Поліпшує діагностику телеметрія, за допомогою
якої можна показати хворого досвідченішому фахівцеві [9].
Важливим напрямком інформатизації медицини є створення специфічних інформаційно-довідкових
систем (програм) [10]. На жаль, велика кількість завдань не може бути вирішена за допомогою комп’ютерних
програмних засобів загального призначення [11]. Це диктує необхідність
використання спеціалізованих форм –
медичних комп’ютерних систем. Скористатися досвідом та вмінням видатного фахівця-експерта у своїй галузі,
за його фізичної відсутності дають
змогу так звані експертні комп’ютерні
програми, що реалізують свій потенціал через персональні або стаціонарні комп’ютери. Такі комп’ютерні
системи введені у систему охорони
здоров’я в США, Германії, Італії та ін-

ших розвинених країн світу [12,13].
Пристосувати іноземні системи для умов нашої системи охорони
здоров’я практично неможливо. А в
Україні, на жаль, ситуація із розвитком експертних систем є вкрай несприятливою, практично ніхто цією
проблемою не займається [14,15].
У більшості країн економічного
достатку створені у різних галузях
медицини автоматизовані робочі
місця (АРМ) лікаря відповідної спеціальності [16]. Так, з успіхом працюють АРМ кардіолога, лаборанта,
гастроентеролога та ін. У Росії створено АРМ інфекціоніста [17]. Утворення АРМ лікаря на кшталт відомих
моделей відсутні в Україні. Тому ми
спробували розробити концепцію
АРМ лікаря-інфекціоніста-гепатолога
у вигляді прототипу комплексної
комп’ютерної системи діагностики
та лікування різноманітних варіантів
клінічного перебігу ВГ.
Матеріали та методи. Для уніфікації результатів клінічних, епідеміологічних, лабораторних, інструментальних та біохімічних досліджень
обстежено 1875 хворих на 7, 14, 21
добу жовтяниці. Діагноз хвороби був
верифікований за допомогою ІФА
та ПЛР. Нозологію, клінічні форми,
клініко-патогенетичні варіанти перебігу, ступінь важкості встановлювали згідно із загальноприйнятими
критеріями, відповідно до МКХ-10.
Серед обстежених хворих було 1386
(73,92%) осіб з ВГ; у 489 (26,08%) пацієнтів жовтяниця не пов’язана з ВГ.
З метою оцінки функціонального стану печінки визначали у сироватці крові вміст білірубіну та його
фракцій, активність АлАТ, АсАТ, ЛФ,
48
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ГГТП та ін. ферментів, протеїнограму,
коагулограму, вміст сечовини, креатиніну тощо за загальноприйнятими
колориметричними та кінетичними
методиками (аналізатори "Superzet",
"Roche Dіagnostіcs", "Human"). Маркери ВГ визначали в ІФА з діагностикумами ELІSA ІІІ покоління на тестсистемах виробництва "Діапроф Мед"
(Україна), "Діагностичні системи" та
"Вектор-Бест" (Росія), "ВіоRad" (Франція). Якісне визначення РНК та ДНК
вірусів гепатитів проведено на основі методу зворотної транскрипції й
ПЛР із використанням внутрішнього
контрольного зразка НК на базі ампліфікатора й відеосистеми "BіoRad".
Кількісне визначення НК здійснено
на основі ПЛР із гібридизаційнофлуоресцентною детекцією у режимі "реального часу" на аналізаторі
ІQіCycler "BіoRad".
Ультразвукові дослідження проведені на ультразвуковому сканері експертного класу – Voluson 730
Expert (Німеччина). Статистичні
обчислення виконані за допомогою
комп’ютера ASUS на основі Windows
Vista Home Premium в комплексі
MsExcel 2003.Використовували різні
методики статистичних обчислень.
Заповнення бази даних для створюваних експертних комп’ютерних
програм та прототипу комплексної
комп’ютерної системи проведено в
оболонці для створення експертних
програм Exsys, ver. 5.0.8. - W.
Комп’ютерна оболонка для створення експертних програм (система
Exsys) являє собою інтелектуальну
систему, що може бути використана
для розроблення бази знань у будьякій предметній області. При цьому

знання представляються у вигляді
продукційних правил. До системи
введені засоби налагодження й тестування програми, редагування для
модифікації знань і даних. Основною
частиною експертної системи є база
знань, що накопичується в процесі
розвитку системи. База знань містить
правила типу:
якщо (умова) тоді (підсумок), або
якщо (умова) тоді (підсумок 1) та
або ще (підсумок 2)
Приклад продукції:
Якщо pН < 6, тоді рідина - кислота.
Правила можуть існувати у деяких частках імовірності, що виражається у конфіденційності (коефіцієнті
упевненості). Величину цього коефіцієнта задає розроблювач при створенні бази знань. В експертній системі Exsys передбачено три шкали, за
якими оцінюється конфіденційність.
Перша шкала використовує тільки два значення конфіденційності
(коефіцієнтів упевненості): 0 – неправда, 1 – істина. Друга шкала передбачає значення від нуля до десяти,
при цьому: 0 – абсолютна неправда,
10 – абсолютна істина, проміжні значення характеризують різний ступінь
упевненості; третя – розширює можливості другої: -100 – абсолютна неправда (-100 – 0 це "шкала неправди"),
+100 – абсолютна істина (0 – +100 – це
"шкала правди"). Проміжні значення
відповідають різному ступеню впевненості. При розробленні бази знань
розроблювач вирішує, залежно від
особливостей завдання, яку із цих
шкал вибрати.
При розробленні правил у оболонці Exsys використовуються кваліфікатори. Кваліфікатор – це спеці49
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альна текстова змінна, котра має ім’я
й може набувати одного з декількох
значень. Всі значення пронумеровані
для швидкого й легкого введення їх
при створенні правил. Кваліфікатори
використовуються для формування
умов. З цією метою вибирається потрібний кваліфікатор і вказується номер відповідного значення.
У процесі створення експертної
системи можна змінити будь-яке
правило, будь-який кваліфікатор,
текстову інформацію й варіант значення.
У системі формуються варіанти вибору ухвалення рішення, які
становлять частину тоді (висновок)
правила із заданої розроблювачем
шкалою ймовірності. Ефективність
медичних експертних програм оцінюють, порівнюючи їх висновки з
висновками лікарів початкового досвіду відповідної спеціальності.
Результати досліджень та їх обговорення. Аналіз помилок при діагностиці ВГ на попередньому доклінічному етапі виявив такі помилки:
1. Допущені внаслідок подібності клінічної картини (14,72%); 2. Помилки, що сталися через недостатню
увагу до окремих симптомів або недооцінку їх лікарями при амбулаторному обстеженні хворих (40,08%);
3. Допущені через хибну оцінку
лабораторно-інструментальних даних (25,97%); 4. Допущені через неможливість проведення необхідних
лабораторно-інструментальних досліджень (12,47%); 5. Діагностично
складні випадки (6,76%).
Як видно з представлених даних,
найбільше помилок лікарі догоспітальної ланки допускали через недо-

статню увагу до інформативних проявів хвороби, на нашу думку, через
відсутність уніфікації етапної діагностики жовтяниць.
У статистичних обчисленнях та
зіставленнях клінічних проявів у хворих із жовтяницею різного генезу були
виявлені діагностичні критерії. Найзначущі наведені в таблиці 1.
Серед 1386 хворих на ВГ розподіл
за нозологічними формами був таким:
• ВГА діагностований у 438 хворих (32%),
• ВГВ – у 582 (42%),
• ВГС – у 106 (8%),
• ВГВ+ВГС – у 111 (8%),
• ВГВ+ВГD – у 61 (4%),
• ВГА+ВГВ у 39 (3%),
• ВГА+ВГС у 31(2%),
• ВГВ+ВГС+ВГD у 18 (1%).
Серед хворих на ГА у 56 (13%) був
легкий перебіг, у 217 (50%) – середньоважкий, у 128 (29%) – важкий; у
37 (8%) хворих – холестатичний перебіг. Серед хворих на ГВ у 78 (13%)
діагностований легкий перебіг, у 181
(31%) – середньоважкий, у 141 (24%) –
важкий, у 44 (8%) відзначено фульмінантний перебіг, у 63 (11%) – холестатичну форму, у 75 (13%) виявлено загострення хронічного перебігу ГВ.
На основі аналізу серологічних та
молекулярно-генетичних досліджень
та інших сучасних методів діагностики були виявлені 24 варіанти клінічного перебігу ВГ. Статистичними
обчисленнями встановлено вірогідні
діагностичні критерії ВГ. Найзначущі
з них наведені у табл. 2.
Одержані критерії разом з деякими експертними даними введені до
бази даних комп’ютерних програм
створеного прототипу комплексної
50
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Таблиця 1
Критерії діагностики хвороб з жовтяницею, що не викликана ВГ
Нозологічні форми

Критерії діагностики, які при статистичному обчисленні дали достовірні
відмінності для критеріїв значущості відповідно {α=0,05, ν=0,05, p<0,05
або p<0,01}
Лептоспіроз з
Гарячка >38,7°С тривалістю >4 діб, міалгії, гіперемія кон’юнктив та обличжовтяницею
чя, біль голови, відсутність покращання при появі жовтяниці; лейкоцитоз >10х109/л, ШОЕ >20 мм/год, підвищення вмісту сечовини > ніж вдвічі,
креатиніну вдвічі; АлАТ не більше ніж у 10 разів, АсАТ– не більше ніж у
6 разів.
Гострий токсичний Гострий початок жовтяниці протягом 2-х діб після вживання препарату,
медикаментозний
переважання диспепсичного синдрому, болючість печінки по всій погепатит
верхні, еозинофілія >7%, підвищення активності АлАТ до 8 разів, АсАТ
до 6 разів, γ-глютамілтранспептидаза (ГГТП) – у 1,5–2,5 раза.
Гострий токсичний Гострий початок жовтяниці протягом 3-х діб після вживання певної речонемедикаментозний вини, гарячка >38,0 °С протягом більше 3 діб, різке переважання диспепгепатит
тичного синдрому, часте блювання, болючість печінки по всій поверхні,
підвищення активності АлАТ не більше ніж у 7 разів, АсАТ не більше ніж
у 5 разів, ГГТП не більше 2,5 разів.
Неалкогольний
Наявність в анамнезі хвороб з метаболічним синдромом, ожиріння, зміни
стеатогепатит
на УЗД у вигляді дистального згасання ультразвуку, підвищення активності
АлАТ не більше 5 разів, АсАТ не більше ніж у 3 рази; лужна фосфатаза підвищена у 1,5-2,5 раза, загальний білірубін не більше ніж у 4 рази.
Хронічний
Тривалість >6 місяців, вживання алкоголю більше 40 г чистого спирту на
токсичний гепатит добу в середньому, або робота на шкідливому виробництві, або тривалий
немедикаментозного контакт з хімікатами в побуті, або тривале вживання пероральних наркопоходження
тичних речовин; підвищення активності АлАТ у 1,5-4 рази, АсАТ у 2,5-7
разів, ГГТП > ніж утричі
Хронічний
Тривалість >6 місяців, вживання медикаментів >6 місяців, наявність змін
токсичний гепатит по ходу портальних трактів при УЗД; співвідношення АлАТ до АсАТ <1,4,
медикаментозного
підвищення активності ГГТП не більше ніж у 3 рази.
походження
Цироз печінки
Тривалий період хвороби >3 років, немотивована слабкість >1 року, кровотечі з ясен, носові кровотечі>1 року, наявність телеангіоектазій, тенденція до вирівнювання рівня фракцій білірубіну, переважання активності АсАТ над АлАТ, підвищення активності ГГТП > ніж у 3 рази, ЛФ
> ніж удвічі , помірна анемія, підвищення ШОЕ >20 мм/год, підвищення
рівня сечовини > ніж у 1,5 раза, креатиніну > ніж у 1,7 раза.
ЖКХ, холедохолітіаз Гострий початок жовтяниці, виразний больовий синдром у правому
підребер’ї, лейкоцитоз 8-15х109/л; наявність тіні у холедоху, камені в жовчному міхурі; активність АлАТ підвищена не більше ніж у10 разів, АсАТ–
до 6 разів.
Хвороба
Зниження апетиту >1 місяця, втрата маси тіла понад 5 кг за
підшлункової залози місяць, біль у центральних відділах живота; при УЗД зміни
структури підшлункової залози, одночасне розширення холедоха
та вірсунгового протоку; лейкоцитоз >9,0х109/л, активність АлАТ
підвищена не більше ніж у 10 разів, АсАТ – не більше ніж у 6 разів,
ШОЕ >25 мм/год.
Рак печінки або
Розширення холедоха >1,0 см та внутрішньопечінкових проток, наявметастази до печінки ність при УЗД невеликих тіней, що локалізуються у паренхімі печінки.
Лейкоцитоз >9,0 х109/л, ШОЕ> 30 мм/год.
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Таблиця 2
Критерії діагностики різних варіантів ВГ
№
з/п

Варіант
перебігу

Вірогідні діагностичні критерії {α=0,05, ν=0,05, p<0,05 або <0,01}

1.

