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АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА

УДК: 616.36-002.2

ИССЛЕДОВАНИЕ IDEAL – СРАВНЕНИЕ ДВУХ ПОДХОДОВ 
К ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С 

О.А. Голубовская

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев

Ключевые слова: IDEAL, гепатит С, пегелированный интерферон, рибавирин.

ДОСЛІДЖЕННЯ IDEAL – ПОРІВНЯННЯ ДВОХ ПІДХОДІВ ДО ТЕРАПІЇ 
ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С

О.А. Голубовська

В даній роботі представлені результати дослідження IDEAL в якому вивча-
лися два підходи до терапії хронічного гепатиту С.

Ключові слова: IDEAL, гепатит С, пегільований інтерферон, рибавірин.

Іnvestigation of IDEAL – a comparison of two approaches to treatment of 
chronic hepatitis C
О.А. Golubovskaya

In this review the results of research IDEAL in which studied two approaches to 
the treatment of chronic hepatitis C are present.

Keywords: IDEAL, hepatitis C, PEG interferon, ribavirin.

В 2001 г. Управление по контро-
лю за пищевыми продуктами и 
лекарственными препаратами (FDA) 
США предложило компании Шеринг-
Плау провести клиническое иссле-
дование эффективности понижен-
ной (1,0  мкг/кг/нед) и стандартной 
(1,5  мкг/кг/нед) доз пегинтерферона 
α2b (ПегИнтрон®) в комбинации с ри-
бавирином в одинаковых дозах для 
лечения ХГС. В последующем в иссле-
дование была включена третья груп-

па больных, получавших пегинтерфе-
рон α2а (Пегасис®) в дозе 180 мкг/нед 
в комбинации с рибавирином, но в 
других дозах. Так возникло рандоми-
зированное многоцентровое исследо-
вание, получившее название IDEAL 
(Individualized Dosing Effi  cacy vs Flat 
Dosing to Assess OptimaL Peginterferon 
Th erapy), окончательные результаты 
которого были опубликованы в 2009 
году (1). Его целью была сравнитель-
ная оценка индивидуального и стан-
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дартного дозирования пегинтерфе-
рона. Исследование проводилось в 
США на базе 118 центров. В нем при-
няло участие 3070 ранее не лечив-
шихся пациентов, инфицированных 
1 генотипом вируса гепатита С. Сред-
ний возраст больных составил 47,5 
лет. У 82% больных была высокая ви-
русная нагрузка (> 600 000 МЕ/мл); 
11% больных имели фиброз печени 
F3/F4 (METAVIR). Рандомизация 
проводилась централизовано, все ис-
следования выполнялись в централь-
ной референс-лаборатории. Дизайн ис-
следования представлен на рисунке 1.

Пегинтерферон α2b больные по-
лучали в зависимости от массы тела в 
дозе 1,5 мкг/кг/нед или 1,0 мкг/кг/нед и 

рибавирин в дозе 800-1400 мг/сут, или 
пегинтерферон α2а в дозе 180 мкг/нед 
и рибавирин 1000-1200 мг/сут (табл. 1). 
Для прогнозирования вирусологиче-
ского ответа и коррекции терапии ви-
русная нагрузка оценивалась в следую-
щие периоды: через 4 недели лечения, 
на 12 неделе лечения, на 24 неделе лече-
ния, в конце терапии и через 24 недели 
после окончания терапии. В исследова-
нии разрешалось использование эри-
тропоэтина только после первоначаль-
ного снижения дозы рибавирина.

Как видно из табл. 1, пациенты в 
весовой категории 75–85 кг получали 
меньшую дозу Ребетола. 

В случае снижения показателей 
гемоглобина и эритроцитов предла-

Рисунок 1. Дизайн исследования IDEAL
Таблица 1.

Протокол IDEAL: назначенные дозы рибавирина 

Препарат Дозы рибавирина по массе тела, кг
40 - 65 65 - 75  75 - 85  85 - 105 > 105

Ребетол 800 1000 1000 1200 1400
Копегус 1000 1000 1200 1200 1200

:

:

:
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галось следующее уменьшение дозы 
рибавирина, при необходимости в 
два этапа (не более). В группе боль-
ных, получавших Ребетол в дозе до 
1200  мг/сут, допускалось снижение 
дозы рибавирина на 200  мг (1 та-
блетка) в сутки; больным, получаю-
щим 1400 мг ребетола на первом эта-
пе, дозировка снижалась на 400  мг, 
на втором этапе – на 200 мг. В груп-
пе больных, получающих Копегус со-
гласно инструкции, дважды допу-
скалось снижение дозы препарата на 
600  мг/сут. При отсутствии положи-
тельной динамики гематологических 
показателей после однократного сни-
жения дозы рибавирина допускалось 
назначение эритропоэтинов [1 – 5].

В ходе исследования были оце-
нены данные предикторов успешно-
го ответа на лечение, а именно: кон-
троль дозы рибавирина, вирусной 
нагрузки, стадии фиброза печени и 
определение глюкозы натощак. 

Частота устойчивого вирусологи-
ческого ответа (УВО), в зависимости 

от дозировки рибавирина, представ-
лены на рис. 2.

Как видно из рис. 2, в группе па-
циентов с массой тела 75 – 85 кг, по-
лучавших меньшую дозу ребетола, 
наблюдалась более низкая частота 
УВО. В настоящее время в США идет 
перерегистрация дозы Ребетола для 
этой весовой категории больных, ре-
комендуемая доза будет составлять 
1200 мг в сутки. Тем не менее, по мне-
нию McHutchinson с соавторами, бо-
лее чем 51% пациентов получили ту 
же самую дозу рибавирина в комби-
нации с пегинтерфероном α2b и пе-
гинтерферон α2а и динамика вирусо-
логического ответа в обеих группах 
пациентов была схожей. Кроме того, 
в исследовании было показано, что 
коррекция анемии путем ступенчато-
го снижения дозы рибавирина имеет 
хороший профиль безопасности и не 
влияет на получение вирусологиче-
ского ответа [6 – 9].

Количество больных с УВО, в за-
висимости от исходной вирусной на-

Рисунок 2. Зависимость частоты УВО от дозы рибавирина у больных, получаю-
щих пегинтерферон α2b/Ребетол и пегинтерферон α2a/Копегус.
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грузки, представлено на следующей 
диаграмме (рис. 3). 

Как видно из диаграммы (рис. 3), 
вирусная нагрузка играет большую 
роль в формировании УВО: при вы-
сокой вирусологической нагрузке 
этот эффект почти в два раза мень-
ший, чем при низкой нагрузке. 

В значительной степени на эф-
фективность лечения влиял фиброз 
печени: у больных с фиброзом F0 – F2 
УВО наблюдался в 42% - 44%, при ле-
чении Пегинтерфероном α2b и Пе-
гинтерфероном α2а соответственно, 
а при фиброзе F3/F4 – у 21% - 24% со-
ответственно. На достижение УВО 
существенно влияли особенности 
углеводного обмена. Так, при уровне 
глюкозы натощак более 5,5 мМоль/л 
(выше нормы) у больных обеих групп 
достижение УВО наступало реже – 
примерно на 15%. 

После начала лечения оценива-
лись следующие предикторы эффек-
тивности терапии: полный вирусо-
логический ответ, степень супрес-
сии вируса, приверженность терапии 
и наличие анемии и использование 
эритропоэтина. 

Самым надежным и эффектив-

ным предиктором достижения УВО 
является время возникновения пол-
ного вирусологического ответа, т.е. 
исчезновение РНК вируса из крови. 
При снижении вирусной нагрузки на 
4 неделе лечения менее 1 log УВО был 
достигнут у 5% пациентов, а при сни-
жении более 4 log – в 79% и 65% соот-
ветственно. У пациентов, с неопреде-
ляемым уровнем вирусной нагрузки 
на 4 неделе лечения УВО был достиг-
нут у 92%, получающих пегинтерфе-
рон α2b, и у 80%, получающих пегин-
терферон α2а [5,7].

Интересные данные были полу-
чены при анализе динамики сниже-
ния вирусной нагрузки. Было отме-
чено, что у больных, получающих пе-
гинтерферон α2а, чаще определял-
ся негативный уровень вирусной на-
грузки на 4, 12, 24 неделе лечения и 
непосредственно после окончания 
лечения. Однако, частота достиже-
ния УВО в обеих группах была сопо-
ставима – 40% и 41% соответственно. 
Более быстрое «исчезновение» виру-
са из крови у больных, лечившихся 
пегинтерфероном a2а, вероятно, объ-
ясняется большей дозировкой пре-
парата и его высокой молекулярной 

Рисунок 3. Зависимость достижения УВО от исходной вирусной нагрузки 
(> 600000 МЕ/мл - высокая, ≤ 600000 МЕ/мл - низкая).
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массой, что позволяет достичь до-
статочно быстрой элиминации воз-
будителя из крови. Однако для пол-
ного подавления репликации виру-
са на субмолекулярном уровне это-
го недостаточно (рис. 4). Таким обра-
зом, устойчивый вирусологический 
ответ был достигнут у 40% больных, 
получавших ПегИнтерферон α2b 
(1,5 мкг/кг/нед), и у 41% больных, ле-
чившихся ПегИнтерфероном α2а в 
дозе 180  мкг. Во всех группах боль-
ных, получавших пегинтерферон α2а, 
несколько ранее был получен виру-
сологический ответ, однако за счет 
большего количества рецидивов у 
этой категории больных УВО дости-
гался в обеих группах с практически 
одинаковой частотой. 

Для оценки приверженности к 
терапии использовались следующие 
критерии: высокой приверженности 
соответствовало применение не ме-
нее 80% дозы пегинтерферона, 80% 
дозы рибавирина и 80% от оптималь-
ной длительности терапии. При со-
блюдении этих правил УВО удалось 
достичь у 61 – 74% пациентов; в про-

тивном случае – в 10 – 20% случаев. 
Таким образом, результатами ис-

следования IDEAL явились следую-
щие практически значимые подходы 
к тактике ведения больных:

1. УВО достигался во всех груп-
пах больных.

2. Предсказуемость УВО по-
сле достижения быстрого и ранне-
го вирусологических ответов выше 
при применении пегинтерферона α2b 
1,5 мкг/кг/нед. плюс рибавирин.

3. Доза пегинтерферона α2b 
1,0 мкг/кг является безопасной и эф-
фективной и приемлема для пациен-
тов, нуждающихся в снижении дозы. 

4. В терапевтических режимах, 
принятых в настоящее время, ри-
бавирин не является значимым для 
предсказания рецидива.

5. Не обнаружено большего ко-
личества побочных эффектов в боль-
шой группе пациентов с 1 генотипом 
вируса, ранее не лечившихся, при 
применении указанных дозировок 
препарата. 

Рисунок 4. Динамика вирусной нагрузки в процессе терапии
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ГЕПАТИТ В У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН. 
ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА, КЛИНИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Б.А. Герасун, В.Н. Беседин, И.М. Анисимова, Р.Ю. Грицко

В статье рассматриваются особенности патогенеза, клиники и лечения ост-
рого и хронического гепатита В у беременных женщин, обсуждается влияние 
иммуносупрессивной активности крови беременной женщины на течение ин-
фекционного процесса.

Ключевые слова: беременность, гепатит В, иммуносупрессия.

Hepatitis B in pregnant women. 
Pathogenesis, clinical manifestations and treatment

B.A. Gerasun, V.N. Besedin, I.N. Anisimova, R.Yu. Grytsko

Th e features of the pathogenesis, clinical manifestations and treatment of acute 
and chronic hepatitis B in pregnant women and  infl uence of immunnosupressivnoy 
activity of the blood of pregnant women on the course of the infection process are 
discussed in this  article.

Keywords: pregnancy, Hepatitis B, immunnosupression.

Гострий гепатит В. Проблема ві-
русного гепатиту у вагітних жінок 
складна і недостатньо вивчена, хоча 
їй присвячено багато досліджень. У 
більшості публікацій з проблеми об-
говорюється важкість захворювання, 
особливості патогенетичного зв’язку 
між вагітністю і гепатитом практич-

но не розглядаються. Зазвичай, об-
межуються нагадуванням того, що 
вагітність створює значне додаткове 
навантаження на печінку. Але справа 
не тільки в цьому. Відомо, що процес 
гестації супроводжується значною 
перебудовою імунологічного гомео-
стазу. Навіть поверхневе зіставлення 
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провідних ланок імунопатогенезу ва-
гітності та гострого гепатиту В вказує 
на їх різноскерованість.

Відомо, що вірусний гепатит В на-
лежить до хвороб імунної відповіді, 
тоді як вагітність супроводжується 
проявами хоч і фізіологічної, але іму-
носупресії. Процесc цей у вагітних жі-
нок відбувається заради забезпечен-
ня плодо-материнської толерантності 
і є обов’язковою умовою фізіо логічної 
вагітності. Як ці процеси узгоджу-
ються між собою, як впливають від-
носини у системі «мати–плід» на пе-
ребіг інфекційного процесу? Відпо-
відей на ці запитання недостатньо. 
У відомій монографії Н.А. Фарбера і 
співавт.[1] згадується про гідрокор-
тицизм вагітної жінки, але лише як 
засторога до зловживання глюкокор-
тикостероїдними гормонами у тера-
пії гепатиту на тлі вагітності.

Гідрокортицизм хоч і важли-
вий, але не єдиний механізм, що бере 
участь у підтриманні імуносупресив-
ної скерованості імунологічного го-
меостазу вагітної жінки. Вагітність 
часто називають «імунологічним па-
радоксом», бо плід у своїй батьків-
ській частині фактично є алотранс-
плантатом, несе чужорідні антигени 
гістосумісності, та все ж не відторга-
ється материнським організмом [2, 
3].

Певною мірою відсутність імун-
них реакцій материнського організ-
му, спрямованих на відторгнення або 
відчуження плоду, забезпечується 
трофобластним бар’єром, відокрем-
леністю кровоносних судин матері та 
плоду, відносною стійкістю плацен-
тарного бар'єра до імунного впливу 

[4,5]. Але тільки «бар’єрними» функ-
ціями неможливо пояснити толе-
рантність материнського організму 
до плоду. Головне, майже вирішальне, 
значення надається комплексу імуно-
регулюючих факторів, які продуку-
ють плацента і плід, особливо після 
18–21 тижнів вагітності. До них на-
самперед належать: хоріальний го-
надотропін, хоріальний соматотро-
пін (плацентарний лактоген), прогес-
терон, кортизолзв'язуючий глобулін, 
α2-глобулін, α2-фетопротеїн та інші 
фактори, що впливають на продук-
цію інтерлейкінів, експресію рецеп-
торів та антигенів [6, 7]. Значна іму-
носупресивна активність властива 
кортикостероїдним гормонам. ГКСГ 
пригнічують активність всіх попу-
ляцій цитотоксичних Т-лімфоцитів 
і знижують продукцію інтерферо-
нів імунокомпетентними клітина-
ми. Їх посилена продукція розгляда-
ється як один із важливих механізмів 
попередження відторгнення плоду, 
бо розширює адаптаційні можливос-
ті організму. Майже у 500 –1000 разів 
посилюється у вагітних жінок і про-
дукція естрогенів. Імуносупресив-
на активність прогестативних гормо-
нів доведена в дослідах in vitro: про-
гестерон гальмує бластотрансформа-
цію лімфоцитів, хоріальні соматотро-
пін і гонадотропін у культурі трофо-
бласту "інактивують" Т-клітини – і всі 
вони потенціюють імуносупресивну 
дію L-фетопротеїну та слугують меді-
аторами протеїнзв'язуючої активнос-
ті Т-супресорів. Особливе значення 
надається імуносупресивним власти-
востям раннього фактора вагітнос-
ті, що виявляється вже в перші годи-
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ни після запліднення. Всі ці фактори, 
разом з фетопротеїном, лімфокинами 
стимульованих фетальних лімфоци-
тів та іншими речовинами з імуносу-
пресивними властивостями, що про-
дукуються плодом і надходять до ма-
теринського організму, викликають 
ту своєрідну перебудову імунної сис-
теми, яка характерна для процесу гес-
тації. Система імунітету займає про-
відне місце у захисті плоду від агресії 
з боку материнського організму [2].

Для імунологічного гомеостазу 
вагітних жінок характерне посилен-
ня активності Т-супресорів. Воно по-
чинається з 3–5 тижнів вагітності та 
продовжується майже до кінця геста-
ційного процесу. Важливо, що дія су-
пресорних факторів не є специфіч-
ною [8–10]. Вони пригнічують ци-
тотоксичність алогенних лімфоци-
тів, інгібуючи їх здатність виклика-
ти реакцію “трансплантат проти ха-
зяїна” та реагувати на мітогени і ало-
гени. Це заслуговує на особливу ува-
гу, бо за концепцією патогенезу ГВ, 
саме рівень Т-супресорної активнос-
ті відіграє важливу роль у тих імуно-
патогенетичних процесах, що зумов-
люють важкість ГВ. Одночасно у ва-
гітних зменшується вміст і актив-
ність Т-кілерів [11, 12]. Суттєву роль 
у забезпеченні материнської толе-
рантності відіграють також цирку-
люючі імунні комплекси, які викли-
кають модифікацію рецепторного 
апарата і блокують імунокомпетент-
ні клітини [13]. Відомо, що вагома 
частина механізмів, які зумовлюють 
плодо-материнську толерантність, не 
має чіткої специфічної скерованості і 
може впливати на різноманітні про-

цеси [14].
За нашими даними фактори, що 

забезпечують плодо-материнську то-
лерантність, у дослідах in vitro впли-
вають на показники специфічної ре-
активності імуноцитів до антиге-
нів HBV [15], зокрема на сенсибілі-
зацію імуноцитів до HBsAg. Подібне 
було раніше встановлене при вивчен-
ні імунної відповіді на цитомегалові-
рус, віруси кору та краснухи [15]. Але 
враховуючи особливості імунопато-
генезу гепатиту В, порівняно з інши-
ми інфекційними хворобами, можна 
дійти висновку, що імуносупресивна 
активність сироватки крові вагітних 
жінок повинна по-різному впливати 
на перебіг цих захворювань.

Згідно з механізмами імунопа-
тогенезу гепатиту В, супутні хворо-
би та стани, які впливають на специ-
фічну реактивність імуноцитів, мо-
жуть зменшувати інтенсивність де-
структивних процесів, що виника-
ють під час імунної атаки на гепато-
цити з інкорпорованими антигенами 
HBV. Можливо, саме тому у хворих 
з набутою імуносупресією (хвороби 
крові, лепра, туберкульоз, сифіліс та 
ін.) жовтяничні форми гепатиту В за-
галом перебігають дещо легше, ніж у 
тих, хто необтяжений зазначеними 
вище захворюваннями [15, 16], але в 
них порівняно частіше виникає хро-
нічна персистенція HBV. Є дані про 
те, що у персоналу відділень гемоді-
алізу (імунокомпетентні особи) гепа-
тит В перебігає важче, ніж у їх паці-
єнтів [17], а у хворих на програмному 
гемодіалізі ми, як і інші автори, час-
то спостерігали нормальні або незна-
чно підвищені показники активнос-
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ті АлАТ та вмісту білірубіну [18]. Але 
питання про вплив вторинних імуно-
дефіцитів на перебіг НВ-вірусної ін-
фекції вивчено недостатньо. Насам-
перед це стосується вагітності, адже в 
організмі вагітної є механізми, які за-
побігають ініціації або реалізації ба-
гатьох імунних реакцій [15]. Питання 
це залишається актуальним. У наших 
дослідженнях, що виконані за допо-
могою реакцій бласттрансформації 
лімфоцитів, феноменів специфічного 
розеткоутворення, гальмування мі-
грації лейкоцитів та ін. тестів, харак-
теризуючих клітинний імунітет, вста-
новлено, що специфічна реактивність 
імуноцитів у вагітних є значно слаб-
шою і проявляється пізніше, ніж у не-
вагітних жінок. У таблиці 1 наведе-
ні результати одного з таких дослі-
джень. Встановлені й інші ознаки не-
адекватності імунної відповіді на ан-
тигени збудника.

Подібні ознаки неадекватності 
імунної відповіді при НВ-вірусній ін-
фекції, не обтяженій вагітністю, ви-
никають переважно при тяжких фор-
мах гострого гепатиту В, призводять 
до розвитку затяжного і хронічного 
гепатитів. Проте, у вагітних з гепати-

Таблиця 1.
Показники підвищеної чутливості до НВsAg у хворих на гепатит В у 
динаміці хвороби (за даними реакції гальмування міграції лейкоцитів)

Група хворих на 
гепатит В

Обстежено 
хворих

Виявлено 
ПЧСТ

Частота виявлення ПЧСТ до НВsAg 
по декадах хвороби (%)

всього % І ІІ ІІІ ІV і пізніше
З фізіологічною 

вагітністю 45 20 44,4* 5 30 60 5

Невагітні 25 19 76 26,3 47.2 21 5,3
Примітка. * – різниця вірогідна при порівнянні з невагітними жінками (р<0,05).

том В такої залежності не спостеріга-
лося. У наших спостереженнях гепа-
тит В на тлі вагітності у більшості ви-
падків мав доброякісний перебіг.