ВГА з легким
перебігом

Дожовтяничний період до 3-х діб, переважання астеновегетативного
синдрому, відсутність гарячки; підвищення активності АлАТ не
більше ніж у 15 разів, АсАТ не більше ніж у 7 разів, підвищення
тимолової проби удвічі

2.

ВГА середньої
важкості

Нетривала (до 3-х діб) гарячка не більше 38,3°С, покращення стану з
появою жовтяниці.

3.

ВГА з важким
перебігом

Гострий початок, гарячка понад 38° С, поєднання нетривалої гарячки
із покращанням стану при появі жовтяниці, підвищена більше ніж у
4 рази тимолова проба, молодий вік хворого.

4.

ВГВ з легким
перебігом

Тривалість дожовтяничного періоду > 3 діб, переважання астеновегетативного синдрому

5.

ВГВ середньої
важкості

Тривалість дожовтяничного періоду > 5 діб, відсутність фебрильної
гарячки, відсутність покращання стану з появою жовтяниці, наявність
артралгічного синдрому, переважання диспепсичного синдрому;
нормальний або збільшений не більше ніж удвічі рівень тимолової
проби, наявність хронічних хвороб, які потребують парентерального
лікування.

6.

ВГВ з важким
перебігом

Тривалий дожовтяничний період із переважанням артралгічного та
висипного синдромів, наявність тривалого субфебрилітету, алергічні
або "артралгічні" хвороби в анамнезі, верхня межа норми еозинофілів
або еозинофілія. Переважання блювання і нудоти над іншими
ознаками ВГ, погіршення сну, рівень слабкості, який не відповідає
іншим ознакам, низький рівень сечовини, протромбінового індексу,
наявність панкреатиту в анамнезі.

7.

ВГВ з
Виражена інтоксикація, часте блювання, анорексія, відраза до
фульмінантним запахів їжі, безсоння, поява жахаючих снів, "відчуття провалу" у сні,
перебігом
скорочення розмірів печінки, зростання рівня загального білірубіну
з "вирівнюванням" прямої і непрямої фракції; зменшення активності
АлАТ і АсАТ, тенденція до лейкоцитозу крові, зниження ехогенності
паренхіми печінки на ультразвуковій скенограмі, розмитість її
структури.

8.

ВГА з
Гострий початок жовтяниці, наявність помірного свербіння шкіри,
холестатичним відсутність навіть помірної "печінкової" інтоксикації, незначне
перебігом
збільшення печінки, підвищення активності АлАТ і АсАТ не
більше, ніж у 10 разів, на скенограмі посилення ехогенності уздовж
портальних трактів, відсутність розширення холедоха.

9.

ВГВ з
Поступовий початок жовтяниці, свербіння шкіри, поганий сон;
холестатичним відсутність значної "печінкової" інтоксикації, незначне збільшення
перебігом
печінки, активність АлАТ і АсАТ підвищена не більше, ніж у 15 разів;
на скенограмі посилення ехогенності уздовж портальних трактів,
холедох нерозширений.
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10. ВГВ з
механічним
компонентом

Невисокий рівень "печінкової" інтоксикації, наявність мінливого
свербіння, на скенограмі збільшення жовчного міхура, розширення
холедоха при високому рівні білірубіну та високій активності
амінотрансфераз, наявність змін з боку підшлункової залози, або
ворітної ділянки, або вогнищ у паренхіми печінки

11. ВГВ на тлі
видаленого
жовчного
міхура

Короткий дожовтяничний період, відсутність "печінкової" інтоксикації,
відсутність у післяопераційному періоді постхолецистектомічного
синдрому, нетривалість жовтяниці, наявність на скенограмі
збільшеного жовчного міхура і розширеного до верхньої межи норми
холедоха.

12. Хронічний
ВГВ у фазі
загострення

Наявність ознак гепатиту в анамнезі не менше ніж за 6 місяців до
появи жовтяниці або епізоди нетривалої жовтяниці в анамнезі, за
наявності HBsAg; ущільненість і збільшення печінки і селезінки,
високий рівень гаммаглобулінемії, диспротеїнемії,
збільшення
тимолової проби > ніж у 5 разів, наявність на скенограмі підвищення
ехогенності паренхіми печінки, розмитість або грубі порушення її
структури, ознаки цирозу

13. ВГВ та ВГD
у вигляді
коінфекції

Наявність тяжкого перебігу при двох хвилях жовтяниці,
гемоконтактний шлях передачі, парентеральні втручання за 30-45 діб
до початку хвороби, відсутність HBеAg за наявності інших маркерів
ВГВ.

14. ВГВ та ВГD
у вигляді
суперінфекції

Наявність ознак гепатиту в анамнезі не менше ніж за 6 місяців до появи
жовтяниці, епізоди нетривалої жовтяниці в анамнезі, за наявності
HBsAg, ущільненість і збільшення печінки і селезінки, високий рівень
гаммаглобулінемії, диспротеїнемії, тимолової проби > ніж у 5 разів;
на скенограмі підвищення ехогенності паренхіми печінки, розмитість
або грубі порушення її структури, ознаки цирозу при гострій появі
жовтяниці, парентеральні втручання за 30-45 діб до початку хвороби,
відсутність HBеAg За наявності інших маркерів ВГВ.

15. ВГС

Відсутність або короткий (< ніж у 5 діб) дожовтяничний період, слабкий
рівень інтоксикації, нетривала жовтяниця за наявності ущільненої
печінки, поява окремих позапечінкових ознак (телеангіоектазії,
пальмарна еритема тощо), підвищення ехогенності паренхіми печінки
і зміна її структури.

16. ВГВ + ВГС на
тлі наркоманії

Відсутність або короткий дожовтяничний період, вік хворого
до 30 років, вигляд хворого не відповідає "паспортному" віку,
наявність больового синдрому з боку печінки, легкість перебігання,
ущільненість і збільшеність печінки не корелює з рівнем білірубіну
і активністю амінотрансфераз; зміни на скенограмі, притаманні
хронічному ураженню, наявність ураження підшлункової залози,
високий стабільний рівень тимолової проби.

17. ВГВ+ВГС без
наркоманії

Наявність парентеральних втручань, поява жовтяниці на тлі
ущільненої печінки, наявність окремих позапечінкових ознак
(телеангіоектазії, пальмарна еритема тощо)

18. ВГВ+ВГD+ВГС Наявність двохвильової жовтяниці, гемоконтактний шлях передачі,
парентеральні втручання за 30–45 діб до початку хвороби, відсутність
HBеAg за наявності інших маркерів ВГВ, середньоважкий перебіг
жовтяниці.
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19. ВГА на тлі
Гострота початку, гарячка понад 38° С, поєднання нетривалої гарячки
хронічного ВГВ із покращанням стану при появі жовтяниці, молодий вік хворого,
контакт із хворим на ВГА; наявність ознак гепатиту в анамнезі не
менше ніж за 6 місяців до появи жовтяниці, епізоди нетривалої
жовтяниці в анамнезі, За наявності HBsAg, ущільненість і збільшення
печінки і селезінки, високий рівень гаммаглобулінемії, тимолової
проби, наявність на скенограмі підвищення ехогенності паренхіми
печінки, розмитість або грубі порушення її структури
20. ВГА на тлі ВГС

Гострий початок, гарячка понад 38° С, поєднання нетривалої гарячки
із покращанням стану при появі жовтяниці, молодий вік хворого,
контакт із хворим на ВГА за 15–45 діб до захворювання, ущільнена
печінка, поява окремих позапечінкових ознак (телеангіоектазії,
пальмарна еритема тощо), високий рівень тимолової проби – > ніж у 6
разів, високий рівень гаммаглобулінемії, диспротеїнемії, підвищення
ехогенності паренхіми печінки і зміни її структури

21. ВГА на тлі
хронічного
токсичного
гепатиту

Ознаки, які властиві ВГА з середньоважким перебігом за наявності
ознак "нездоров’я" печінки >1 року, вживання гепатотропних
препаратів, контакт з хімікатами >1 року, підвищення активності
ГГТП> ніж у 2,5 раза, невисоке переважання активності АлАТ
над АсАТ; УЗД–зміни з боку печінкової паренхіми: підвищення
ехогенності, структурні зміни печінки

22. ВГВ на тлі
хронічного
токсичного
гепатиту

Наявність тривалого дожовтяничного періоду із переважанням
артралгічного та висипного синдромів, наявність тривалого
субфебрилітету, алергічні або "артралгічні" хвороби в анамнезі; верхня
межа норми еозинофілів або еозинофілія. Переважання блювання і
нудоти над іншими ознаками ВГ, погіршення сну, рівень слабкості,
який не відповідає іншим ознакам, низький рівень сечовини,
протромбінового індексу, наявність ознак гепатиту в анамнезі не
менше ніж за 6 місяців до появи жовтяниці, епізоди нетривалої
жовтяниці в анамнезі, ущільненість і збільшення печінки і селезінки,
високий рівень гаммаглобулінемії, диспротеїнемії, тимолової проби
> 5 разів; на скенограмі підвищення ехогенності паренхіми печінки,
розмитість або грубі порушення її структури, ознаки цирозу

23. ВГА на тлі
Гострий початок, гарячка понад 38° С, поєднання нетривалої гарячки
неалкогольного із покращанням стану при появі жовтяниці, контакт із хворим
стеатогепатиту на ВГА за 15–45 діб до захворювання, підвищена більше ніж у 4
рази тимолова проба, молодий вік хворого. Наявність хвороб, що
приводять до ліпідних порушень, ожиріння, виразне дистальне
згасання ультразвуку при УЗД
24. ВГВ на тлі
Тривалий дожовтяничний період із переважанням артралгічного
неалкогольного та висипного синдромів, тривалий субфебрилітет, алергічні або
стеатогепатиту "артралгічні" хвороби в анамнезі, верхня межа норми еозинофілів або
еозинофілія. Переважання блювання і нудоти над іншими ознаками
ВГ, погіршення сну, рівень слабкості, який не відповідає іншим
проявам хвороби, низький рівень сечовини, протромбінового індексу;
наявність панкреатиту в анамнезі, хвороб, що приводять до ліпідних
порушень, ожиріння, помірне дистальне згасання ультразвуку при
УЗД, що наростає в динаміці у міру стихання жовтяниці
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комп’ютерної системи діагностики
та лікування різних варіантів вірусних гепатитів. Прототип має прообраз головного меню, через яке можна
потрапити до інших його складових.
Сьогодні у прототипі задіяні 4 основні блоки (інформаційно-довідкові
програми, експертні діагностичні
програми,
приладно-комп’ютерні
програми, накопичення історій хвороби) та допоміжний блок зв’язку з
Інтернетом, де є файл медичних адрес
Інтернету (рисунок 1).
Блоки прототипу сконструйовані так, що можуть працювати автономно. Важливою частиною адекватної роботи комп’ютерної системи
є накопичення в базі даних свідчень
про хворих, стан яких аналізувала
система (блок "Історія хвороби"). До
нього вносяться дані про хворого,

Головне
меню

які можуть бути викликані з бази
даних модуля за № історії хвороби
або прізвищем хворого. Гнучкість
роботи системи дає змогу багаторазово звертатися по вищевказані дані,
вносити необхідні корективи, проводити статистичні дослідження. Блок
приладно-діагностичних
програм
з експертними даними представлений поки що однією програмою
під назвою "КОС". Вона призначена
для підтримки лікаря в разі отримання результатів тестів кислотноосновного стану (КОС) у хворих на
тяжкий і фульмінантний перебіг ВГ.
Блок експертних програм представлений трьома програмами: "Диференціальна діагностика жовтяниць",
"Різні варіанти перебігу ВГ", "Фульмінантна печінкова недостатність при
ВГ", які у такій послідовності забезпе-

Блок надходження інформації (Планувальник
системи – введена через периферічні пристрої,
завдяки телемедичним засобам
Блок
приладнокомп’ютерних
програм

Блок
"Історія
хвороби"
Блок зв’язку
з Інтернетом
"Медичні адреси
Інтернету"

Блок
експертних
програм
Блок
інформаційнодовідкових
програм

Рис. 1. Схема прототипу комплексної комп’ютерної системи діагностики та лікування
різних варіантів вірусних гепатитів
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чують підтримку лікаря у етапній діагностиці жовтяниць. Внаслідок звертання до програм, в комп’ютерних
вікнах, на яких одна одну змінюють
певні умови з їхніми градаціями, лікар має дати чіткі відповіді. У разі
неможливості відповісти на деякі з
них потурбуватися про подільше визначення показників, які введені у
вигляді умов до бази даних. Внаслідок такого підходу й забезпечується
уніфікованість процесу діагностики.
Блок інформаційно-довідкових програм на етапі прототипу становлять
дві програми: "Жовтяниці" та "Вірусні гепатити", які дають змогу оновити
знання лікаря за цими проблемами,
зокрема й про лікування різних варіантів ВГ. Сумарний об’єм файлів
інформаційно-довідкових програм
досяг 721 кб.
Всі експертні та приладнодіагностична програми створені за
правилами конструювання програм
із експертними знаннями. Дані про
їх структуру, чутливість та специфічність наведені в табл. 3.
Як видно з табл. 3, програми високочутливі та специфічні. Це підтвердило їх тестування шляхом зіставлення
з висновками лікарів-початківців ін-

фекціоністів та медицини невідкладних станів. Експертна комп’ютерна
програма "Диференціальна діагностика жовтяниць" дала на 31±1% достовірно кращій результат, ніж лікаріінфекціоністи-початківці та на 35±2%
вірогідно кращій результат ніж лікарі медицини невідкладних станів
(p<0,01). Експертна комп’ютерна програма "Варіанти перебігу вірусних
гепатитів" дала подібні результати.
Комп’ютерна програма "Фульмінантна печінкова недостатність при вірусних гепатитах" дала при тестуванні на 19±1% достовірно кращій
результат, ніж лікарі-інфекціоністи
початківці і на 35,75±2,35% достовірно кращій результат, ніж лікарі
початківці неінфекціоністи (α<0,01).
Приладно-комп’ютерна
програма
"Кислотно-основний стан" при тестуванні відповідно дала на 35±1% та
40,33±2,54% (α<0,01) кращій результат.
Для вивчення ефективності прототипу проведений хронометраж
роботи лікаря. Встановлено, що у
разі звернення по допомогу до прототипу тривалість діагностичнолікувального процесу в групі з 20
пацієнтів становила 543,6 хв. (стан-

Таблиця 3
Структура комп’ютерних програм, їх чутливість та специфічність
Назва програми
Диференціальна
діагностика жовтяниць
Варіанти перебігу ВГ
Фульмінантна печінкова
недостатність при ВГ
Кислотно-основний стан
("КОС")

Кількість Кількість Кількість Чутливість Специфічність
підсумків умов
правил
6

38

121

91%

‒

25

84

422

88%

88%

3

27

62

83%

78%

12

2

17

‒

‒

56

Гепатологія, 2009, №1
дартне відхилення = 60,52), у разі самостійної роботи в аналогічній групі
хворих – 590,85 (стандартне відхилення = 61,22). Отримана різниця
(47±4 хв.) є статистично значимою та
вірогідною – застосування прототипу комплексної комп’ютерної системи діагностики і лікування ВГ заощаджує час.
Вивчення економічного ефекту
від застосування прототипу комплексної комп’ютерної системи діагностики і лікування різних варіантів ВГ
показало, що у разі звернення до прототипу середні витрати на лікувальнодіагностичний процес у групі з 20 хворих становили 375,2 грн. (стандартне
відхилення = 99,13), при самостійній
роботі в аналогічній групі хворих –
дорівнювали 478,5 (стандартне відхилення = 84,45). При застосуванні
критерію Стьюдента об’єднана оцінка дисперсії становила 16958,56, t визначена рівною 2,5, тоді при ν=38 та
P=0,05 tтабл.=2,02. Встановлено, що
застосування прототипу комплексної
комп’ютерної системи діагностики
і лікування різних варіантів ВГ дало
можливість
зменшити витрати на
лікувально-діагностичний процес в

середньому на 103,3±6,5 грн.
Зрозуміло, що наш прототип не є
закінченою конструкцією, яку можна
передати у виробництво. Для виготовлення виробничої моделі потрібна
праця колективу інфекціоністів разом із програмістами. Необхідним є
введення до неї телемедичних засобів
задля створення повноцінного АРМ
інфекціоніста-гепатолога. При появі нових діагностично-лікувальних
методів обов’язковою є модернізація такої системи задля збільшення її
чутливості та специфічності.
Висновки. Отримано нові дані
про клінічний перебіг ВГ, встановлено критерії послідовної діагностики жовтяниць, 24 різних варіантів
клінічного перебігу ВГ, оптимізоване лікування хворих з цими варіантами перебігу ВГ. Розроблено концепцію комплексної комп’ютерної
системи і втілено її у вигляді
прототипу, створено бази даних
інформаційно-довідкових, експертних та приладно-діагностичних
комп’ютерних програм. Проведене
передвиробниче тестування цього
прототипу, яке показало його ефективність у роботі.
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ОСОБЛИВОСТІ ІМУНОПАТОГЕНЕЗУ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ В
З ІНВЕРСІЄЮ HBeAg
О.Б. Герасун
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Ключові слова: хронічний гепатит В, інверсія HBeAg, сенсибілізація до антигенів HBV, культура лейкоцитів, γ-ІНФ, ФНП-α.
Особенности иммунопатогенеза хронического гепатита В
с инверсией HBeAg
А.Б. Герасун
В статье представлены результаты изучения сенсибилизации иммуноцитов
у больных хроническим гепатитом В с инверсией HBeAg. Исследование проведено с помощью культуры лейкоцитов периферической крови, стимулированной антигенами HBV. Установлено, что прекращение синтеза HBeAg сопровождается снижением сенсибилизации к HBeAg и HBcAg.
Ключевые слова: хронический гепатит В, инверсия HBeAg, сенсибилизация
к антигенам HBV, культура лейкоцитов, γ-ИНФ, ФНП-α.
Peculiarities of immunopathogenesis chronic hepatitis B in patients
with HBeAg-inversion
O.B. Herasun
The results of investigation of sensitizing of immunocytes at patients with chronic
hepatitis B with inversion HBeAg have been represented. Investigation has been
conducted with the help of the culture of peripheral blood leucocytes, sensitized by
HBV antigens. It has been stated that stopping of HBeAg synthesis is accompanied by
decrease of sensitizing toHBeAg and HBсAg.
Keywords: chronic hepatitis B, inversion of HbeAg, sensitizing to HBV antigens,
culture of leucocytes, γ-IFN, TNF-α.
Вступ. Сучасні уявлення про патогенез гепатиту В грунтуються на тому,
що організація геному HBV дає змогу
вірусу потрапляти до клітини-хазяїна
та відтворювати запрограмовані про-

цеси паралельно з процесами життєдіяльності в інфікованій клітині. Розмноження збудника і вихід з клітини не
супроводжується ураженням гепатоциту, HBV не є цитотоксичним [1–3].
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Загальновизнано, що запальнонекротичні процеси, хоч ініційовані
реплікацією збудника, безпосередньо з нею не зв’язані і відбуваються за участі ефекторноклітинних та
клітинно-гуморальних механізмів у
відповідь на експресію антигенів HBV.
Клінічно виражені прояви гепатиту
зумовлені експресією на поверхні клітин HBcAg та HBeAg, які виступають
як головні мішені імунної відповіді.
Відсутність кореляції між вірусним навантаженням і вираженістю
патоморфологічних проявів та прямий зв’язок з інтенсивністю імунної
відповіді на антигени HBV підтверджують, що гепатит В є хворобою
імунної відповіді. Доведено, що антигени збудника (насамперед HBcAg
та HBeAg) індукують деструктивні
реакції клітинного та гуморального
імунітету [4]. Провідним
механізмом ураження гепатоцитів є імунний
апоптоз, який відбувається переважно в наслідок клітинного імунітету, в
першу чергу за участю цитотоксичних Т-лімфоцитів.
Ці традиційні підходи до тлумачення патогенезу гепатиту В, як стало відомо в останні роки, переважно
стосуються процесів, що пов’язані із
диким штамом HBV [1]. Але у хворих
на хронічний гепатит В (ХГВ) достатньо часто відбувається мутація precore та core гена HBV, які приводять
до утворення трансляційного стопкодону з припиненням експресії preС/С протеїну – попередника синтезу
HBeAg [4 – 5].
Дані про роль індукованої антигеном імунної відповіді у патогенезі

гепатиту В вказують на те, що мутації, наслідком яких є припинення синтезу HBeAg, повинні істотно
впливати на перебіг інфекційного
процесу. Це припущення отримало
підтвердження. Встановлено, що інверсія HBeAg у хворих на ХГВ із реплікацією HBV призводить до толерантності і зменшення інтенсивності
імунного апоптозу зі сповільненням
кліренсу HBV [6–9]. Проте залишається дискусійним питання про те,
як інверсія HBeAg сприяє розвитку
толерантності до HBV у хворих з експресією HBcAg, що розглядається як
потужніший антиген вірусу (антитіла до нього з’являються раніше, ніж
HBeAb).
Вирішення цього питання було
метою нашого дослідження.
Матеріали та методи дослідження. Для вивчення впливу інверсії
HBeAg на сенсибілізацію лімфоцитів
до антигенів HBV обстежували хворих на ХГВ в різні терміни після припинення синтезу е-антигена. Обстежено 44 хворих на HBeAg-негативний
ХГВ із реплікацією HBV DNA. Для
встановлення НВеАg-негативності
е-антиген у хворих з реплікативною
формою ХГВ визначали не менше 2-х
разів протягом шести місяців. Для
підтвердження інверсії HBeAg визначали anti-НВе.
Враховуючи те, що відсутність або
низький не ідентифікований рівень
НВеАg може зумовити інтеркуренція
з іншими вірусами, до групи дослідження увійшли пацієнти, в яких виключено дельта-інфекцію, гепатит С,
ВІЛ-інфекцію та цитомегаловірусну
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інфекцію.
Маркери вірусних гепатитів визначали методом ІФА з використанням тест-систем III–IV покоління,
переважно НВО "Диагностические
системы", м.Н.Новгород (Росія) та
"Вектор-Бест", м. Новосибірськ (Росія) в комплектації з ТМБ. У разі
відсутності HBeAg, сироватки крові
додатково перевіряли за допомогою
тест-системи "Сalbiotech, inc" (США,
Каліфорнія).
У всіх хворих з відсутністю НВеАg
визначали НВV DNA методом ПЛР.
Особливості імунної відповіді на
антигени HBV у хворих з інверсією
HBeAg вивчали, досліджуючи специфічну реактивність імуноцитів у
культурі лейкоцитів периферичної
крові (КЛ). Зазвичай у подібних дослідженнях визначають інтенсивність
бласттрансформації під впливом
антигенної стимуляції лейкоцитів
(БТЛ). Проте, на нашу думку, певні
переваги має визначення вмісту цитокінів у супернатанті сенсибілізованих лімфоцитів. Річ у тім, що морфологічні зміни лімфоцита – клітини,
яка під впливом рослинного мітогена
або антигенного стимулятора трансформації перетворюється на свого
попередника бласта, – є завершальним етапом складного процесу, який
починається з активізації генома та
стимуляції клітинного обміну. Саме
тому синтез цитокінів відбувається
значно раніше, до того ж його вміст
зростає навіть в умовах незавершеної
БТЛ. Останнє пов’язано з вірусним
ушкодженням хромосомного апарату
клітини, бо лейкоцити є мішенню для

HBV.
Принцип методу. В основу методу
покладено здатність сенсибілізованих
лімфоцитів під впливом антигену, до
якого клітини сенсибілізовані, піддаватись трансформації, під час якої відбувається синтез гамма-інтерферону
(γ-ІФН) та фактора некрозу пухлин
альфа (ФНПα). Синтез цитокинів у
стимульованій антигеном КЛ є одним
з показників підвищеної чутливості
сповільненого типу (ПЧСТ) [10,11].
Хід дослідження. Культивування
лейкоцитів периферичної крові хворих на ХГВ. Культивування лейкоцитів периферичної крові хворих на
ХГВ проводили на середовищі №199.
Плазму із лейкоцитами розводили середовищем так, щоб в 1 мм3 завісини
містилось 1–2x106 клітин/мл. Для забезпечення нормального газообміну
обсяг газового середовища перевищував обсяг середовища у 8–10 разів.
Як
специфічний
стимулятор
трансформації сенсибілізованих клітин використовували рекомбінантні
HBсAg та HBeAg, виготовлені наукововиробничим об’єднанням "Диагностические системы" (Н.Новгород, Росія).
Антигенний стимулятор додавали до
культурального середовища у дозі від
0,01 до 0,1 мг білка на мл середовища.
Характеристика
використаних
антигенів: продуцент антигенів –
E-coli, вміст білка у препараті HBсAg
становить 1,0 мг/мл, у препараті
HBeAg – 3,7 мг/мл, автентичність та
ступінь чистоти, визначена методом
вертикального електрофорезу у SDSполіакриламідному гелі, становила
90–95% від загального білку.
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Облік результатів дослідження.
Концентрацію γ-ІНФ та ФНП-α у супернатанті КЛ досліджували через 72
та 166 годин культивування. Для дослідження використовували набори
реагентів ProCon IFgamma та ProCon
TNFα (ТзОВ "Протеиновый контур",
м. Санкт-Петербург, Росія), призначені для визначення γ-ІНФ та ФНП-α
у культуральній та технологічній рідині методом ІФА.
Використовували такі контролі:
1) лейкоцити у культуральному середовищі з HBeAg (або HBсAg), заморожені при -45ºС (у такому стані
зберігалися до закінчення досліду);
2) лейкоцити, які культивували без
антигену та інших стимуляторів
трансформації.
Вміст цитокінів у КЛ із некультивованими лейкоцитами приймали за
їх вихідний рівень. Результат враховували за умови відсутності синтезу
цитокинів у нестимульованій антигеном КЛ.
Результати дослідження та їх
обговорення. У процесі дослідження отримало підтвердження, що у КЛ
периферичної крові хворих на ХГВ
під впливом HBcAg та HBeAg відбувається синтез ФНП-α та γ-ІНФ,
тобто антигени виступають у ролі
індуктора синтезу цитокинів попередньо сенсибілізованими клітинами.
Вміст цих цитокінів у супернатанті
короткочасної культури лейкоцитів характеризує трансформуючий
вплив антигенів і відповідно рівень
сенсибілізації імуноцитів до антигенів HBV. Наявність γ-ІНФ та ФНП-α
у супернатанті КЛ, стимульованих