Отже, для імунопатогенезу ГВ на 
тлі вагітності, як і взагалі для вагіт-
ності, характерні імунологічні пара-
докси. Одним з них є зменшення ін-
тенсивності інфекційного процесу на 
тлі недостатньої імунної відповіді ор-
ганізму. Зрозуміло, що термін "недо-
статність" ми вживаємо умовно, бо 
для оцінки специфічної реактивнос-
ті на тлі вагітності повинні бути інші 
підходи. При гепатиті В так звана не-
достатність імунної відповіді ство-
рює той характер взаємовідносин між 
збудником і організмом хазяїна, що 
сприяє зменшенню імунодеструкції 
клітин і ніби компенсує те додаткове 
навантаження на печінку, що спри-
чиняє вагітність. Тому такий "запо-
біжний" захід відіграє, на нашу дум-
ку, неабияку роль у системі захисту 
вагітної і плоду від збудника, поши-
реного в людській популяції, ймовір-
но є результатом еволюційного при-
стосування. 

Особливості клінічного перебігу 
ГГВ у вагітних жінок. Матеріали лі-
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тератури щодо важкості вірусного ге-
патиту В на тлі вагітності є супереч-
ливими. Значна частина дослідни-
ків, які вивчали це питання, ствер-
джують, що вірусні гепатити у вагіт-
них перебігають важче, ніж звичай-
но, частіше ускладнюються і перехо-
дять у хронічну форму. Але за даними 
Н.А. Фарбера і співав. [1], І.З. Закіро-
ва, Ф.І. Закірової [19], А.М. Сокола і 
співавт. [20], гепатит В у вагітних має, 
зазвичай, середньоважкий перебіг. У 
спостереженнях Г.І. Лі і співавт. [21], 
І.К. Мусабаєва і співавт. [22, 23], поділ 
за ступенем важкості гепатиту В у ва-
гітних був таким: легка форма – 9,3%, 
середньої тяжкості – 75,0–81,4%, тяж-
ка – 9,3–15,7%. Але ці показники ма-
лоінформативні, бо у вищезгада-
них роботах відсутні контрольні гру-
пи невагітних жінок зіставного віку. 
Н.А. Фарбер і співавт.[1] стверджу-
ють, що кількість важких форм гепа-
титу В у вагітних значно зменшилась 
після того, як для їхнього лікування 
перестали використовувати ГКСГ. 

Згрупувати та проаналізува-
ти дані літератури про важкість ГВ 
у вагітних складно, оскільки не за-
вжди автори чітко тлумачать понят-
тя важкості хвороби: за критерії важ-
кості приймають і тривалість хворо-
би, і ускладнення, і навіть віддалені 
наслідки. Робіт, у яких чітко харак-
теризується частота проявів саме ін-
токсикації, значно менше. Але спра-
ва не тільки в тому: сама по собі су-
перечливість цих даних вказує на від-
сутність чітких (однозначних) даних 
про обтяжуючий вплив вагітності на 
перебіг гепатиту. І це на тлі потужно-
го навантаження на печінку, що ство-

рює гестаційний процес. 
З літератури випливає, що важ-

кість перебігу вірусних гепатитів (зо-
крема й ГВ), наслідки хвороби, мож-
ливість формування затяжного пере-
бігу або хронізації певною мірою за-
лежать від терміну вагітності під час 
маніфестації інфекційного процесу. 
Результати досліджень В.Є. Ричнє-
ва [24, 25]. Н.А. Фарбера і співав. [1] 
переконують у тому, що в другій по-
ловині вагітності кількість випадків 
важких форм хвороби вірогідно біль-
ша, ніж у першій.

Більшість авторів, що займались 
цією проблемою, відзначали у вагіт-
них тільки важчий перебіг, але не зна-
ходили істотних відмінностей у клі-
нічній картині. Об’єм іноземної літе-
ратури з проблеми гепатиту В у вагіт-
них за останні роки суттєво скоро-
тився, що зумовлено значним змен-
шенням захворюваності вагітних на 
гепатит В у країнах Західної Європи 
та Північної Америки завдяки успі-
хам специфічної профілактики НВ-
вірусної інфекції. 

Саме тому розглянемо особли-
вості перебігу гострого гепатиту В у 
різні триместри вагітності. Почнемо 
з початкового періоду хвороби. У на-
ших спостереженнях клінічні проя-
ви початкового періоду гепатиту В не 
мають істотних відмінностей порів-
няно з перебігом хвороби у невагіт-
них, але у вагітних дещо частіше ви-
никають слабкість, порушення сну, 
закрепи (Р>0,05).

Вважається, що це зумовлено не 
гепатитом, а є проявом вагітності. 
Так, закрепи зазвичай зв’язані з влас-
тивою вагітності атонією кишки; по-
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рушення сну у хворих з відносно не-
тяжким перебігом гепатиту В мож-
на пояснити змінами психоемоційно-
го стану, зокрема неспокоєм через за-
грозу зараження дитини. 

Вірогідно частіше у вагітних жі-
нок спостерігається свербіж шкі-
ри (19,7% у вагітних проти 8% у не-
вагітних жінок, Р<0,05). Високу час-
тоту свербежу пояснюють схильніс-
тю вагітних до холестазу. Відміннос-
ті у частоті інших симптомів продро-
мального періоду є неістотними. Од-
нотипно розподіляються в обох гру-
пах і варіанти початкового періоду 
хвороби.

Подібними є і прояви жовтянич-
ного перебігу хвороби. Проте інтен-
сивність гіпербілірубінемії у вагітних 
жінок залежить від терміну вагітнос-
ті. Так, у І триместрі помірний рівень 
білірубіну (до 100 мкмоль/л) реєстру-
вався частіше, ніж у групі зіставлення 
(53% і 26,7% відповідно, Р<0,05), тоді 
як в ІІІ триместрі вміст білірубіну 
частіше становив 200–300  мкмоль/л 
(32,1% і 15,3%, Р>0,05). Загалом у групі 
вагітних з гепатитом В частота біліру-
бінемії в діапазоні 200–300 мкмоль/л 
була вірогідно більшою, ніж у гру-
пі зіставлення (Р<0,05). Проте треба 

підкреслити, що в наших спостере-
женнях гіпербілірубінемія понад 300 
мкмоль/л все ж частіше зареєстрова-
на серед невагітних жінок (10,6% про-
ти 1,5%, Р<0,05). 

Середня тривалість періоду гіпер-
білірубінемії у вагітних та невагітних 
жінок подібна (табл. 2), та існує тен-
денція до більшої кількості хворих з 
відносно помірною (до 20 днів) трива-
лістю гіпербілірубінемії серед вагіт-
них, що захворіли на І триместрі ва-
гітності (29,4% проти 17,4% в контро-
лі, Р>0,05). Значна тривалість гіпербі-
лірубінемії (понад 30 днів) найчасті-
ше реєструвалась у хворих на ІІІ три-
местрі вагітності (67,8% проти 38,6% 
у контролі, Р<0,05). 

Характерне для вірусних гепати-
тів підвищення активності сироват-
кових амінотрансфераз також має 
певні особливості, що заслуговують 
на обговорення. Розподіл хворих на 
ГВ з різною активністю АлАТ за три-
местрами вагітності дещо відрізня-
ється від встановленого при аналізі 
особливостей гіпербілірубінемії. Так, 
кількість хворих з інтенсивною і три-
валою гіпербілірубінемією найбіль-
ша на ІІІ триместрі вагітності, а висо-
кі показники АлАТ в цей час реєстру-

Таблиця 2.
Тривалість періоду гіпербілірубінемії у вагітних, хворих на гепатит В

Групи хворих Число 
хворих

Кількість днів
до 20 21–30 31–45 46–60 понад 60

а/к % а/к % а/к % а/к % а/к %
Вагітні 132 26 19,7 40 30,3 46 34,8 14 10,6 6 4,6

І триместр 34 10 29,4 12 35,3 10 29,4 2 5,9 - -
ІІ триместр 42 8 19,0 18 42,9 10 23,8 4 9,5 2 4,8
ІІІ триместр 56 8 14,3 10 17,9* 26 46,4 8 14,3 4 7,1

Невагітні 150 26 17,4 66 44,0 36 24,0 11 7,3 11 7,3
Примітки: а/к - абсолютна кількість; * – різниця вірогідна при порівнянні з невагітними жінками (р<0,05).
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ються рідше (табл. 3). На III триместрі 
активність АлАТ понад 15 ммоль/л 
(год. л) зареєстрована у наших спо-
стереженнях лише у 3,6%, тоді як на 
І і ІІ триместрах – у 17,6 та 14,3% хво-
рих відповідно (Р<0,05). Частота по-
мірно підвищеного рівня АлАТ (до 
8 ммоль/л (год. л) не залежала від ста-
дії вагітності і реєструвалася у вагіт-
них хворих частіше, ніж у невагітних).

Кількість лейкоцитів у периферич-
ній крові в ранньому періоді жовтяни-
ці зазвичай нормальна, хоча можлива 
лейкопенія. У другій декаді жовтяни-
ці зростає вміст лімфоцитів, може при-
скорюватися ШОЕ. Але у частини вагіт-
них жінок в цей час реєструється ней-
трофільний лейкоцитоз (кількість ва-
гітних жінок, в яких кількість лейкоци-
тів перевищує 9х109/л, у 2–2,5 рази біль-
ша, ніж серед невагітних хворих). Час-
тіше в них підвищена ШОЕ. Страждає 
і червона кров. Про це свідчать морфо-
логічні зміни еритроцитів, стан їх мемб-
ран, підвищена активність ЛДТ. Вини-
кає помірна тромбоцитопенія. Ці осо-
бливості гематологічних показників зу-
мовлені вагітністю, адже вони властиві 
її фізіологічному перебігу.

Таблиця 3.
Активність АлАТ у вагітних і невагітних жінок, хворих на гепатит В 

(у ммоль/(год.л)

Групи хворих до 8 9-20 понад 20
абс. к-сть % абс. к-сть % абс. к-сть %

Вагітні (n=66) 39 59,1* 20 30,3* 7 10,6
І триместр (n=17) 11 64,8* 3 17,6 3 17,6
ІІ триместр (n=21) 11 52,4* 7 33,3 3 14,3
ІІІ триместр (n=28) 17 60,7* 10 35,7 1 3,6*
Невагітні (n=150) 43 28,7 78 52,0 29 19,3

Примітка: * – різниця вірогідна при порівнянні з невагітними жінками (р<0,05).

У більшості хворих наприкінці 
першої–другої декади жовтяниці з 
крові зникають НВsAg i HBeAg. Три-
вала персистенція антигенів вірусу 
характерна для важкого перебігу хво-
роби або свідчить про тенденцію до 
хронізації.