HBcAg або HBeAg, дає змогу припустити, що в природних умовах відбувається їх кооперативна взаємодія у
забезпечені імунологічного гомеостазу.
У культурах лейкоцитів, не стимульованих антигеном (контрольні
досліди), ФНПα та γ-ІНФ не синтезувались, хоча в них відбувалася проліферація сегментоядерних клітин із
утворенням макрофагів, тобто лише
трансформація лімфоцитів супроводжується синтезом досліджених цитокінів.
Оскільки продукція цитокінів у
КЛ може бути пов’язана із впливом
мітогенного фактора (не обов’язково
специфічного вірусного) ми не можемо впевнено говорити про вірусіндукованість синтетичних процесів. Але
їх інтенсивність характеризує рівень
специфічної реактивності лімфоцитів до антигенів HBV, бо саме вони
виступають у нашому досліджені як
специфічні мітогенні фактори.
Синтез γ-ІНФ у КЛ, стимульованих антигеном, коливався у широкому діапазоні. Продукція цитокінів
була інтенсивнішою у КЛ, стимульованих HBcAg. Так, вміст ФНП-α, вищий за 300 пг/мл, зареєстрований у
16 із 44 КЛ (36,4%), що стимульовані
HBcAg. Синтез такої інтенсивності
під впливом HBeAg зареєстровано
лише в 5 КЛ (11,4%). На підставі цих
даних можна дійти висновку, що сенсибілізація до HBcAg у КЛ, є сильнішою, ніж до HBeAg. У будь-якому
разі таке встановлене для HBeAgнегативного HBV DNA-позитивного
ХГВ.
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Важливо, що рівень синтетичної
активності культивованих лейкоцитів, хоч і коливався у широкому
діапазоні, не залежав від вмісту цитокінів у периферичній крові хворих – донорів лейкоцитів. Наприклад, у КЛ №9 концентрація ФНП-α
під впливом HBcAg на третій день
культивування становила 220 пг/мл
(у сироватці крові донора лейкоцитів – 50 пг/мл), натомість у КЛ № 30
вміст ФНП-α під впливом HBcAg на
третій день культивування досяг 849
пг/мл, хоч його вміст у сироватці крові донора лейкоцитів був значно меншим (20 пг/мл).Тому видається ймовірним, що результати досліджень
in vitro характеризують потенційну
здатність клітин до синтезу цитокінів. Таке припущення має реальні
підстави. Так, у досліді з лейкоцитами
хворої на ХГВ, яка повністю одужала
і звільнилась від HBsAg, інтенсивна
продукція ФНП-α у КЛ, простимульованій HBeAg, була зареєстрована ще до завершення інфекційного
процесу, раніше ніж відбулось підвищення вмісту ФНП-α у сироватці крові. Після видужання вміст
ФНП-α у сироватці крові вже через
п’ять місяців знизився до 50 пг/мл,
але в культурі лейкоцитів клітини
продовжували інтенсивно реагувати
на HBeAg, ймовірно через збереження імунологічної пам’яті.
У наших дослідженнях низькі
показники синтезу γ-ІНФ (від 0 до
50 пг/мл) переважно були зареєстровані у КЛ з крові хворих на HBeAgнегативний ХГВ зі значною тривалістю інверсії. Це підтверджувало

доцільність вивчення особливостей
ПЧСТ до антигенів HBV у різні терміни інверсії HBeAg.
На жаль, ми не завжди могли
встановити конкретний термін інверсії HBeAg в anti-HBe, одначе у
частини з тих хворих, які знаходились під нашим спостереженням,
вдавалося зареєструвати факт припинення синтезу HBeAg з приблизною похибкою в 30-60 днів (якщо в
час попереднього обстеження HBeAg
було виявлено); в інших випадках
на відносно нещодавнє припинення
синтезу HBeAg вказувала відсутність
HBeAb (фаза імунологічного вікна).
З появою антитіл інверсія діставала
підтвердження. До того ж з’являлася
можливість орієнтовно встановити
час інверсії, враховуючи те, що антитіла з’являються не пізніше, ніж через
шість місяців від зникнення HBeAg
(частіше через 2–3 місяці). Частина
хворих мала результати лабораторних обстежень за минулі роки, з яких
нам стало відомо, що HBeAg в них
відсутній протягом тривалого часу.
На підставі цих даних ми і проаналізували динаміку показників
специфічної реактивності до HBeAg
у хворих на HBeAg-негативний ХГВ.
(табл. 1).
З наведених у табл. 1 даних видно,
що сенсибілізація до HBeAg у хворих
з інверсією HBeAg швидко зменшувалась. Так, у культурах лейкоцитів, виділених з периферичної крові
хворих пацієнтів через 6 –12 місяців
після інверсії HBeAg, синтез γ-ІНФ
та ФНП-α під впливом HBeAg в середньому становив 174 та 234 пг/мл
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Таблиця 1
Динаміка показників сенсибілізації до HBeAg у хворих на HBeAgнегативний HBV DNA-позитивний ХГВ
Час від інверсії HBeAg
6–12 місяців
1–3 роки
4–5 років
> 5 років

Синтез цитокінів у КЛ, стимульованій HBeAg (пг/мл)
γ-ІНФ
ФНП-α
174±15,2
234±11,8
80±9,6
165±12,5
56,8±4,3
78,5±6,6
27±5,4
32,9±3,3

відповідно. Проте з часом рівень специфічної реактивності імуноцитів
зменшувався: вже через 1– 3 роки
продукція γ-ІНФ скоротилася більше
ніж на половину, а після 5-ти років з
часу інверсії вміст цитокіну у супернатанті стимульованої антигеном КЛ
не перевищував 27,5 пг/мл. З часом
зменшувався й синтез ФНП-α.
Результати дослідження свідчать,
що інверсія HBeAg супроводжується
розвитком толерантності до антигену.
При аналогічному дослідженні особливостей сенсибілізації до
HBсAg встановлено, що вона має
багато спільного з ПЧСТ до HBeAg
– динаміка показників специфічної
реактивності імуноцитів до обох антигенів HBV виявилась однотипною
(табл. 2), хоча темпи її згасання є
дещо повільнішими.
Результати визначення специфічної реактивності імуноцитів свідчать,

що після інверсії HBeAg на HBeAb
зменшується інтенсивність сенсибілізації не тільки до HBeAg, що цілком
зрозуміло, але й до HBсAg.
Розвиток толерантності до HBV у
хворих з інверсією HBeAg, що відбувається попри збереження експресії
HBcAg, звичайно пояснюють зменшенням антигенного навантаження:
з двох потужних антигенів залишається лише один. Проте з результатів
нашого дослідження видно, що справа не тільки в зменшені кількості антигенів.
Отже, можна вважати встановленим, що у хворих на HBeAgнегативний HBV DNA-позитивний
ХГВ інверсія HBeAg одночасно супроводжується і послабленням сенсибілізації до HBсAg. Це пояснює
механізм формування толерантності
до HBV у хворих з експресією HBсAg
і вплив інверсії HBeAg на особливос-

Таблиця 2
Динаміка показників сенсибілізації до HBсAg у хворих на HBeAgнегативний HBV DNA-позитивний ХГВ
Час від інверсії HBeAg
6–12 місяців
1–3 роки
4–5 років
> 5 років

Синтез цитокінів у КЛ, стимульованій HBсAg (пг/мл)
γ-ІНФ
ФНП-α
193,5±12,6
210,0±21,2
112±11,4
143,3±17,8
73,0±8,6
88,0±9,7
32,1±2,3
38,8±5,8
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ті клінічного перебігу ХГВ – хвороби
імунної відповіді.
Послаблення специфічної реактивності імуноцитів до HBсAg у хворих з інверсією HBeAg ймовірно зумовлено високим ступенем гомології
обох антигенів, що кодуються спільним геном HBV.
Висновки
Інверсія HBeAg у хворих на
HBeAg-позитивний ХГВ супроводжується поступовим зменшенням
сенсибілізації до е-антигену. Осо-

бливо важливим є те, що одночасно зменшується сенсибілізація і до
HBсAg. Саме цим можна пояснити
розвиток толерантності до HBV у
хворих на HBeAg-негативний HBV
DNA-позитивний ХГВ, хоч в них зберігається експресія HBсAg.
Вміст γ-ІНФ та ФНП-α у супернатанті культури лейкоцитів, що
стимульована HBeAg або HBсAg, характеризує рівень сенсибілізації лімфоцитів до антигенів HBV.
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ГЕМОТРАНСМІСИВНА ПЕРЕДАЧА ГЕПАТИТІВ В ТА С: ПРОБЛЕМИ ТА
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
П.В. Гриза
Державна установа "Інститут патології крові та трансфузійної медицини АМН
України", м. Львів
Ключові слова: донори, гемотрансмісивні інфекції, вірус гепатиту В, вірус
гепатиту С.
Гемотрансмиссивная передача гепатитов В и С: проблемы и пути решения
П.В. Грыза
Расссмотрена проблема гемотрансфузионной передачи вирусов гепатита В
и С, проанализирована частота выявления маркеров вирусных гепатитов у доноров Украины в 2008 г.
Ключевые слова: доноры, гемотрансмиссивные инфекции, вирус гепатита В,
вирус гепатита С.
Hemotransfusion transmission of hepatitis B and C: problems and ways of
decision
P.V. Gryza
Problem of haemotransfusal transmission of the virus of hepatitis B and C has
been considered. Frequency of detection of viral hepatitis markers among the donors
of Ukraine in 2008 has been analyzed.
Keywords: donors, hemotransmissive infections, virus of hepatitis B, virus of
hepatitis C.
Вступ. Однією із найважливіших
проблем сучасної трансфузіології є
виявлення вірусів гепатитів В (HBV)
та С (HCV) та запобігання передачі через кров, її компоненти та препарати, які виготовлені з донорської
плазми.
Поширеність вірусних гепатитів
В та С серед донорів крові у різних
регіонах значно відрізняється і зале-

жить від інтенсивності епідемічного
процесу. Найвищою вона є в країнах
Африки та Азії, найнижчою – у Західній Європі [1]. У Єгипті показник вірусоносійства гепатиту С найвищий
у світі і становить 19,2% [2].
Частота виявлення anti-HCV у
групах ризику в Російській Федерації,
за даними О.Н. Яструбова (2006), подана на рис. 1.
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Рис. 1. Частота виявлення anti-HCV у групах ризику в Російській Федерації:
1) 0,5 - 6,0% - донори; 2) 5 - 7% - пацієнти, яким проводились гемотрансфузії; 3) 10% - гетеросексуальні
партнери; 4) 7 – 10% – особи, яким проводились парентеральні втручання (відвідування стоматолога,
хірурга, зондове обстеження тощо); 5) 3 –15%– медичний персонал; 4–15% – гомосексуальні партнери;
6) 25 – 55% –- хворі, що знаходяться на гемодіалізі; 7) 60 – 70% – хворі на гемофілію; 8) повії – 70 – 90%; 9) –
ін’єкційні наркомани

Переконливо доведена гемотрансфузійна передача гепатиту В та С при
застосуванні препаратів, що містять
фактори зсідання крові. Свідченням
цього є значний відсоток виявлення
anti-HCV та HBsAg у хворих на гемофілію з дефіцитом VIII і IX факторів.
Обстеження методом ІФА 180
хворих на гемофілію на наявність
маркерів гепатиту В та С (2007) показало високий рівень їх інфікованості
(табл.1). Визначення маркерів гепатитів проводилось з урахуванням фор-

ми захворювання
Як видно з табл. 1 у хворих на гемофілію А частота виявлення HBsAg становить від 2,6% до 28,4%, anti-HCV –
від 64,9% до 95,1%, залежно від важкості хвороби. У хворих на гемофілію
В – аналогічні показники становлять
відповідно 20 – 33,4% та 50 – 100%.
Найчастіше маркери гепатитів виявляли у важкохворих: вони отримували для лікування велику кількість
кріопреципітату, виготовленого з донорської плазми [3].