Повертаючись до питання про 
важкість гепатиту В на тлі вагітності, 
зазначимо, що у наших спостере-
женнях, середні показники, які ха-
рактеризують частоту різних за 
важкістю форм ГВ, серед вагітних 
та невагітних жінок відрізняються 
неістотно. Та це не дає підстав вва-
жати, що вагітність не впливає на 
клініку хвороби. Важливіше, що у 
різні триместри вагітності перебіг 
гепатиту В має певні особливості 
(табл. 4). Так, найбільша частота лег-
ких форм хвороби зустрічається 
на І триместрі вагітності. Цікаво, 
що у цей час їх навіть більше, ніж у 
невагітних жінок. Існує тенденція 
до важчого, ніж у невагітних жінок, 
перебігу гепатиту В на ІІ і ІІІ три-
местрах вагітності (частота важких 
форм хвороби у ці терміни вагітності 
становить відповідно 28,6% та 21,4%, 
у невагітних жінок – 17,3%) (табл. 4).
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Отже, вагітність впливає на клі-
нічні прояви гепатиту В, і цей вплив 
регулюється особливими для кож-
ного періоду вагітності взаємовід-
носинами у системі “мати–плід”. Те, 
що на І триместрі вагітності хворо-
ба має легший перебіг, ніж у невагіт-
них жінок, ймовірно, зумовлено роз-
витком в цей час тих змін імуноло-
гічного гомеостазу, які імуносупре-
сивно впливають на більшість реак-
цій клітинного імунітету. Подальший 
розвиток вагітності посилює наван-
таження на функції печінки. Можли-
во, саме тому частота тяжких форм 
хвороби у ІІ–ІІІ триместрах вагітнос-
ті зростає до 28,6% і 21,4% відповідно 
(у І триместрі – 5,9%), що формує тен-
денцію до важчого перебігу гепатиту 
В, порівняно з невагітними. У тре-
тьому триместрі значно зростає (по-
рівняно із групою зіставлення) і три-
валість жовтяниці, що загалом добре 
пояснюється комплексом фізіологіч-
них та анатомічних факторів, харак-
терних для цього періоду вагітнос-
ті. Проте спостерігається зменшен-
ня кількості хворих з високим рівнем 
активності АлАТ, що свідчить про по-
мірність цитолізу. Пояснити це мож-
на лише виходячи з того, що значна 
перебудова імунологічного гомеоста-

Таблиця 4.
Розподіл важкості гепатиту В залежно від триместру вагітності, на який припадає ГВ

Важкість 
хвороби

Триместр вагітності (n=132) Разом НевагітніI II III
а/к % а/к % а/к % а/к % а/к %

легка 18 52,9 12 28,6 16 28,6 46 34,8 37 24,7
середня 14 41,2 18 42,8 28 50 60 45,5 87 58,0
важка 2 5,9 12 28,6 12 21,4 26 19,7 26 17,3
Разом 34 100 42 100 56 100 132 100 150 100

Примітка: а/к - абсолютна кількість.

зу (навіть у порівнянні з першим три-
местром) призводить до послаблен-
ня ушкоджувальної дії імунної від-
повіді на антигени збудника, «вбудо-
вані» у гепатоцити. Хоч у ІІІ триме-
стрі виникає тенденція до важчого 
перебігу ГВ, кількість особливо важ-
ких, фульмінантних, форм ГВ у вагіт-
них і невагітних жінок в наших спо-
стереженнях відрізняється неістотно, 
відповідно і показники летальності 
у цих групах подібна. В літературі це 
питання розглядається неоднознач-
но, часто наводяться дані про значну 
материнську летальність, пов’язану з 
ГВ. Переважно це дані застарілі, одер-
жані на недостатньо верифікованому 
матеріалі. До відкриття маркерів НВ-
вірусної інфекції всі важкі випадки 
гепатиту (ймовірно, і гепатит Е) від-
носили до ГВ. До того ж без методів 
специфічної діагностики буває склад-
но відрізнити гострий гепатит від за-
гострення хронічного гепатиту та де-
компенсації до того латентного ци-
розу печінки, від жовтяниць іншого 
генезу (наприклад, синдрому Шиха-
на). Інша справа, що важкий ГВ час-
то виникає у вагітних з несприятли-
вим преморбідним фоном. Попере-
дній стан печінки суттєво впливає на 
збереження вагітності і, знижуючи її 
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потенційні можливості, може істотно 
вплинути на важкість хвороби. Саме 
тому в регіонах з особливо несприят-
ливим комплексом екологічних фак-
торів (в Україні це переважно регіони 
з високорозвиненою металургійною 
і хімічною промисловістю) гепатит В 
має важчий перебіг [26, 27].

Має свої особливості і синдром 
холестазу. Розвиток синдрому холес-
тазу при гострих вірусних гепатитах 
у вагітних жінок пов’язують із фазою 
овуляційного циклу. Виражений хо-
лестаз частіше виникає на першому 
тижні фолікулінової фази та другому 
тижні лютеїнової фази. Це підтвер-
джує залежність частоти та інтенсив-
ності холестазу від вихідного рівня 
статевих гормонів [26].

Типове для вагітності посилення 
синтетичної функції печінки супро-
воджується виснаженням її енерге-
тичного потенціалу і відповідно по-
гіршенням стану окисно-відновних 
процесів. Саме тому у вагітних, хво-
рих на ГВ, активація перекісного 
окислення ненасичених жирних кис-
лот, фосфоліпідів клітинних і суб-
клітинних мембран гепатоцитів ви-
ражена значно слабше, ніж у невагіт-
них хворих, та виникає виражена ін-
гібіція монооксигеназної ферментної 
системи. А це сприяє відкладанню 
холестерину в мембрані гепатоцитів. 
Показово, що воно особливо поміт-
но в біліарній мембрані клітин. Гіпер-
продукція холестерину закономірно 
призводить до зниження секреторної 
функції гепатоцитів [27, 28].

Сприяють розвиткові холестазу 
і характерні для вагітності анатомо-
функціональні зміни, що спричи-

няють порушення моторної функції 
жовчного міхура, вегетативні зміни 
з перезбудженням блукаючого нерва, 
зміни фізико-хімічних властивостей 
жовчі тощо.

Хронічний гепатит В. Хронiчнi 
запальнi процеси печiнки – 
хронiчнi гепатити (ХГ) належать до 
екстрагенiтальних хвороб, що не-
гативно впливають на становлен-
ня репродуктивної функцiї у дiвчат 
та жінок і є часто причиною пери-
натальної патологiї. За даними Ки-
ївського НДI педiатрiї, акушерства 
i гiнекологiї, хронiчнi запальнi про-
цеси гепатобiлiарної зони виявля-
ють у 9,2% вагітних, а перинатальна 
летальнiсть у таких випадках коли-
вається в межах 2–3% [29]. При окре-
мих формах цiєї патологiї, перина-
тальна летальнiсть внаслiдок мерт-
вонародження та значної неонаталь-
ної смертностi недоношених дiтей, 
виникає значно частіше i коливаєть-
ся, за даними літератури, в межах 
18% – 64,5%.

Щодо хронічного гепатиту В, то 
вважається, що у більшості хворих 
вагітність не впливає на перебіг гепа-
титу, а гепатит не створює ризику для 
матері [30, 31]. Дійсно, у більшості ва-
гітних із ХГВ вагітність перебігає до-
броякісно, особливих проблем не ви-
никає [32]. Вважається, що це зумов-
лено притаманним вагітності посла-
бленням імунного руйнування гепа-
тоцитів. Не погодитись із таким пояс-
ненням важко: належність гепатиту В 
до хвороб імунної відповіді не викли-
кає сумнівів. Однак не можна ігнору-
вати й те, що у жінок із важким хро-
нічним гепатитом досить часто вини-



19

Гепатологія, 2010, №3

кає безпліддя, а це може призводи-
ти до збільшення питомої ваги захво-
рювань із відносно сприятливим пе-
ребігом хвороби. Складніше із тими 
випадками, коли вагітність виникає 
на тлі гепатиту, який ще до вагітнос-
ті набув несприятливого перебігу: 
почастішали загострення, порушена 
синтетична функція печінки, зокре-
ма виражена гіпоальбумінемія. Але 
таке у вагітних спостерігається від-
носно нечасто. 

Хоч на тлі вагітності часто відбу-
вається зменшення активності інфек-
ційного процесу, інтенсивність ре-
плікаціі HBV DNA і у цьому випадку 
зберігає своє значення.

Низькореплікативний ХГВ прак-
тично не впливає на перебіг вагіт-
ності. Треба, однак, сказати, що оці-
нити стан печінки на тлі вагiтностi 
буває складно, бо тi помiрнi змiни, 
що характернi для цiєї форми 
хронiчного гепатиту, можуть вини-
кати i пiд впливом гестацiйного про-
цесу. У вагiтних зростає активність 
лужної фосфатази, може дещо під-
вищуватися активність сироват-
кових амінотрансфераз, виникає 
гiпопротеїнемiя, гiпоальбумiнемiя, 
гiпергаммаглобулiнемiя. Тим більше, 
за нашими даними, біохімічні показ-
ники, що характеризують функціо-
нальний стан печінки у здорових ва-
гітних і у вагітних з низькорепліка-
тивною формою ХГВ, відрізняються 
не істотно.

Що стосується ХГВ з інтенсивні-
шою реплікацією HBV DNA, то його 
клінічні і біохімічні прояви залежать 
від ступеня ураження печінки. Добре 
вiдомо, що типове для ХГ порушен-

ня синтетичної функції печінки від-
бивається на обмiнi бiлкiв: в час за-
гострення гепатиту страждає утво-
рення «основних» бiлкiв, особли-
во альбумiнiв, глобулiнiв, факторів 
зсiдання крові. Одночасно як прояв 
запально-мезенхiмальних процесів 
виникає гiпергаммаглобулiнемiя. Для 
вагiтностi, навiть фiзiологiчної, ха-
рактерне помірне зменшення вмісту 
бiлкiв, насамперед альбумiнiв, що по-
яснюють потребою плода. Але як від-
бивається притаманне ХГ виснажен-
ня резерву бiлкiв на процесі гестацiї? 

У вагітних з реплікативною фор-
мою ХГВ, навіть у стадії ремiсiї, се-
редні показники вмісту бiлкiв дещо 
нижчі, ніж у здорових вагітних: за-
звичай не перевищують 70 г/л (у на-
ших спостереженнях у 12% вагітних 
нижчий за 60 г/л). Різниця у показ-
никах обміну білка стає особливо по-
мітною у ІІІ триместрi. У всі триме-
стри в таких вагітних спостерігала-
ся гiпергаммаглобулiнемiя (відносна 
i абсолютна).

Страждає у вагітних з реплікатив-
ною формою ХГВ i синтез факторiв 
зсiдання кровi. За даними Е.Т. Ми-
хайленка i спiвавт. [29], у вагiтних 
iз загостренням хронiчного гепато-
холециститу, синтез протромбiну 
зменшується, а фiбриногену – по-
силюється. Автори розглядають це 
як компенсаторно-захисну реакцiю 
органiзму у вiдповiдь на знижен-
ня синтезу протромбiну. У наших 
спостереженнях при реплікатив-
ній формі ХГВ, навіть з помiрною 
активнiстю процесу, збільшення син-
тезу фiбриногену відстає від показни-
ків падіння протромбiнового індексу. 
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Протромбiновий iндекс є одним 
з найоперативнiших показникiв ста-
ну синтетичних процесiв i вiдповiдно 
важкостi хвороби. Саме тому цей по-
казник має важливе значення для 
оцінки стану печінки, особливо у ва-
гітних. Зниження синтезу фібриноге-
ну відбувається через триваліший пе-
ріод піврозпаду – 4 днi, лабораторно 
проявляється пiзнiше. 