Таблиця 1
Частота виявлення вірусів гепатиту В та С у хворих на гемофілію А і В
залежно від форми захворювання, м. Львів (n = 180)
Маркери
вірусних
гепатитів
HBsAg
Anti- HCV

Гемофілія А (n =148)
Гемофілія В (n = 32)
Форми захворювання
важка
середньої
легка
важка
середньої
легка
важкості
важкості
28,4%
10,9%
2,6%
33,4%
14,3%
20%
95,1%
82%
64,9%
100%
71,4%
50%
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Частота виявлення серологічних
маркерів вірусних гепатитів В і С в
різних контингентах донорів відрізняється (табл. 2). У Російській Федерації показник інфікування донорів
вірусом гепатиту С удвічі вищий за
показник інфікування донорів вірусом гепатиту В [4].
Ризик гемотрансфузійних заражень залежить від якості обстеження
донорів. Так, у Південному Лондоні
при тестуванні 21923 взірців крові,
відібраної для гемотрансфузій, маркерів вірусних гепатитів виявлено
не було. Інцидентність інфекцій,
що передаються з гемотрансфузіями, становила 0 у 21043 взірцях для
гепатиту В та 0 у 21800 взірцях для
гепатиту С. Дослідження охопило
реципієнтів крові із 22 лікарень. Три
пацієнти захворіли на гепатит В під
час або після перебування в лікарні, проте не внаслідок переливання
крові. Результати дослідження переконують, що ризик зараження через
гемотрансфузії в Об’єднаному Королівстві вкрай незначний, госпітальні інфекції з переливанням крові не
пов’язані [5].
Проте в Російській Федерації у
2006 р. ризик зараження у разі ге-

мотрансфузій для гепатиту В дорівнював 1:198,55, гепатиту С – 1:89,64
[4], а в Україні, за нашими даними,
у 2006 р. ризик передачі вірусу гепатиту В з гемотрансфузієй становив –
1:84,79, гепатиту С – 1:44,85.
Згідно з рекомендаціями ВООЗ
у кожній країні доцільно створити
власну національну систему самозабезпечення лікувальних установ та
закладів компонентами донорської
крові і препаратами плазми крові.
Основою цієї системи є розвиток
добровільного безоплатного донорства. Щорічно в світі заготовлюють
близько 75 млн. доз донорської крові, при цьому в розвинених країнах,
як правило, від безоплатних донорів
[6]. Незважаючи на значний прогрес
у потенційному зниженні вірусної
контамінації при трансфузіях компонентів крові та препаратів плазми
крові за рахунок використання чутливіших методів тестування донорської крові, ризик передачі вірусних
агентів з гемотрансфузією все ще залишається високим.
Мета дослідження. Проаналізувати ефективність заходів з попередження гемотранфузійної передачі
вірусних гепатитів В та С, визначити

Таблиця 2
Частота серологічних маркерів вірусів гепатитів В і С серед донорів в
Російській Федерації (Козинець Г.І. і співавт., 2005)
Категорія донорів
Донори резерву
Активні донори крові
Активні донори плазми і
тромбоцитів
Донори-родичі
Середній показник

НВsAg(%)
2,1
0,47
0,41

anti-HCV(%)
3,9
0,94
0,45

5,7
2,17

12,8
4,52
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шляхи запобігання передачі HBV та
HBC через компоненти донорської
крові та препарати плазми крові.
Матеріали і методи.
Матеріалом для аналізу поширеності гепатитів В та С серед донорів
України та ефективності української
системи попередження пострансфузійного гепатиту були звіти обласних станцій (Центрів) переливання
крові за 2008 р.
Первинне та підтверджувальне визначення HBsAg та антитіл до
HCV у донорській крові проводились методом ІФА. До уваги брались
лише підтверджені результати дослідження зразків донорської крові
на HBsAg та антитіла проти НСV.
Результати та їх обговорення.
Безпека проведення компонентної гемотрансфузійної терапії насамперед ґрунтується на якості відбору
донорів та дослідженнях донорської
крові на специфічні маркери вірусних та інших інфекцій.
Установи та заклади служби крові (ЗСК) України щорічно заготовляють донорську кров та її компоненти

переважно від безоплатних (резервних) (92%) і платних (кадрових) донорів (8%) [7]. Первинними безоплатними донорами в Україні переважно є
особи молодого віку.
Діагностичні лабораторії закладів служби крові для скринінгу донорської крові на наявність HBsAg та
антитіл до HCV в 2008 році використовували тест-системи трьох фірм,
за допомогою яких проведені скринінгові дослідження 846562 донорів
(табл.3).
Як видно з табл.3, відносна кількість повторно позитивних результатів в ІФА, які збігаються з первинно
позитивними, є найвища при використанні тест-систем фірми Architect
і становить 91,7 %.
Дослідження донорської крові в
Україні на наявність антитіл НСV у
2008 р. проводили методом ІФА з використанням скринінгових тест-систем
тих самих фірм-виробників (табл. 4).
З табл. 4 видно, що кількість первиннопозитивних результатів ІФА, що
підтвердились при перевірці за допомогою інших тест-систем, на тест-

Таблиця 3
Кількість первинно- та повторно-позитивних результатів скринінгу
донорської крові на наявність HBsAg
Кількість
№з/п

Фірма виробник

Кількість
обстежень

Первинно позитивних

повторнопо зитивних

(абс.ч.)

%

(абс.ч.)

%

1

"Діапроф Мед"

498171

6230

1,25

4123

66,1

2

"Диагностические
системы" (Росія)

334964

4449

1,32

2621

58,9

3

Architect (США)

13427

96

0,71

88

91,7

Разом

846562

10775

-

6832

-
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Таблиця 4
Кількість первинно- та повторнопозитивних результатів тестування
донорської крові на наявність антитіл до вірусу гепатиту С
Кількість
№з/п

Фірма виробник

Кількість
обстежень

первинно позитивних

повторно позитивних

(абс.ч.)

%

(абс.ч.)

%

1

"Діапроф Мед"

488667

9898

2,02

8387

84,7

2

"Диагностические
системы" (Росія)

348999

8048

2,3

6491

80,6

3

Architect (США)

13427

224

1,7

221

98,6

Разом

851093

18170

15099

та 2,4%. Незважаючи на це, серед виявлених носіїв HBsAg 97% припадає
на безоплатних (резервних) донорів
(аналогічний показник для anti-HCV –
98,2%).
У західноєвропейських країнах, на
відміну від України, більшість донорів
з маркерами вірусних гепатитів припадає на кадрових донорів. Така відмінність пояснюється тим, що в країнах
Європи кількість первинних резервних донорів становить лише 10%, а
кадрових – 90%. В Україні, навпаки,
переважають первинні (резервні) донори – їх 92% (це переважно родичі
реципієнта). Відмова від безоплатних
резервних донорів для Україні є надто складним завданням, враховуючи
Таблиця 5
Частота виявлення HBsAg та anti-HCV у платних (кадрових) донорів і
безоплатних (резервних) донорів

системах "Діапроф Мед" становила
84,7 %, на тест-системах "Диагностические системы" – 80,6 % і Architect
(США) – 98,6 %.
Ми дослідили наявність HBsAg
та anti-HCV у зразках крові платних
(кадрових) і первинних безоплатних
(резервних) доноров.
Дані скринінгу зразків крові на
HBsAg та маркерів HCV окремо у
платних (кадрових) і первинних безоплатних (резервних) донорів України подано в табл. 5.
Як видно з даних (табл. 5), частота виявлення HBsAg у крові донорів в
середньому становить 0,8 %; у кадрових донорів – 3%. Частота виявлення
anti-HCV відповідно дорівнює 1,8%

Обстежено
донорів
(абс. ч.)
846562
Обстежено
донорів
(абс. ч.)
851093

Абс. число.

%

6832

0,8

Абс. ч.

%

15099

1,8

Виявлено HBsAg
У т.ч. платних
%
(кадрових)
210
3,0
Виявлено маркерів HCV
У т.ч. платних
%
(кадрових)
372
2,4
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Безоплатних
(резервних)
6622
Безоплатних
(резервних)
14727

%
97,0
%
98,2
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економічний стан держави і неспроможність ЗСК видавати кадровим донорам грошову компенсацію за здану
кров та її компоненти.
Отже, безоплатні донори в Україні є можливим джерелом гемотрансмісивної інфекції. Істотне зменшення
ризику передачи гемотрансмісивних
інфекцій потребує підвищення вимог
до відбору донорів, залучення до донорства осіб, які б бажали стати кадровими донорами та запровадження
в лікувальних установах та ЗСК найсучасніших методів лабораторного
обстеження.
У країнах Європи і США вірогідність виявлення маркерів вірусних гепатитів у донорів на два – три порядки
вища, ніж в Україні. У європейських
країнах і США особи, які виявили бажання стати донорами, обстежуються
за розширеною схемою із застосуванням методу ІФА та NAT-технології.
Взяття донорської крові та її компонентів проводиться лише після отримання результатів тестування за всіма
показниками.
Cучасні лабораторні обстеження
донорської крові, що використовуються в Україні, не гарантують безпеки реципієнтів. Зумовлено це такими причинами: 1) недостатньою чутливістю
діагностичних тест-систем вітчизняного виробництва, що робить неможливим виявлення донорів із низьким
вмістом у крові маркерів інфекції та
частою неспроможністю їх ідентифікувати мутантні за S геном штами
HBV; 2) доволі часто тест-системи для
виявлення anti-HCV відрізняються за
їх чутливістю відносню різних генотипів HCV; 3) обстеженням донорів у

інкубаційному періоді гепатиту В або
невдовзі від початку захворювання на
гепатит С у так званій фазі імунологічного вікна.
Відомо, що інкубаційний період
гепатиту В коливається в межах 60–180
днів. Враховуючи значну поширеність
гепатиту В в Україні, можна очікувати,
що серед донорів завжди є певна кількість осіб у інкубаційному періоді хвороби – виявити їх зазвичай не вдається через низький титр поверхневого
антигену збудника. Потенційна небезпека цих донорів як джерела інфекції є
високою через вірулентність HBV– доведено, що для зараження сприйнятливої особи достатньо 0,1–0,5% мкл
інфікованої крові [8]. Такий "німий"
період для гепатиту В коливається в
межах від 37 до 81 дня від зараження
донора. У хворих на гепатит С antiHCV зазвичай вдається виявити через
54–193 дні від початку хвороби.
Встановлено, що у періоді, коли
ще не вдається діагностувати вірусний гепатит, здійснюється в середньому 30–54 донацій крові з HBsAg
та 33–36 донацій з вірусом гепатиту
С (через відсутність anti-HCV) на 1
млн. кроводач. Підтвердженням цього
є результати повторного обстеження
карантизованої донорської плазми на
маркери вірусних гепатитів.
З метою зменшення інфікування
реципієнтів через компоненти та препарати плазми донорської крові, отриманої від донорів, у яких при першому
обстежені маркерів інфекції не було
виявлено, в закладах служби крові та
лікувально-профілактичних установах України запроваджено карантинізацію донорської плазми протягом 180
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діб (наказ МОЗ України № 365-2005 р).
Так, у 2007 р. в Україні на карантинізації знаходилось 144778,7 л свіжозамороженої плазми, що становило
74% від усієї заготовленої донорської
плазми. Внаслідок повторного обстеження донорів (до закінчення терміну
карантинізації донорської плазми),
було утилізовано через "появу" в донорів HBsAg 317,7 л плазми (0,22% від
всієї карантинізованої крові) та 291,9 л
через появу у донорів антитіл до вірусу гепатиту С (0,20% від загального
обсягу карантинізованої крові). Такі
показники є доволі значним, якщо
врахувати, що це становить відповідно 15,8% та 14,5% від усієї забракованої донорської плазми [7].
Очевидно, що в таких умовах карантинізація плазми повинна стати
обов’язковою умовою боротьби з гемотрансфузійною передачею інфекційних захворювань, і масштаби її
необхідно збільшувати.
Проте карантинізація плазми
лише частково вирішує проблему.
Так, у спеціальному дослідженні з вивчення кореляції між результатами
тестування на HBV DNA та серологічні маркери інфекції збіг за DNA та
HBsAg становив 71,4% [9]. Результати
цього дослідження свідчать про значну кількість мутантних штамів HBV.
Характерні для мутантних штамів
HBV амінокислотні заміни в антигенних детермінантах HBsAg (мутації
S гена) приводять до "ухилення" від
анті-HBs діагностичних тест-систем
– виникають несправжньонегативні
результати дослідження [10]. Встановлено, що діагностичні набори за здатністю виявляти HBsAg із амінокислот-

ними замінами у s-гені відрізняються
у 4 – 10 000 разів. Зрозуміло, що впровадження чутливіших діагностичних
тест-систем може істотно підвищити
безпеку донорської крові за рахунок
зменшення помилкових негативних
результатів дослідження [11]. На жаль,
в Україні поширеність мутантних за
s-геном штамів HBV залишається невивченою.
Відомо, що при вірусному гепатиті В та С лейкоцити є мішенню для
вірусів [12]. Тому методом, за допомогою якого можна дещо знизити можливість контамінації плазми крові, є
лейкодиплеція, що активно впроваджується в закладах служби крові та
лікувальних установах України. Ступінь очищення за допомогою лейкофільтрів становить 2,0х105 лейкоцитів в одній дозі еритроцитної маси та
2,0х104 у дозі донорської плазми. Втрата компонентів донорської крові при
лейкофільтрації становить в середньому 20–30 мл крові на дозу [13].
Профілактичним заходом, спрямованим на зменшення частоти можливого інфікування реципієнтів через
трансфузії компонентів та препаратів
донорської крові, є запровадження в
ЗСК України вакцинації проти вірусу
гепатиту В кадрових донорів і медичного персоналу.
Пріоритетним реципієнтам, які
потребують трансфузій карантинізованої донорської плазми та компонетів
донорської крові після лейкодиплеції,
є хворі на спадкові коагулопатії, реципієнти органів і тканин, діти, вагітні
жінки та породіллі.
Отже, шляхами запобігання передачі вірусних гепатитів в службі крові
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України є:
1. Посилення медичних вимог
щодо комплектування донорських кадрів.
2. Застосування в ЗСК високочутливих тест-систем ІФА для виявлення
маркерів інфекції, зокрема мутантних
штамів збудника.
3. Карантинізація всієї заготовленої донорської плазми в ЗСК.
4. При проведенні гемокомпонентної терапії необхідно призначати
компоненти донорської крові, які про-

йшли лейкодиплецію (лейкофільтрацію) під час заготівлі в ЗСК.
5. Створення
регіональних
референс-лабораторій для підтверджуючого тестування зразків донорської крові з застосуванням ПЛР,
NAT- тестування за нуклеїновими
кислотами вірусів гепатитів В та С.
6. Ширше впровадження методів
внутрішнього та зовнішнього контролю за якістю ідентифікації маркерів
гепатиту В та С.
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МІСЦЕ РЕНТГЕНОЕНДОВАСКУЛЯРНОЇ ХІРУРГІЇ У ЛІКУВАННІ ТА
ПРОФІЛАКТИЦІ КРОВОТЕЧ З ВАРИКОЗНО РОЗШИРЕНИХ ВЕН
СТРАВОХОДУ ТА ШЛУНКУ У ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ
Ю.В. Самойлик, Г.А. Мартинюк, Є.Ф.Кучерук, В.І.Черниш,
І.С. Хорунжевська-Муляр
Центральна міська лікарня, м.Рівне,
Ключові слова: цироз печінки, портальна гіпертензія, варикозне розширення вен стравоходу та шлунку, рентгеноендоваскулярна хірургія, ендоваскулярні втручання.
Роль рентгеноэндоваскулярной хирургии в лечении и профилактике
кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода и желудка
у больных циррозом печени
Ю.В. Самойлик, Г.А. Мартынюк, Е.Ф. Кучерук, В.И. Черныш,
И.С. Хорунжевская–Муляр
Проанализирована эффективность эндоваскулярных вмешательств у 26
больных с циррозом печени и портальной гипертензией, главным образом
классов В и С по Child–Pugh, в Ровенской городской больнице за 2005-2008 гг.
Эффективность лечения составила 80%.
Ключевые слова: цирроз печени, портальная гипертензия, варикозное
расширение вен пищевода и желудка, рентгеноендоваскулярная хирургия,
эндоваскулярные вмешательства.
Place of rentgenoendovaskular surgery in treatment and prophylaxis of bleeding
from the varicose extended veins of gullet and stomach for patients with cirrhosis
of liver
Yu.V. Samoylik, G.A. Martynyuk, E.F.Kucheruk, V.I.Chernysh,
I.S. Khorunzhevska-Mulyar.
Efficiency of endovascular invasions at 26 patients with degree of B and C liver
cirrhosis and portal hypertension has been analyzed according to Child–Pugh in
Rivne Regional hospital between 2005 and 2008.
Keywords: liver cirrhosis, portal hypertension, varicose expansion of veins of
stomach and gullet, X-ray – endovascular surgery, endovascular invasions
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Вступ. Цироз печінки, згідно з
морфологічним визначенням, розглядають як незворотний дифузний процес, що характеризується наявністю
фіброзу, перебудовою архітектоніки і
судинної системи печінки з вузликовою трансформацією і внутрішньопечінковими судинними анастомозами [1,2]. Цироз печінки є однією із
головних причин смертності населення у віці понад 40 років [3]. У стадії
декомпенсації цирозу розвивається
синдром портальної гіпертензії.
При цирозі печінки внаслідок
утворення великої кількості артеріовенозних фістул на рівні печінки та селезінки виникає артеріо-портальний
рефлюкс крові, що відіграє важливу
роль у розвитку портальної гіпертензії –
утворюється "гідравлічний затвор",
і кров із артерії під високим тиском
надходить у портальне русло, перешкоджаючи руху портальної крові до
печінки[1, 4–7]. За даними В.Н. Короткого (1980) і А.Є. Борисова (1984),
при портальній гіпертензії є два типи
судинної перебудови: рефлекторне, а
потім органічне звуження печінкових
артерій, що обмежує приток артеріальної крові з одночасним розширенням селезінкової артерії; 2) розширення артерій печінки, виникає у разі
виснаження компенсаторних можливостей печінки і розвитку артеріопортальних шунтів [1,2,8]. Портальна
гіпертензія призводить до формування портосистемних колатералей.
Найбільше клінічне значення мають
варикозно розширені вени стравоходу та шлунку: 40-50% смертності від
цирозу печінки обумовлено кровотечами з варикозно розширених вен

[1,4,9].
Кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу (ВРВС) та шлунку
є одними з найнебезпечніших ускладнень портальної гіпертензії при цирозі печінки.
Згідно класифікації, рекомендованої Міжнародним конгресом
гастроентерологів у 1994р., виділяють чотири ступеня перебігу портальної гіпертензії: 1) початковий
(функціональний);
2)
помірний
(компенсований) – асцит відсутній,
спостерігаєтьсяпомірневарикознерозширення вен стравоходу, спленомегалія;
3) виражений (декомпенсований) –
набряково-асцетичний та геморагічний синдроми, гіперспленізм;
4) ускладнений – кровотечі з варикозних вен стравоходу і шлунку,
спонтанний бактеріальний перитоніт, гастропатія, колопатія, гепаторенальний синдром)[2, 10].
Кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу та шлунку є одним із найнебезпечніших ускладнень
портальної гіпертензії при цирозі печінки.
Зазначають такі фактори ризику
кровотеч з ВРВС та шлунку:
1) 3-й ступінь розширення вен
сравоходу і шлунку, призводить до
концентричного звуження просвіту стравоходу; 2) наявність ерозій і
червоних або вишневих плям (петехій) на поверхні варикозно розширених вен і слизової оболонки шлунку;
3) порушення функціонального стану
печінки за класифікацією Child-Pugh.
Серед портальних кровотеч виділяють кровотечі з ВРВС і шлунку,
геморагії, обумовлені портальною
75

Гепатологія, 2009, №1
гастропатією, кровотечі з виразок,
індукованих склеротерапією або лігуванням.
Сьогодні основними показами до
проведення хірургічного лікування
хворих з проявами портальної гіпертензії вважають:
1. Кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу та кардіального
відділу шлунка.
2. Асцит, резистентний до консервативної терапії.
3. Прояви гіперспленізму з критичною панцитопенією, що не піддається лікуванню консервативними
заходами.
4. Різке розширення вен шлунку
на фоні вираженої портальної гіпертензії.
Летальність при кровотечах з
ВРВС та шлунку як при консервативному, так і хірургічному методах лікування є високою – 17–45% [1,6].
Метою нашої роботи був аналіз
ефективності ендоваскулярних втручань у хворих із портальною гіпертензією.
Матеріали та методи дослідження. Ендоваскулярні втручання при
цирозі печінки та портальній гіпертензії переважно класу В, С за ChildPugh застосовано у 26 пацієнтів, що
перебували на стаціонарному лікуванні у гепатитному центрі та відділеннях гастроентерології і ургентної
хірургії, за період з 2005 по 2008р.
З них чоловіків – 16, жінок – 10; вік
хворих від 33 до 61 року. У всіх хворих діагностовано цироз печінки різної етіології: вірусний гепатит С – 16,
вірусний гепатит В – 2; криптогенний
– у 8 пацієнтів.

Оперативні втручання застосовували у разі неможливості трансплантації печінки; шунтуючих операцій,
TIPS не проводили.
Одному хворому на висоті кровотечі з ВРВС та шлунку після постановки зонда Блекмора–Сегстекена проведено стовбурово-паренхіматозну
емболізацію басейну лівої гастральної артерії шляхом введення 10-30 пенополіуретанових емболів діаметром
2–3 мм (до виникнення рефлюксу
контрасної речовини) та постановки в стовбур 2–3-х конусоподібних
спіралей. Наступним етапом були
катетеризація селезінкової артерії та
стовбурова емболізація 3–4-ма конусоподібними спіралями [1, 2].
Двом хворим проведено стовбурову емболізацію власне печінкової артерії 2–3-ма конусоподібними
спіралями після попереднього доплерографічного обстеження і підтвердження збільшення печінкового
кровотоку та ангіографічно документованого розширення печінкової артерії, виявлення раннього артеріопортального рефлюксу крові [1, 4,
11].
Сімом хворим проводили тільки
стовбурово-паренхіматозну емболізацію селезінкової артерії. Переважно це були пацієнти з явищами гіперспленізму, в яких спостерігалися
цитопенія (рівень лейкоцитів менший
за 3,0х109/л, тромбоцитів менший за
100х109/л, еритроцитів менший за
2,3х1012/л), асцит та виражена печінкова недостатність (АсАТ та АлАТ
понад 1,0 ммоль/год.л). Застосовували 10–15 пенополіуретанових емболів з діаметром частинок 1,5–2,0 мм
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та введення 5–6-ти конусоподібних
спіралей до рефлюксу контрастної
речовини [1, 2, 4,].
Результати дослідження та їх обговорення. Із застосуванням ендоваскулярної тромбоемболізації вдалося досягти стійкої ремісії протягом
року у всіх хворих першої та другої
категорії, третьої – у чотирьох. У двох
хворих через 6 місяців виник рецидив
кровотечі легкого ступеня (16,6%).
Рецидиви було куповано медикаментозною терапією без застосування
зонда Блейкмора–Сегстекена.
У однієї хворої, яка перенесла
лише стовбурово-паренхзіматозну
емболізацію селезінки, рецидив кровотечі з ВРВС та шлунку виник через
18 місяців. Кровотечу зупинили за
допомогою консервативних та ендоскопічних методів лікування. Загалом
позитивного результату вдалося досягти у 80% пацієнтів.
Лікування хворих із кровотечею
з варикозно розширених вен стравоходу та кардії залишається складною
проблемою. Застосування консервативних заходів лікування цирозу
печінки патогенетично мало обгрунтовано і у кращому випадку дає змогу лише сповільнити прогресування
хвороби.
Рутинна консервативна терапія
у таких пацієнтів малоефективна.
Більшість хворих вимушені протягом
року по 3–4 рази поступати на стаціонарне лікування, працездатність
може зберігатися лише протягом декількох місяців [1, 7].
Відкриті операції для корекції
гіпертензії, набряково-асцитичного
синдрому на пізніх стадіях цирозу