Протромбiновий iндекс у 
вагiтних, хворих на реплікатив-
ну форму ХГВ, зменшується, навіть 
у разі помірної активності проце-
су (у бiльшостi коливається в ме жах 
60–70%, у 12% випадків – нижчий 
за 60%), в той час як у здорових ва-
гітних жінок дещо зростає. Особли-
во це стає помітним у ІІІ триместрі. 
У наших спостереженнях середні по-
казники протромбiнового індексу по 
триместрах розподілялися так:

І триместр 70,3± 3,1;
ІІ триместр 69,5± 2,9;
ІІІ триместр 60,6± 0,8.
З наведених даних видно, що з роз-

витком вагiтностi збiльшується на-
вантаження на печiнку i погiршується 
бiосинтез факторiв зсiдання. 

Вважається, що сама по собі на-
явність HB-вірусної інфекції не впли-
ває на перебіг вагітності, не збільшує 
ризику розвитку гестозів і викиднів, 
не сприяє збільшенню вроджених 
вад, хоча часто є причиною передчас-
них пологів[30, 31]. Головною пробле-
мою, що пов’язана саме з вірусною ін-
фекцією, є ризик передачі інфекції від 
матері до дитини 

Можливість ускладнень вагітнос-
ті у хворих на ХГВ визначає ступінь 
печінкової недостатності, вираже-

ність холестазу, наявність порталь-
ної гіпертензії [33, 34]. У хворих з ак-
тивним ХГВ (за клініко-біохімічними 
показниками) спостерігаються час-
ті гестози, передчасні пологи, антена-
тальна загибель плода. 

Особливості діагностики. Специ-
фічна діагностика гепатиту В у вагіт-
них жінок здійснюється за загальни-
ми принципами. Діагностувати вро-
джену НВ-вірусну інфекцію, при від-
сутності маніфестних ознак хворо-
би, складніше. У дітей, що інфікова-
ні НВV пренатально (трансплацен-
тарно) або перинатально, при наро-
дженні виявити HBsAg в крові зазви-
чай не вдається, його частіше знахо-
дять на 3–4 місяцях життя. У разі ви-
явлення HBsAg на 3–4 місяці жит-
тя важко встановити, коли саме від-
булось зараження. Але вже в перші 
дні життя у новонароджених, що ін-
фіковані трансплацентарно, мож-
на виявити вірусну ДНК у сироватці 
або в лейкоцитах периферичної крові 
(останнє має ту перевагу, що виклю-
чає можливий вплив материнсько-
плодної інфузії). Наявність вірусної 
ДНК у периферичній крові у ранній 
період життя свідчить про транспла-
центарне зараження, навіть за відсут-
ності HBsAg. Отже, виявлення вірус-
ної ДНК у перші дні життя дає змо-
гу диференціювати антенатальну і ін-
транатальну передачу HBV.

У периферичній крові новонаро-
дженого можна виявити материнські 
анти-НВс, анти-НВе, анти-HBs – всі 
вони IgG. У інфікованих дітей через 
деякий час спостерігається «інверсія» 
анти-НВс IgG на анти-НВс IgM. Це 
вказує на первинну імунну відповідь 
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і є достатньою підставою для діагнос-
тики гепатиту В, але не завжди (з ура-
хуванням терміну інверсії), дає змогу 
диференціювати антенатальну та пе-
ринатальну передачу HBV.

Що стосується клінічної діагнос-
тики гепатиту В у вагітних жінок, то 
є певні особливості, зумовлені ви-
никненням жовтяниць, патогенетич-
но пов’язаних з вагітністю. До пато-
логії вагітності, що супроводжуєть-
ся ураженням печінки, насамперед 
належать: холестатичний гепатоз ва-
гітних, ранній гестоз із синдромом 
жовтяниці, пізній гестоз з нирково-
печінковим синдромом, жировий ге-
патоз вагітних (синдром Шихана), 
Hellp-синдром. 

Лікування гепатиту B. Алгоритм 
лікування вагітних жінок загалом 
відповідає загальним принципам те-
рапії вірусного гепатиту B, аналогіч-
но враховується клінічна форма та 
фаза процесу, інтенсивність репліка-
ції HBV DNA. Однак є певні особли-
вості, зумовлені вагітністю. Насампе-
ред це стосується дієти. Потребам лі-
кування гепатиту відповідає стіл №5 
або 5а, але у вагітних жінок виника-
ють додаткові вимоги до харчування, 
зумовлені розвитком плода. У цьо-
му відношенні досить вдалою є дієта, 
розроблена КНДІПАГ для вагітних 
жінок з хронічним гепатохолецисти-
том. Вона відрізняється вищим вміс-
том вуглеводів та мінеральних речо-
вин, особливо магнію (1,2 г) та калію 
(6,2 г). Дієта містить молочні продук-
ти, рибу, жири (близько 40 г, переваж-
но олію), що позитивно впливає на 
обмін холіну та забезпечення вітамі-
ном Е.

У разі ХГ ми рекомендуємо вво-
дити до раціону як цінну харчову до-
бавку кумис з коров’ячого молока. 
Методика виготовлення кумису в до-
машніх умовах опублікована раніше 
[15]. Встановлено, що кумис, виго-
товлений з дотриманням температур-
ного режиму, містить до 2000 мкг/л 
рибонуклеотидів. За цим показни-
ком його можна зіставити з фарма-
цевтичним препаратом нуклеїнатом. 
Містить він також значну кількість 
вітамінів групи В, цінні білки, аміно-
кислоти, глютамінову кислоту, дріж-
джові манани та інші біологічно цін-
ні компоненти у фізіологічно опти-
мальному співвідношенні. Така дієта 
повністю задовольняє потреби вагіт-
них жінок у вітамінах. Проте додатко-
во вітаміни можуть призначатися за 
спеціальними показами. Так, вітамін 
К рекомендують при геморагічному 
синдромі. Вагітним, що перехворіли 
на середньоважкий або важкий ге-
патит протягом II–III триместру, або 
продовжують хворіти у III триместрі 
доцільне введення вікасолу протя-
гом 2-х тижнів перед пологами (треба 
враховувати, що на тлі ВГ пологи час-
то передчасні). Такий захід не тільки 
компенсує зумовлену холестазом не-
достатність вітаміну К, але й зменшує 
загрозу значної кровотечі під час та 
після пологів.

Рекомендується зберігати обе-
режність при призначенні вітамі-
ну А через можливість тератогенно-
го впливу (зазвичай достатньою є до-
бова доза 33000-66000 МО). Але у ва-
гітних з холестазом це мало ймовір-
но, бо через порушення всмоктуван-
ня виникає нестача вітаміну. Та все ж 
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для зменшення загрози передозуван-
ня одночасно призначають вітамін С, 
доцільно також призначити і В12. Так 
само, зростає потреба і у вітаміні Е. 
Нестача його може призводити до пе-
реривання вагітності. При холеста-
тичному гепатиті найчастіше призна-
чають розчин токоферолу ацетату по 
50-100 мг на добу.

Що стосується інтенсивної тера-
пії хворих з фульмінантним гепати-
том, то вона проводиться так само як 
і у невагітних.

Від противірусної терапії вагіт-
них з ХГВ звичайно утримуються: 
призначення ІФН є небажаним, ри-
баверин – категорично протипоказа-
ний, можливість використання ана-
логів нуклеозидів, зокрема ламівуди-
ну, вивчена недостатньо. 

Вірусний гепатит В будь-якої 
важкості не є показом для перери-
вання вагітності, більше того, відо-
мо, що переривання вагітності при-
зводить до погіршення стану хворої. 
Якщо ж потреба у перериванні вагіт-
ності пов’язана з іншими причинами, 

то аборт бажано відкласти на після-
жовтяничний період.

Для попередження перинаталь-
них заражень, дитину, що народилася 
від матері-вірусоносія (HBsAg+), ще-
плять вакциною проти гепатиту В за 
схемою: перша доба життя–1–6 міся-
ців. Перша доза вводиться незалежно 
від маси тіла у перші 12 годин життя; 
одночасно (але не пізніше 1-го тиж-
ня життя) в іншу ділянку тіла необ-
хідно ввести специфічний імуногло-
булін проти гепатиту В з розрахун-
ку 40 МО/кг маси тіла, але не менше 
100 МО. Вакцинація у таких випад-
ках проводиться навіть якщо маса 
тіла новонародженої дитини менша 
2000  г. Вакцинація ефективно захи-
щає від перинатальних заражень, але 
не впливає на реалізацію заражень, 
що відбулись у антенатальному пері-
оді. Тому доцільно обстежувати жі-
нок дітородного віку і лікувати вияв-
лених «вірусоносіїв» до вагітності.

Інші можливості попередження 
антенатальної передачі HBV розгля-
далися раніше [35].
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Гепатит А (ГА) в Российской Феде-
рации сохраняет важное социально-
экономическое значение, остава-
ясь распространенным инфекци-
онным заболеванием и стойко за-
нимая в этиологической структуре 
острых вирусных гепатитов домини-
рующее положение (в 2006 г. – 55,2%; 
в 2009  г.  – 55,3%). В последние годы  
прослеживается отчетливое сниже-
ние заболеваемости ГА: в 2001 – 79,5 
на 100 тыс. населения; в 2005 – 30,1; в 
2006 – 15,6; в 2007 – 10,2 ; в 2008 – 8,1; 
в 2009 г. – 7,3 случая, соответственно. 
Это связано не только с характерны-
ми для ГА циклическими колебани-
ями уровня заболеваемости или от-
четливым улучшением коммунально-
го хозяйства, а с действием ряда со-
циальных факторов (заметным сни-
жением рождаемости и уменьшени-
ем во многих регионах в 2-2,5 раза 
числа детей, посещающих детские до-
школьные учреждения, сокращением 
числа выезжающих в летние месяцы 
в южные регионы страны для отдыха 
в детских лагерях и др.).

Рост актуальности проблемы в 
ГА в последние годы [1] определяет 
появление большой когорты взрос-
лого населения, не имеющего в кро-
ви антител к вирусу ГА. Кроме того, 
активно возрастает число случаев ГА 
на фоне хронических гепатитов В и С 
[2, 3].

Эпидемиологическая ситуация с 
ГА в Российской Федерации в 2009 г. 
была наиболее сложной в Южном Фе-
деральном округе, где показатели за-
болеваемости значительно превыша-
ли таковые по стране (соответствен-
но — 18,96 и 7,3 на 100 тыс. населе-

ния). В то же время в Дальневосточ-
ном и Уральском округах эти показа-
тели были почти вдвое ниже обще-
российских (соответственно — 3,82 и 
3,91 на 100 тыс. населения).

Обращает на себя внимание со-
хранение в 2009 г. высоких показате-
лей заболеваемости ГА в отдельных 
регионах РФ (в Карачаево-Черкесской 
Республике – 223,6; Чеченской Респу-
блике – 106,7 на 100 тыс. населения). 
В некоторых областях Центральной 
России эти показатели были почти в 
3-5 раз выше, чем в среднем по стра-
не (в Рязанской области – 38,6, Ива-
новской – 19,56 на 100 тыс. населе-
ния), хотя в других областях этого ре-
гиона показатели оставались очень 
низкими (0,97 – в Орловской, 1,45 – в 
Белгородской и 1,89 на 100 тыс. насе-
ления – в Тамбовской областях). Сле-
дует иметь в виду, что проводимые 
показатели – результат регистрации 
только желтушных форм ГА, состав-
ляющих, как сегодня твердо установ-
лено, лишь ”видимую часть айсберга” 
(около 20%) [2, 3].

Характерными эпидемиологиче-
скими чертами ГА в настоящее время 
по-прежнему являются отчетливые 
циклические колебания (чаще все-
го с интервалами в 5-6 лет) и осенне-
зимняя сезонность заболеваемости. В 
отличие от прошлых лет (70-е — на-
чало 80-х годов прошлого века), ког-
да дети составляли большинство за-
болевших ГА, в последние годы во 
многих регионах РФ отмечается ак-
тивное вовлечение в эпидемический 
процесс лиц в возрасте 15-29 лет. В 
2009 г. в России дети в возрасте до 14 
лет составляли 39,3% заболевших ГА 
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(в Москве в 2008 году – 25,8%, в 2009 
году  – 20,6%, в то время как в нача-
ле 80-х годов – 70%). Однако на тер-
риториях с постоянно высокими по-
казателями заболеваемости гепа-
титом А и в 2009  г. дети составляли 
большинство больных (в Республике 
Тыва, например, — 86%). По данным 
анализа возрастного состава больных 
ГА в Москве, как и во многих других 
регионах РФ, в 2008 г. эта возрастная 
группа составляла 39,9% всех забо-
левших гепатитом А. Смещение забо-
леваемости ГА на возрастную группу 
15-29-летних, которые также актив-
но вовлечены в эпидемический про-
цесс гепатитом В и С, нередко приво-
дит к появлению гепатитов смешан-
ной этиологии.

Источником ГА служат пациен-
ты с острой формой инфекции, при-
чем, главным образом те, у кого за-
болевание протекает без желтухи [2]. 
По нашим данным, желтуха выявле-
на только у 20% больных в очагах ГА – 
в детских учреждениях при динами-
ческом обследовании детей. Преоб-
ладающие по частоте больные с без-
желтушной формой ГА – основной 
источник этой инфекции. Установле-
но, что антиген вируса ГА в фекалиях 
больных удавалось обнаружить мето-
дами иммуноферментного и радио-
иммунного анализа уже в последние 
дни инкубационного периода (за 5-7, 
реже – за 10 дней до повышения ак-
тивности аланинаминотрансферазы). 
Выделение этого антигена чаще все-
го завершалось уже в продромаль-
ном периоде. С появлением желтухи, 
как правило, обнаружить антиген ви-
руса ГА в фекалиях больных не удава-

лось (лишь в единичных случаях его 
выявляли в первые дни желтушного 
периода). Только у 1-го ребенка с без-
желтушной формой ГА антиген виру-
са ГА выделяли в течение 28 дней со 
дня повышения активности аланина-
минотрансферазы [2, 3]. 

Гепатит А остается типичной ин-
фекцией с фекально-оральным меха-
низмом передачи возбудителя. В на-
стоящее время многие авторы счи-
тают главным путем передачи ви-
руса ГА – водный, а остальные пути 
(контактно-бытовой, пищевой) – до-
полнительными. В России доля по-
добных путей передачи вируса ГА со-
ставляла, по данным В.В. Малышева 
и соавт., соответственно, 62,6; 33,0 и 
4,4% [4]. Наиболее высокие показа-
тели заболеваемости ГА закономер-
но регистрируют на территориях с 
постоянными проблемами в обеспе-
чении населения доброкачественной 
питьевой водой. Реализация водно-
го фактора передачи возбудителей ГА 
обусловила вспышки этой инфекции 
во многих российских регионах (в 
Серпухове Московской области, Рти-
щево Саратовской области, в одном 
из районов Республики Якутия и др.). 
Крупная водная вспышка ГА прои-
зошла в Нижнем Новгороде, где осе-
нью 2005 г. заболели около 3 тыс. че-
ловек. Вспышка ГА была обусловле-
на серьёзными дефектами в состоя-
нии городских водопроводных и ка-
нализационных сетей, их аварийно-
стью и большой изношенностью [5]. 
Существенные недостатки в обеспе-
чении населения страны доброкаче-
ственной питьевой водой, не сокра-
щавшиеся на протяжении последних 
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лет, обьясняют рост числа подобных 
вспышек ГА. Расшифровать причину 
многих из них помогли положитель-
ные результаты определения в воде 
антигена вируса ГА методом иммуно-
ферментного анализа, а в последнее 
время – РНК вируса с помощью по-
лимеразной цепной реакции [2, 5].

Пищевые вспышки ГА регистри-
руют не часто, хотя некоторые из 
них, благодаря отечественным сред-
ствам массовой информации, стали 
широко известными. Одна из таких 
вспышек произошла весной 2005 г. в 
Санкт-Петербурге среди сотрудни-
ков 24 магазинов торговой компании 
“Пятерочка”, расположенных в 6 рай-
онах города (заболели более 100 чело-
век). Как и другие подобные вспыш-
ки, она была связана с употреблением 
в пищу продуктов, контаминирован-
ных вирусом ГА и не подвергавшихся 
термической обработке [2].

Разумеется, работа по установле-
нию имеющихся во многих регионах 
дефектов в санитарно-гигиенических 
условиях проживания населения про-
водится и должна непрерывно совер-
шенствоваться. Но полностью устра-
нить недостатки в короткие сроки 
и без серьезных финансовых затрат 
трудно. Следует согласиться с мнени-
ем В. К. Таточенко, считающего, что 
“в борьбе с гепатитом А в настоящее 
время именно применение вакцин 
является наиболее мощным методом 
борьбы с этой инфекционной патоло-
гией” [6].

Это особенно важно, так как в 
настоящее время регистрируется от-
четливый рост числа взрослых вос-
приимчивых к вирусу ГА. [2, 7, 8]. В 

Москве антитела к вирусу ГА у лиц 
старше 30 лет определяли в послед-
ние годы вдвое реже, чем в начале 
80-х годов прошлого века. В Нижнем 
Новгороде, по данным Т. Н. Быстро-
вой и соавт,, эти антитела выявляли 
лишь у 39,8% лиц в возрасте 18—39 
лет [7]. Такая ситуация стала резуль-
татом снижения интенсивности эпи-
демического процесса среди детей. Во 
многом это связано со значительным 
сокращением рождаемости. В 90-е 
годы в России стало на 10 млн мень-
ше детей дошкольного возраста, ко-
торые ранее в основном и болели ге-
патитом А, тем самым формировали 
популяционный иммунитет к вирусу 
ГА [2].

Создание в 1992 г. вакцин против 
ГА и их широкое применение обеспе-
чили значительный прогресс в борь-
бе с этой инфекцией. 

В РФ зарегистрированы и наш-
ли применение 4 вакцинных препа-
рата: отечественная вакцина Геп-А-
ин-ВАК, разработанная под руковод-
ством М.С. Балаяна и используемая 
с 1997 г. (в настоящее время выпу-
щена с включением полиоксидония), 
Хаврикс – первая вакцина, созданная 
еще в 1992 г. компанией Смит Кляйн 
Бичем (с 2008 г. производится в Рос-
сии), вакцины Аваксим (Авентис Па-
стер) и Вакта (Мерк Шарп и Доум) со-
держат инактивированный формаль-
дегидом вирус ГА. 

Российским Национальным ка-
лендарем профилактических приви-
вок 2001 г. предусмотрено проведе-
ние вакцинации против ГА по эпиде-
миологическим показаниям. Широ-
кое использование вакцин приводи-
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ло к успешному купированию вспы-
шек ГА и предотвращает развитие бо-
лезни у тех, кто был привит в первые 
дни инкубационного периода.

Вместе с тем в настоящее вре-
мя общепризнано, что эффективный 
контроль ГА возможен при проведе-
нии универсальной массовой вакци-
нации против этой инфекции. Осу-
ществление в Израиле, начиная с 
июля 1999 г., иммунизации вакци-
ной Хаврикс всех детей в возрасте 18 
мес. и повторно – в 24 мес., позволило 
снизить показатели заболеваемости 
ГА с 50,4 (в среднем за 1990—1998 гг.) 
до 2,2 в 2002 г. и до 1,1 на 100 тыс. дет-
ского населения – в 2006 г. (предва-
рительно было установлено, что наи-
более высокие показатели ГА в этой 
стране отмечаются в группе детей в 
возрасте 5 – 9 лет, при этом случаи за-
болевания детей в возрасте до 18 мес. 
регистрировались редко). Было при-
вито 90% детей, подлежавших имму-
низации 1-й дозой вакцины, и 85% - 
2-й. Важно отметить, что реализация 
в Израиле программы универсальной 
массовой вакцинации детей младше-
го возраста привела к снижению за-
болеваемости ГА и в более старших 
возрастных группах, а также к значи-
тельному уменьшению циркуляции 
вируса ГА.

В США первоначально (с 1996 г.) 
вакцинировали детей лишь в тех 
штатах, где уровень заболеваемости 
ГА вдвое превышал среднеамерикан-
ский (10 на 100 тыс. населения). Од-
нако лишь с введением в 2006 г. им-
мунизации детей в возрасте 12 и 23 
мес. удалось добиться значительного 
повсеместного уменьшения числа за-

болевших этой инфекцией (снижение 
показателей до 1,0 на 100 тыс. насе-
ления). Заслуживает внимания, что, 
добившись низких показателей за-
болеваемости ГА, в США продолжа-
ли реализацию программы массовой 
вакцинопрофилактики среди детей. 
Причиной этому явились путеше-
ственники и туристы с хронически-
ми заболеваниями печени, посеща-
ющие страны с высокой эндемично-
стью; американцы, усыновившие де-
тей из других стран; лица, составля-
ющие профессиональные группы ри-
ска: гомосексуалисты и наркоманы.