печінки супроводжуються значною
післяопераційною летальністю [2, 9,
13].
Як видно з результатів нашого
дослідження, застосуванням ендоваскулярних методик при формуванні
портальної гіпертензії можна редукувати артеріальний кровоток і припинити функцію розвинутих артеріопортальних шунтів, знижуючи тим
самим портальний тиск і покращуючи
портальний внутрішньо-печінковий
кровотік. Шляхом редукції припиняється артеріальний кровотік в селезінці, завдяки чому можна ліквідувати явища гіперспленізму і додатково
знизити портальний тиск.
Редукція лівої гастральної артерії
допомагає зменшити кровонаповнення гастро-езофагальної ділянки, усунути артеріо-портальний рефлюкс
крові та попередити рецидиви кровотечі.
Сьогодні в Україні при портальній гіпертензії і ВРВС та шлунку
найпоширенішими є методики ендоваскулярних втручань: 1) редукція
кровотоку в басейні печінкової артерії; 2) редукція в басейні селезінкової
артерії; 3) редукція лівої гастральної артерії; 4) поєднані емболізації;
5) трансюгулярне портосистемне внутрішньопечінкове шунтування.
Перші чотири методики технічно
нескладні і матеріально доступні кожному пацієнту, остання за вартістю
доступна тільки одиницям. Наш клінічний досвід та аналіз ефективності
ендоваскулярних вручань у 26 хворих
з цирозом печінки та портальною гіпертензією свідчить про доцільність
їх ширшого застосування у клінічній
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практиці.
Висновки.
1. Комплексне лікування хворих
з портальною гіпертензією та кровотечами з ВРВС та шлунку повинно
включати ендоваскулярні втручання
(емболізація печінкової, селезінкової,
лівої гастральної артерій, трансюгулярне внутрішньопечінкове портосистемне шунтування, черезпечінкова емболізація гастральних вен);
2. Такі ендоваскулярні втручання як стовбурово-паренхіматозна
емболізація печінкової, селезінкової,
та лівої гастральної артерій, дають
змогу попередити рецидив кровотеч

з ВРВС та шлунку в ранньому післяопераційному періоді у 80% пацієнтів,
а у разі застосування комбінованих
та поетапних емболізацій і в пізньому періоді. Проведення цих втручань
найдоступніше. Трансплантація печінки та відкриті шунтуючі операції,
на жаль, залишаються доступними
тільки VIP-пацієнтам.
3. Стійкого клінічного ефекту в лікуванні цієї категорії пацієнтів можна досягти шляхом поєднання ендоскопічних та ендоваскулярних методів
з призначенням бета-блокаторів та
нітропрепаратів.
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Specific diagnostics of hepatitis C
B.A. Gerasun, O.B. Vorozhbyt, R.Yu. Hrytsko, A.V. Chornovil, T.G. Richnyak, L.Y.
Fedechko
Problem of specific diagnostics of Hepatitis C has been considered in this article.
Keywords: markers of hepatitis C, specific diagnostics.
Перебіг вірусного гепатиту С (ГС)
характерізується одночасно персистенцією збудника хвороби та антитіл
до нього. Саме це стимулювало розроблення діагностичних тест-систем
для виявлення anti-HCV: антитіла
трактували як прояв активного інфекційного процесу. З часом стало
зрозумілим, що між наявністю антитіл та вірусу немає абсолютної кореляції. Хоча anti-HCV наявні у більшості хворих на ГС (збіг сягає 90 %),
проте не у всіх хворих з антитілами

є збудник хвороби. Відомо, що приблизно 20–30 % хворих на гострий
ГС спонтанно одужують, а антитіла
в них зберігаються протягом 8–10
років, можливо, й довше. До того ж в
частині досліджень спостерігаються
несправжньо позитивні результати.
Імовірність хибних позитивних результатів дослідження, або
розходження результатів під час
використання різних тест-систем,
створює серйозну діагностичну проблему. У наших спостереженнях
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найчастіше хибні результати виникали у разі обстеження хворих з
наявністю у крові підвищеного рівня ревматоїдного фактора, значної
концентрації кріоглобулінів, високого вмісту холестерину. За даними
І.В. Шахгільдяна і співав., несправжні
позитивні результати частіше виникають в онкологічних хворих, пацієнтів
з вираженою імуносупресією, хворих
на сифіліс [1]. Часто такі результати
отримують внаслідок автоімунних
хвороб, особливо автоімунного гепатиту 2-го типу [2]. Частота неспецифічних результатів дослідження залежить також від якості діагностичних
тест-систем і в середньому становить
15–20 %. Саме тому алгоритм специфічної діагностики [3] передбачає
перевірку позитивних результатів дослідження (рис.1)
Для перевірки виявлених антитіл
найчастіше використовують імуноблотинг – метод, що полягає віденти-

фікації антитіл до окремих антигенів,
кодованих різними зонами RNA HCV.
Вірусна РНК має одну відкриту рамку
зчитування, яка кодує поліпротеїнпопередник (3010–3033 амінокислотних залишків), з якого під впливом
вірусних та клітинних протеаз утворюються структурні (core, Е1, Е2, р7)
та неструктурні білки (NS1, NS2, NS3,
NS4A, NS4B, NS5A, NS5B). Відповідні антигени нанесені на нітроцелюлярну мебрану. Після інкубації антигенів із зразком, що містить шукані
антитіла, їх виявляють за допомогою
кон’югата – антитіл проти імуноглобуліну людини (аналогічно, як у звичайному ІФА). Наявність антитіл до
кількох антигенів збудника розглядають як позитивний результат дослідження. Проте цей метод має певні
обмеження. У результаті вивчення
ролі імуноблотингу, як підтверджуючого тесту, встановлено, що його
чутливість менша ніж ІФА, через що

Anti-HCV (ІФА)
реакція позитивна
підтвердження наявності
anti-HCV (тест RIBA)
реакція
реакція
позитивна невизначена

дослідження активності АлАТ

реакція
від’ємна

у разі підвищення
проводять біопсію
печінки

HCV RNA
виявлена
лікування

вдсутня
спостереження
за хворим

Рис. 1. Алгоритм обстеження хворих з наявністю anti-HCV (Ш. Шерлок, Дж. Дулі, 1999)
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негативний результат дослідження не
виключає наявності антитіл [4]. Одним із можливих способів вирішення
цієї проблеми є ІФА із тест-системою,
що виявляє антитіла до різних антигенів збудника. З використанням
окремих пептидів можна отримати
чіткіші результати, а спостереження
за динамікою антитіл має додаткове діагностичне значення. Фактично
такі тест-системи є дешевою альтернативою імуноблотингу, що дає змогу
аналізувати співвідношення антитіл
до окремих антигенів HCV у різні періоди хвороби [5].
Окрім хибних позитивних результатів дослідження, слід враховувати й
можливість негативних результатів
під час дослідження взірців, що містять вірус ГС. Відомі такі ситуації:
1) початковий період хвороби – серонегативна фаза гострого гепатиту,
фаза "вікна"; 2) тривала затримка сероінверсії у хворих, що отримують
імуносупресивну терапію; 3) гірше
розпізнавання антигенів деяких генотипів HCV (переважно 3-го та 4-го).
Встановлено, що антигени з ділянки
NS3 1-го генотипу ГС у 5 разів ефективніше розпізнають антитіла до 1-го
генотипу вірусу, ніж до 2-го та 3-го
[5].
Про негативний вплив затримки сероінверсії на якість діагностики
переконливо свідчить досвід станцій

переливання крові: після введення в
Україні карантинізації плазми значно зросла якість виявлення донорів, інфікованих HCV. Так, у 2007 р. в
Україні на карантинізації перебувало
144 778,7 л свіжозамороженої плазми.
Після повторного обстеження донорів (закінчення терміну карантинізації) додатково утилізовано 291,9 л,
через появу у донорів антитіл до вірусу ГС. Це становить 14,5 % від усієї забракованої донорської плазми [6, 7].
Антитіла до вірусу ГС найчастіше виявляють через 54–193 дні від початку
хвороби [6].
У клінічній практиці в хворих на
ГС найчастіше визначають anti-HCV.
Інтерпретацію результатів такого обстеження за допомогою визначення
HCV RNA подано у табл. 1.
Розглянемо діагностичне значення ідентифікації антитіл до окремих
вірусних білків.
Anti-HCV core. Наявність у високій концентрації (титр 1:1000) розглядається як реальна ознака реплікації HCV RNA.
Особливого значення ми надаємо виявленню anti-HCV core IgМ: за
нашими даними, їхня присутність у
сироватці крові майже в 100 % спостережень збігається з наявністю у
досліджуваних взірцях РНК вірусу.
За іншими даними, ця частка є дещо
меншою, та все ж високою.
Таблиця 1.

Клінічне значення виявлення anti-HCV
anti-HCV
+
+
–

RNA HCV
–
+
+

Клінічне значення
Реконвалесценція або перенесений раніше ГС
Активний інфекційний процес (гострий або хронічний ГС)
Початок гострого ГС або хронічний ГС у хворого із імунодефіцитом
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Про кореляцію між виявленням
anti-HCV core IgМ та реплікацією
HCV RNA свідчать результати дослідження, якими встановлено, що
визначення кількісного вмісту цих
антитіл можна застосувати як додатковий критерій досягнення вірусологічної відповіді на лікування.
Так, у 20,8 % хворих зі стійкою вірусологічною відповіддю на противірусну терапію anti-HCV core IgМ
перестають визначатися вже після
четвертого тижня лікування; ще 41,7 %
пацієнтів звільняються від них до 12
тижня (разом понад 62 %). У інших
пацієнтів вміст anti-HCV core IgМ у
крові на цей момент стає незначним.
Отже, зникнення anti-HCV core IgМ
або істотне зменшення їх вмісту в
крові дає змогу прогнозувати стійку
вірусологічну відповідь (аналогічно
контролю за вмістом HCV RNA, збігаються навіть терміни). У хворих із
нестійкою відповіддю на лікування
антитіла зберігаються значно довше,
титр їх зменшується повільніше. Під
час рецидивів вміст антитіл швидко
зростає [8]. Динаміку анти-HCV core
класу M та G подана на рис. 2.

Отже, наявність у крові anti-HCV
core IgМ є ознакою гострої або хронічної інфекції, тоді як anti-HCV загальні свідчать про можливе інфікування
або раніше перенесену хворобу.
Особливо часто реплікацію HCV
RNA спостерігають у хворих, у яких
крім антитіл до структурних білків
вірусу (core), є антитіла до неструктурних протеїнів.
Визначення anti-HCV core використовують як підтверджувальний
тест у разі невизначеного результату
дослідження або при суперечливих
результатах ідентифікації антитіл до
ГС за допомогою різних тест-систем.
Антитіла до неструктурних білків ГС (NS3, NS4, NS5). Вважають, що
антитіла до NS3 можуть бути самостійним діагностичним маркером, їх
тривала присутність у значній концентрації має прогностичне значення
– вказує на високу загрозу хронізації.
Антитіла до NS4 зазвичай виявляють
пізніше, ніж антитіла до структурних
протеїнів та anti-NS3, тому вважають, що вони свідчать про тривалий
інфекційний процес. Значення NS3
і NS4 для розмежування гострого та

Рис. 2. Динаміка анти-HCV core класу M та G порівняно з АлАТ при госторому гепатиті С з
розвитком хронізації [5]
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хронічного ГС потребує подальшого
вивчення.
Із введенням до тест-систем білків, кодованих регіоном генома HCV
NS5, чутливість діагностичних тестсистем істотно збільшилась. Проте
відомо, що у цій ділянці вірусу є послідовності, що неспецифічно реагують з антитілами у сироватці крові
людини [5]. Отже, підвищення чутливості призвело до збільшення хибних позитивних результатів. Тому
доцільність включення білків NS5 у
діагностичні тест-системи у деяких
дослідників викликає сумніви.
Про значення окремих видів антитіл свідчить зіставлення діагностичної ефективності різних поколінь
тест-систем. Системи першого покоління виявляли антитіла до регіонів
NS3–NS4 – позитивні результаті реєстрували лише через кілька місяців
після зараження, період сероінверсії
доволі часто затягувався до року. Внесення у діагностичні системи core білка "прискорило" період сероконверсії
до 2–6 місяців і підвищило чутливість
тест-систем. Проте значна тривалість
встановлення факту хвороби (понад
2 місяця) робить системи першого
та другого поколінь не придатними
для діагнозу гострого ГС. Системи
третього покоління є чутливішими,
проте часто дають хибні позитивні результати. Отже, розмежування
гострого та хронічного ГС за допомогою діагностичних тест-систем залишається складною діагностичною
проблемою.
Визначення антигенів ГС. Перші комерційні тест-системи для визначення антигенів ГС за допомогою