В Российской Федерации наи-
больший опыт плановой массовой 
вакцинопрофилактики ГА накоплен 
в Свердловской области. Следует от-
метить, что первоначально (с 1999 г.) 
в области вакцинировали против ГА 
лиц, входивших в декретированные 
контингенты, проводили специфи-
ческую профилактику этой инфек-
ции по эпидемическим показаниям. 
В 2001 – 2002 гг. впервые в 2-х городах 
(Нижняя Тура и Каменск-Уральский) 
с высоким уровнем заболеваемости 
ГА была начата иммунизация против 
этой инфекции всех 6-летних жите-
лей детской дозой вакцины Хаврикс. 
В результате иммунизации, на протя-
жении последующих 3-х лет не было 
зарегистрировано случаев ГА у при-
витых, значительно снизились пока-
затели общей заболеваемости. В даль-
нейшем (2003 – 2008 гг.) была реали-
зована иммунизация против ГА всех 
детей в возрасте 6 лет по всей терри-
тории области. Одновременно широ-
ко прививали серонегативных лиц из 
числа медицинских работников, со-
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трудников водопроводных и кана-
лизационных сетей, торговли, дет-
ских дошкольных учреждений, обще-
ственного питания. Наряду с вакци-
ной Хаврикс использовали вакцины 
Аваксим, реже – Геп-А-ин-ВАК.

Показатели заболеваемости ГА 
в области снизились с 47,0 в 2003  г. 
и 37,9 в 2004 г. до 5,6 на 100 тыс. на-
селения – в 2007 г. В ноябре 2008 г. в 
Свердловской области принят новый 
региональный календарь профилак-
тических прививок, в котором преду-
смотрено с 2009 г. продолжить прове-
дение вакцинации против ГА всех де-
тей, но уже более младшего возраста 
(первоначально – в 20 мес. и повторно – в 
30 мес.). Следует отметить, что по-
казатель заболеваемости ГА в 2009 г. 
снизился до 2,8 на 100 тыс. населения. 
Всего по состоянию на 01.01.2010  г. 
вакцинировано против ГА большин-
ство детей в Свердловской области 
(в Екатеринбурге привито 89,4–93,4% 
детей в возрасте 6 – 10 лет и 15,7% на-
селения города в целом). Одновремен-
но в области были охвачены привив-
ками против ГА 89,5% лиц, составля-
ющих профессиональные группы ри-
ска. Финансирование плановой вак-
цинопрофилактики ГА осуществля-
ли за счет средств областного и муни-
ципальных бюджетов, а также из соб-
ственных средств граждан (чему во 
многом способствовала активная ра-
бота среди населения по пропаганде 
важности вакцинации против ГА).

Вакцинация против ГА в Москве 
также прошла определенные этапы. С 
2000 г. специфическую профилактику 
ГА осуществляли среди лиц, имевших 
контакт с больными в очагах этой ин-

фекции, а с 2005 г. – в группах риска 
(помимо имевших контакты с боль-
ными в очагах ГА, в них включали 
персонал и детей из учреждений за-
крытого типа, работников сферы об-
служивания, лиц, выезжающих в 
районы и страны с высоким уровнем 
заболеваемости ГА). С января 2009 г. 
вакцинация против ГА введена в ре-
гиональный календарь профилакти-
ческих прививок города. Была пред-
усмотрена вакцинация среди детей 
в возрасте 3-6 лет, посещающих дет-
ские дошкольные учреждения. Всего 
в 2005 – 2009 гг. в Москве было им-
мунизировано против ГА 164500 че-
ловек (привито 10% организованных 
дошкольников), что следует расцени-
вать как первый шаг на пути широ-
кого проведения вакцинопрофилак-
тики. Показатели заболеваемости ГА 
уменьшились в городе с 33,0 в 2002 г. 
и 26,4 в 2004 г. до 5,9 на 100 тыс. насе-
ления в 2009  г. Отметим, что вакци-
нировать против ГА детей, посеща-
ющих дошкольные учреждения, на-
чали в Краснодарском крае, Перми, 
Сургуте и других городах РФ.

Необходимо подчеркнуть, что все 
вакцины, применявшиеся для имму-
низации против ГА, были слабо реак-
тогенными (местные, быстро прохо-
дящие реакции отмечены у 1–3% при-
витых). Поствакцинальные осложне-
ния не зарегистрированы.

В настоящее время признана це-
лесообразность двукратного введе-
ния вакцины против ГА с интерва-
лом 6 – 18 мес. Вместе с тем установ-
лено длительное сохранение в крови 
специфических антител в защитной 
концентрации у однократно приви-
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тых лиц (у иммунизированных вак-
циной Хаврикс – в течение 5 лет и бо-
лее). Это позволило в инструкции по 
применению вакцины 2007 г. увели-
чить интервал между 1-м и повтор-
ным ее введением до 60 мес. (в насто-
ящее время этот интервал варьирует 
от б до 60 мес.). Введение в эти сро-
ки вакцины обеспечивает защиту от 
инфекции, по данным компьютерно-
го моделирования эпидемического 
процесса, на протяжении 25 лет. При 
проведении широкомасштабной вак-
цинопрофилактики ГА следует при-
нять во внимание необходимость им-
мунизации пациентов с хронически-
ми заболеваниями печени (прежде 
всего хроническим гепатитом В и С). 
Наслоение ГА на предшествующий 
парентеральный вирусный гепатит 
(отмечено у 11—16,3% больных в Мо-
скве и Санкт-Петербурге) резко из-
меняет клинический облик ГА, тече-
ние и прогноз этой инфекции. Важно, 
что у 97,7% больных хроническим ге-
патитом В и 94,3% - хроническим ГС 
введение вакцины Хаврикс обуслов-
ливало появление специфических ан-
тител в защитной концентрации и не 
активизировало патологический про-
цесс в печени [1].

Во всех регионах, где проводи-
лась универсальная массовая вакци-
нация детей против ГА, достигнуто 
существенное снижение заболевае-
мости этой инфекцией. В результате 
резко сокращались расходы на обсле-
дование и лечение больных ГА, что 
давало значительную экономию фи-
нансовых средств. Полностью под-
твердилось мнение F. Andre и соавт., 
что “унция профилактики значит 

больше, чем фунт лечения” [1]. 
Масштабы вакцинации против 

ГА продолжают расти и сегодня. В 
2007 г. в стране против этой инфек-
ции было привито 421852 человека, 
в 2008 г. – 503256. По мнению акаде-
мика А. А. Баранова, “это лучше чем 
было, но хуже чем надо”.

Целесообразность дальнейшего 
расширения универсальной массо-
вой вакцинопрофилактики ГА в стра-
не, включение ее в Национальный ка-
лендарь профилактических приви-
вок находит все больше сторонников 
[9]. При этом может быть использо-
ван план 3-этапного проведения им-
мунизации против ГА в стране, пред-
ложенный в 1999 г. М.С. Балаяном, а 
также рекомендации более широкого 
применения комбинированных вак-
цин против гепатитов А и В (напри-
мер, вакцины Твинрикс, зарегистри-
рованной в России в 2006 г.). Несо-
мненно, заслуживает внимания от-
меченное еще 1984 г. В.М. Ждано-
вым сходство ситуаций гепатита А 
с полио миелитом середины 50-х го-
дов. «Активная массовая иммуни-
зация против полиомиелита, - пи-
сал он в статье «Нерешенные вопро-
сы вирусных гепатитов», - позволи-
ла в короткие сроки снизить забо-
леваемость этой инфекцией до спо-
радических случаев. Для того, что-
бы достигнуть такого результата 
санитарно-гигиеническими метода-
ми, потребовались бы десятилетия. 
Аналогично и при гепатите А» [10].

Важность проведения широко-
масштабной вакцинопрофилактики 
ГА в стране находит все большее по-
нимание. По мнению Главного сани-
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тарного врача РФ Г. Г. Онищенко, «в 
настоящее время есть необходимость 
рассмотреть вопрос о переводе вак-
цинации против гепатита А из Кален-
даря по эпидемическим показаниям в 
Национальный календарь» [11].

Таким образом, накопленный в 
России опыт проведения в отдель-
ных регионах универсальной массо-
вой вакцинации против гепатита А 
с включением ее в региональные ка-
лендари профилактических приви-
вок, свидетельствует о ее значитель-

ной эффективности. Снижение забо-
леваемости ГА до отдельных споради-
ческих случаев – реальная задача при 
таком построении работы по специ-
фической профилактике этой инфек-
ции. С предложением включить в Ка-
лендарь вакцинацию против гепати-
та А (наряду с проведением иммуни-
зации против ряда других инфекци-
онных заболеваний) в феврале 2010 г. 
к Минздравсоцразвитию РФ обра-
тился своей резолюцией XIV-й Кон-
гресс педиатров России.
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РОЛЬ ЕНДОТОКСИНУ ТА ВАЗОАКТИВНИХ МЕТАБОЛІТІВ 
У РОЗВИТКУ ДЕКОМПЕНСАЦІЇ ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ

Н.О. Пентюк1, Н.В. Харченко2

1 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
2 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Ключові слова: цироз печінки, ендотоксин, гідроген сульфід, моноксид кар-
бону, оксид азоту.

РОЛЬ ЭНДОТОКСИНА И ВАЗОАКТИВНЫХ МЕТАБОЛИТОВ 
В РАЗВИТИИ ДЕКОМПЕНСАЦИИ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ

Н.А. Пентюк, Н.В. Харченко

Формирование асцита и гипердинамического типа кровообращения у па-
циентов с циррозом печени ассоциируется с эндотоксинемией и гиперпро-
дукцией вазоактивных медиаторов гидроген сульфида, оксида азота и моно-
ксида карбона. Минутный объём кровообращения и среднее артериальное 
давление у пациентов с декомпенсированным циррозом печени коррелиру-
ют с уровнями гидроген сульфида (r=0,50, -0,45), нитратов и нитритов (r=0,52, 
-0,46) и эндотоксина (r=0,48, -0,40) в сыворотке крови. Наиболее значительное 
повышение уровней гидроген сульфида, нитратов и нитритов в сыворотке кро-
ви и асцитической жидкости выявляется у больных с резистентным асцитом.

Ключевые слова: цирроз печени, эндотоксин, гидроген сульфид, моноксид 
карбона, оксид азота.