твердофазного ІФА з’явилися у 1999
році. Створені вони на підставі моноклональних антитіл проти core
антигену. Але ці тест-системи себе
не виправдали через низький вміст
антигену у сироватці крові хворої
людини. Лише нещодавно, після розроблення нових методичних підходів, з’явилися чутливі тест-системи.
В Україні вони ще не отримали поширення, хоча виявлення антигену
є перспективнішим, адже дає змогу
діагностувати хворобу ще до появи
антитіл (у середньому на 26 днів раніше) [5].
Генодіагностика ГС. Основний
спосіб специфічної діагностики.
Можливості генної діагностики дають змогу не тільки виявити збудник
хвороби задовго до появи антитіл, але
й встановити його генотип, що надзвичайно важливо для противірусної
терапії хворого на ГС [9].
Окрім того за методами генної
діагностики можна оцінити кількість
геномної РНК – динамічне спостереження за інтенсивністю реплікації
характеризує ефективність лікування
і є обов’язковою умовою успішної терапії. Відомо, що тривалість противірусної терапії залежить від генотипу вірусу, вихідного рівня реплікації
(характеризує концентрацію вірусу в
крові) та темпів її пригнічення. Клінічний досвід свідчить, що більше
шансів на стійку вірусологічну відповідь мають пацієнти з низьким вмістом вірусу в крові та наявністю 2-го
або 3-го генотипу вірусу.
Сьогодні найпоширенішим методом кількісного визначення HCV
RNA є Real-time PCR (ПЛР у реально83

Гепатологія, 2009, №1
му часі). Методи генної діагностики,
зокрема ПЛР, дають змогу діагностувати і так званий серонегативний ГC.
Саме тому ПЛР є незамінною для діагностики ГС у пацієнтів з імунодефіцитом [10].
ПЛР дає змогу виявляти збудник
у тканинах і органах, зокрема в печінці, – вірус може тривало перебувати в
гепатоцитах без надходження у кров.
Разом з тим, значення ПЛР не можна
переоцінювати, цілком ймовірними
є несправжньонегативні результати
дослідження, зумовлені низькореплікативним типом інфекційного процесу.
Отже, розходження між результатами виявлення антитіл та ПЛР не
завжди зумовлені хибно позитивним
результатом ІФА або анамнестичним
характером антитіл. Якщо у пацієнта
тривалий час спостерігається стабільно високий рівень хоча б загальних
anti-HCV, а тим паче антитіл до core
антигену, необхідне динамічне спостереження за RNA HCV. Наведемо
клінічне спостереження.
Хвора С., 11 р. Діагностовано хронічний ГС (виявлені anti-HCV загальні
та anti-HCV IgM), генотип вірусу 1b,
HCV RNA у концентрації 30 000 МО/мл.
Активність АлАТ 5,0 ммоль/л, протеїногорама з помірними змінами.
Загальний стан незначно порушений.
Проведене лікування лафероном. Після закінчення 48-тижневого циклу
терапії активність АлАТ нормалізувалася, результат ПЛР став негативним. Повторна перевірка методом ПЛР через 24 тижні – результат
знову негативний, тобто отримана
ніби стійка вірусологічна відповідь.

Проте звертала на себе увагу висока
концентрація загальних антитіл до
вірусу (порівняно з обстеженням до лікування – зменшилась лише на 20 %).
За результатами перевірки антитіл
за допомогою тест-системи "ИФА
АНТИ-HCV СПЕКТР" їхня специфічність підтвердилась. Моніторинг
реплікації продовжили, і ще через 12
тижнів була виявлена HCV RNA.
У хворих, що пройшли курс противірусної терапії, вірус може тривалий час перебувати в печінці або позапечінково, за відсутності HCV RNA
у крові. Активація збудника призводить до появи HCV RNA у крові.
Низький рівень реплікації часто спостерігають у вагітних жінок та
немовлят, що заразилися ГС антенатально або перинатально. У таких ситуаціях важливе значення також має
моніторинг антитіл: тривале збереження їхньої концентрації або її поступове збільшення вказує на доцільність проведення повторних ПЛР.
Загалом наявність антитіл корелює з виявленням вірусної РНК, але
є ситуації, коли неповного спектр
антитіл не виключає активного інфекційний процесу. Зазвичай таке
спостерігають на тлі імунодефіциту, зокрема в онкологічних хворих, у
хворих з термінальною стадією ниркової недостатності, що перебувають
на програмному гемодіалізі, у ВІЛінфікованих пацієнтів та ін.
Для ілюстрації цього положення наводимо результати обстеження
хворих на програмному гемодіалізі
(табл. 2).
З наведених у табл. 2 даних видно,
що у цьому контингенті повний спектр
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антитіл до антигенів збудника виявлено лише в чотирьох хворих (16 %).
Проте звертає на себе увагу, що навіть на тлі імунодефіциту в хворих на
ГС переважають антитіла до core антигену: вони зустрічаються в різних
комбінаціях у 18 хворих (72 %) із 25.
У значної частини хворих із вторинним імунодефицитом спостерігають наявність лише одного–двох видів антитіл, що загалом є нетиповим
для хворих з активним інфекційним
процесом. У таких випадках лише визначення вірусної РНК може позбавити сумнівів щодо наявності у хворого
ГС.
Через високий ризик інфікування
HCV у відділенні гемодіалізу частина
хворих обстежувалась раніше (упродовж 6–12 місяців). Серед них виявлено 4 пацієнтів (33,3 %), в яких під
час попереднього обстеження маркерів вірусного гепатиту не було. На момент цього обстеження усі вони мали
антитіла до білка NS3, два у комбінації з core антитілами (один з них мав
також anti-NS4). Це підтверджує припущення, що анти-NS3 мають самостійне значення для діагностики ГС і
з’являються вже у гострій фазі хвороби, тоді як anti-NS4 ймовірно свідчать
про більшу тривалість хвороби.
Можливість специфічної діа-

гностики гострого ГС. Діагностика гострого гепатиту С є складною і
практично не вирішеною проблемою,
адже у більшості пацієнтів хвороба
перебігає майже безсимптомно. Зазвичай такі хворі скаржаться лише на
загальну кволість та зниження апетиту. У частини з них активність АлАТ
у межах норми, що значно ускладнює
діагностику. Діагноз ГС у цей період
можна встановити лише шляхом виявлення RNA HCV, але таке обстеження проводять у випадку підозри
на ГС (частіше з урахуванням епідеміологічних критеріїв).
Лише у незначної частини хворих
гострий ГС супроводжується жовтяницею та високим рівнем активності
АлАТ, але і в цьому випадку не завжди
вдається виключити загострення хронічного процесу. Часто не допомагає і
врахування морфологічних змін у печінці: у хворих на гострий ГС, навіть
без клінічних проявів, спостерігаються виражені зміни у паренхімі печінки – запальні інфільтрати, некротичні
зміни на тлі початкових явищ фіброзу [11]. Саме тому їх тяжко відрізнити
від хворих на хронічний ГС.
Важливе значення у таких випадках має відсутність або неповний
спектр антитіл до антигенів збудника
та їхня динаміка. Отже, визначення

Таблиця 2
Спектр антитіл до структурних та неструктурних антигенів HCV у хворих
на програмному гемодіалізі
ВиявленоHCV RNA
(число хворих)
25

зокрема з антитілами до антигенів HCV
core,
core,
NS3,
тільки core, core,
NS3,
NS3, тільки
NS3,
NS4,
core
NS3
NS4
NS4,
NS4
NS3
NS4
NS5
NS5
8 32% 2 8% 2 8% 2 8% 4 16% 3 12% 3 12% 1 4%
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спектра антитіл і спостереження за
динамікою сероконверсії у хворих із
наявністю в крові вірусної РНК може
сприяти розмежуванню гострого та
хронічного ГС. Проте наведені у табл. 2
дані переконують, що у хворих з імунодефіцитом часто спостерігають неповний набір антитіл, навіть за тривалого хронічного процесу.
Справу ускладнює й те, що на відміну від багатьох інших захворювань,
зокрема гепатиту В, наявність антитіл, що належать до імуноглобулінів
класу М, не є свідченням гострого ГС:
такі антитіла зустрічаються у хворих
з реплікацією RNA HCV, незалежно
від тривалості хвороби.
Перспективнішим є визначення авідності антитіл. Вважають, що

співвідношення антитіл різної авідності вказує на тривалість процесу.
Так, згідно з інструкцією до тестсистеми
"ДС-ИФА-АНТИ-HCVАВИДНОСТЬ" НВО "Диагностические системы", якщо індекс авідності
досліджуваної сироватки менший ніж
37 %, то сироватка містить низькоавідні антитіла – це вказує на первинну інфекцію. У літературі є дані про
те, що врахування індексу авідності
дає змогу уточнити стадію процесу,
навіть відрізнити гострий процес від
загострення хронічного, діагностувати паст-інфекцію.
Отже, сучасні методи специфічної діагностики лише частково вирішують проблему розмежування гострого та хронічного ГС. Проблема
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КОНФЕРЕНЦІЇ
ПРОГРАМА ПОСТІЙНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ GUIDE.
ПЕРША СЕСІЯ.
О. Б. Герасун
Свого часу компанія "ШерінгПлау" прийняла рішення дотримуватись політики відкритого поширення
наукової інформації серед лікарів. Було проведено ряд конференцій, освітніх наукових шкіл, надано
спонсорську допомогу у проведенні різноманітних наукових заходів,
пов`язаних з підвищенням кваліфікації медичних працівників.
У березні 2009 року стартувала
"Програма постійної медичної освіти
GUIDE (peGintron continUous medIcal
eDucation programmE)". Ця програма
присвячена проблемі парентеральних
вірусних гепатитів з акцентом на сучасні методи терапії та ведення таких
хворих. У рамках GUIDE передбачено кілька послідовних освітніх заходів, під час яких учасники практично
з усіх пострадянських країн мають
нагоду ознайомитись з досвідом провідних спеціалістів Європи та СНД, а
також поділитися власним.
Перша сесія відбулася з 19 по 23
березня 2009 у м. Стамбул (Туреччина) і була присвячена базовим проблемам гепатології. Окрім питань
етіології, епідеміології, патогенезу та
основних клінічних проявів гепатитів В та С, ціла низка доповідей торкалась і вужчих питань. Так, розпочато наукову частину гепатошколи
було доповіддю професора Л.В. Дудар

(Києвський Національний Медичний
Університет, Україна), "Диференційний діагноз гепатитів", в якій було детально проаналізовано різноманітні
клінічні та лабораторні показники,
що дозволяють розрізняти хвороби
печінки. Друга доповідь Л.В. Дудар
стосувалась позапечінкових проявів
хронічних вірусних гепатитів, зокрема великої уваги було приділено розвитку В-клітинних лімфом у хворих
на хронічний гепатит С.
Надзвичайно цікавими для слухачів школи були доповіді з лікування
хронічного гепатиту С та корекції побічних проявів противірусної терапії
Е.З. Бурневича (Московська Медична
Академія, клініка ім. Є.М. Терєєва,
Росія). Доповідач звернув увагу на те,
що у разі лікування хронічного гепатиту С Пег-Інтроном та ребетолом з
правильним підбором схеми та дотриманням режиму лікування, ефективність цих препаратів є найвищою
з відомих і частота стійкої вірусологічної відповіді перевищує 70%. Доповідача буквально засипали питаннями, відповіді на які тривали ледь не
довше, ніж доповіді; щире бажання
Е.З. Бурневича поділитися власним
досвідом із застосування противірусних препаратів знайшли широкий
відгук у слухачів.
Не менш цікавим був виступ про87
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фесора Г.М. Дубинської (Українська
Медична Стоматологічна акдемія,
м. Полтава, Україна): вельми послідовну та добре структоровану доповідь було оптимально побудовано,
щоб донести до вдячних "школярів"
найсучаснішу інформацію з лікування хронічного гепатиту В. Лікування розглядалося з урахуванням
клініко-серологічних варіантів хронічної HBV-інфекції; значної уваги
приділено алгоритму терапії HBeAgнегативного гепатиту. Особливу зацікавленість слухачів викликала порівняння ефективності противірусних
препаратів та характеристика різних
варіантів резистентності до лікування.
Складній та дуже актуальній темі
була присвятчена лекція професора
І.А. Зайцева (Донецький Національний Університет, Україна) – "Гепатити
В та С у ВІЛ-інфікованих пацієнтів.
Особливості природнього перебігу
та терапія". Більша частина виступу
стосувалася лікування коінфекцій
HBV/HIV та HCV/HIV; слухачі знайшли відповіді на питання кого лікувати, чим лікувати, як спостерігати

хворих. Окремо розглянуто тактику
ведення хворих при розвитку резистентності до лікування та інші аспекти проблеми.
Не обійшли увагою питання наслідків вірусних гепатитів – цирозу
печінки (цю тему доповідали гостинні
господарі професор Osman Özdogan
та професор Zeki Karasu) та гепатоцелюлярної карциноми (О.Н. Романова,
Центр дитячої онкології, Білорусь).
Організатори школи чудово розуміли, що плідна праця не можлива
без гарного відпочинку. До програми
Гепатошколи було включено традиційну дружню вечерю із запальними
європейськими та східними танцями,
екскурсію старовинним містом з відвідуванням визначних культурних
та архітектурних пам`яток (зокрема
Блакитної мечеті та Собору Святої
Софії).
В процесі роботи було створено
умови для спілкування та обміну досвідом лікарів з різних країн, слухачі
з нетерпінням очікують наступної
зустрічі, що планується восени 2009
року.
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