Th e role of endotoxine and vasoactive substances 
in liver cirrhosis decompensation

N.O. Pentiuk, N.V. Kharchenko

Th e formation of ascites and hyperdynamic circulation at patients with liver 
cirrhosis was associated with high serum endotoxine level and hyperproduction of 
vasoactive substances such as hydrogen sulfi de, carbon monoxide and nitric oxide. 
Cardiac output and mean arterial pressure at patients with decompensated cirrhosis 
was correlate with serum levels of hydrogen sulfi de (r=0,50,-0,45), nitrate and nitrite 
(r=0,52,-0,46) and endotoxine (r=0,48,-0,40). Th e most signifi cant increase of 
hydrogen sulfi de and nitrate and nitrite levels in serum and ascitic fl uid was identifi ed 
at patients with refractory ascites

Keywords: liver cirrhosis, endotoxine, hydrogen sulfi de, carbon monoxide, nitric oxide.
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Вступ. Прогресування цирозу пе-
чінки обумовлено поглибленням гепа-
тоцелюлярної недостатності, порталь-
ної гіпертензії та розвитком асоційо-
ваних з ними ускладнень. Відомо, що 
вже на ранніх стадіях портальної гі-
пертензії внаслідок повнокров’я в ме-
зентеріальному басейні виникає по-
гіршення кровообігу в слизовій обо-
лонці кишечника, порушення ціліс-
ності кишкового бар’єру та проник-
нення в кровоток мікробних токси-
нів, що стимулюють системну продук-
цію вазорелаксуючих медіаторів [1]. 
Надмірне утворення вазодилятато-
рів спричиняє формування гіперди-
намічної циркуляції, яка характеризу-
ється зниженням загального судинно-
го опору, артеріальною гіпотензією та 
спричиняє глибокі порушення орган-
ної циркуляції при цирозі [2]. 

Механізми прогресування пор-
тальної гіпертензії та системних ге-
модинамічних розладів при циро-
зі печінки мало з’ясовані, що стри-
мує розробку терапевтичних підхо-
дів до їх корекції [3]. Сьогодні доведе-
на роль оксиду азоту як патогенетич-
ного чинника формування гіпердина-
мічної циркуляції при цирозі печінки 
[4], тоді як вплив інших вазоактивних 
сполук вивчений недостатньо. Нещо-
давно в експерименті ми показали, що 
важкість портальної гіпертензії та ор-
ганної дисфункції у щурів з цирозом 
печінки асоціюється з гіперпродукці-
єю двох потужних вазорелаксуючих 
медіаторів – моноксиду карбону та гід-
роген сульфіду [5]. Проте залишаєть-
ся невідомим, чи причетне надмірне 
утворення цих метаболітів до прогре-
сування портальної гіпертензії та ге-

модинамічних порушень у пацієнтів з 
цирозом печінки. 

Мета дослідження: дослідити 
роль ендотоксину та вазоактивних ме-
діаторів гідроген сульфіду, моноксиду 
карбону та оксиду азоту у формуванні 
асциту та гіпердинамічного типу кро-
вообігу у хворих на цироз печінки.

Матеріали і методи дослідження. 
Обстежено 151 хворого на цироз пе-
чінки (ЦП), чоловіків – 94, жінок – 57, 
середній вік 50,9±1,01 років. У 71 хво-
рого був діагностований ЦП вірусної 
етіології (HCV, HBV), у 29 – вірусно-
алкогольної етіології, у 51 – алкоголь-
ної етіології. Важкість захворювання 
оцінювали за відомою класифікацією 
Child-Turcotte-Pugh. У сироватці кро-
ві хворих визначали вміст ендотокси-
ну хромогенним LAL-тестом (Hycult 
Biotechnology) та гідроген сульфіду 
адаптованим нами методом [6]. Про-
дукцію оксиду азоту оцінювали за 
вмістом нітратів і нітритів в сироват-
ці крові (R&D Systems), продукцію мо-
ноксиду карбону – за рівнем карбок-
сигемоглобіну в крові. Досліджува-
ли також наступні показники гемоди-
наміки: частоту серцевих скорочень 
(ЧСС), систолічний і діастолічний ар-
теріальний тиск (САТ, ДАТ), середній 
артеріальний тиск (середній АТ = ДАТ 
+ (САТ - ДАТ) / 3), ударний об'єм ліво-
го шлуночка та хвилинний об’єм кро-
вообігу (ехокардіографія, “Logic 500 
Sono Series”, Корея). Статистичну об-
робку результатів проводили в “MS 
Exel XP” та SPSS - 17.

Результати досліджень та їх об-
говорення. Встановлено, що прогре-
сування цирозу печінки супроводжу-
ється формуванням гіпердинаміч-
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ного типу кровообігу (табл. 1). Так, у 
хворих з субкомпенсованим ЦП ЧСС, 
ударний об’єм лівого шлуночка та хви-
линний об’єм кровообігу були вірогід-
но вищими, а САТ та ДАТ – вірогідно 
меншими, ніж у хворих з компенсова-
ним ЦП. Середній АТ, який є постій-
ною величиною і визначає рух крові 
через артеріоли і капіляри, у хворих на 
ЦП класу В був на 8% меншим, ніж у 
хворих на ЦП класу А. Найбільш ви-
разні зміни вивчених показників ге-
модинаміки виявилися у пацієнтів з 
декомпенсованим ЦП. Зокрема, ЧСС, 
ударний та хвилинний об'єми були, 
відповідно, на 21, 12 та 37% більшими, 
а рівень середнього АТ – на 16% мен-
шим, ніж у хворих з компенсованим 
ЦП. З’ясувалось, що вказані гемоди-
намічні порушення реєструються пе-
реважно у пацієнтів з асцитом. Так, у 

Таблиця 1.
Показники центральної гемодинаміки у хворих на ЦП (M±m)

Показники

Класи ЦП за Child-Pugh Наявність асциту
Клас А, 

n=32
Клас В, 

n=47
Клас С, 

n=72
Без асциту 

n=34
З асцитом 

n=117
1 2 3 4 5

ЧСС, 
уд./ хв. 70,6±1,12

74,7±1,29 85,1±1,18
69,7±1,05

81,4±0,98

Р1,2<0,01 Р1,3<0,001 
Р2,3<0,001 Р4,5<0,001

Систолічний АТ, 
мм рт. ст. 129±1,77

121±1,73 108±1,65
130±1,66

113±1,31

Р1,2<0,005 Р1,3<0,001 
Р2,3<0,001 Р4,5<0,001

Діастолічний АТ, 
мм рт. ст. 77,4±1,49

71,5±1,49 64,9±1,24
78,0±1,48

67,1±0,98

Р1,2<0,01 Р1,3<0,001 
Р2,3<0,001 Р4,5<0,001

Середній АТ, 
мм рт. ст. 94,6±1,42

88,0±1,37 79,4±1,33
95,1±1,39

82,3±1,02

Р1,2<0,005 Р1,3<0,001 
Р2,3<0,001 Р4,5<0,001

Ударний об’єм, 
мл 75,3±1,58

80,0±2,03 84,4±1,59
76,1±1,80

82,3±1,28

Р1,2<0,05 Р1,3<0,001 
Р2,3<0,05 Р4,5<0,005

Хвилинний 
об’єм кровообігу, 

л/хв.
5,32±0,14

5,96±0,20 7,30±0,19
5,28±0,14

6,75±0,15

Р1,2<0,005 Р1,3<0,001 
Р2,3<0,001 Р4,5<0,001

хворих з накопиченням рідини в че-
ревній порожнині хвилинний об'єм 
кровообігу був на 28% більшим, а се-
редній АТ – на 14% меншим, ніж у хво-
рих із преасцитичною стадією ЦП.

Встановлено, що збільшення важ-
кості цирозу печінки асоціюється з ві-
рогідним зростанням вмісту ендоток-
сину в сироватці крові, що свідчить 
про надмірну проникність кишечни-
ка і потрапляння мікробних ліпополі-
сахаридів до кровотоку (табл. 2). Так, 
у пацієнтів з субкомпенсованим та де-
компенсованим ЦП вміст ендотокси-
ну виявився, відповідно, в 1,4 та 2 рази 
вищим, ніж у хворих з компенсованим 
ЦП. 

Рівень ендотоксину корелював 
з бальною шкалою важкості ЦП за 
Child-Turcotte-Pugh (r=-0,60, р<0,005). 
З'ясувалось, що важкість ендотокси-
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немії чітко залежить від важкості пор-
тальної гіпертензії. Вміст ендотоксину 
в сироватці хворих з преасцитичною 
стадією ЦП був суттєво меншим, ніж 
у пацієнтів з чутливим  та резистент-
ним до діуретичної терапії асцитом (в 
1,6 та 2,4 рази, відповідно). 

У хворих на ЦП відбувається над-
мірна продукція вазодилятуючих ме-
діаторів. Зокрема, сироватковий рі-
вень гідроген сульфіду у пацієнтів 
з декомпенсованим цирозом був на 
24 та 15% вищим від такого у пацієн-
тів з компенсованим та субкомпенсо-
ваним ЦП, відповідно. По мірі про-
гресування цирозу печінки вірогід-
но зростав і вміст метаболітів оксиду 
азоту. Так, рівень нітратів і нітритів в 

Таблиця 2.
Показники центральної гемодинаміки у хворих на ЦП (M±m)

Показники

Класи ЦП за Child-Pugh Важкість асциту
Клас А, 

n=32
Клас В, 

n=47
Клас С, 

n=72
Відсутній, 

n=34
Нерезистентний, 

n=92
Резистентний, 

n=25
1 2 3 4 5 6

Ендотоксин, 
пг/мл 0,53±0,03

0,75±0,04 1,06±0,05
0,53±0,03

0,86±0,03 1,27±0,07

Р1,2<0,01 Р1,3<0,001 
Р2,3<0,001 Р4,5<0,001 Р4,6<0,001 

Р5,6<0,001
Нітрати і 
нітрити, 

мкмоль/л
41,8±1,32

45,2±0,81 50,7±0,79
39,7±1,47

47,5±0,67 53,7±1,39

Р1,2<0,02 Р1,3<0,001 
Р2,3<0,001 Р4,5<0,001 Р4,6<0,001 

Р5,6<0,001
Гідроген 
сульфід, 

мкмоль/л
72,5±1,84

78,1±1,23 89,7±1,15
72,2±1,47

83,2±1,08 93,0±2,09

Р1,2<0,01 Р1,3<0,001 
Р2,3<0,001 Р4,5<0,001 Р4,6<0,001 

Р5,6<0,001
Карбокси-
гемоглобін 

крові, %
2,14±0,09

2,31±0,10 2,69±0,12
2,17±0,10

2,43±0,09 2,91±0,21

Р1,2>0,05 Р1,3>0,001 
Р2,3>0,01 Р4,5<0,03 Р4,6<0,01 

Р5,6<0,03

сироватці крові у пацієнтів з ЦП кла-
су В та С був, відповідно, на 8 та 22% 
вищим, ніж у хворих на ЦП класу А. 
Вміст карбоксигемоглобіну у хворих з 
субкомпенсованим ЦП виявляв тен-
денцію до зростання, а у хворих з де-
компенсованим ЦП був на 26% ви-
щим, ніж у пацієнтів з компенсова-
ним цирозом. Найвищий вміст гідро-
ген сульфіду, метаболітів оксиду азо-
ту та моноксиду карбону реєстрував-
ся у хворих з резистентним асцитом. 
З’ясувалось, що між рівнем ендоток-
сину та вмістом вазоактивних метабо-
літів встановлюються вірогідні прямі 
кореляційні зв’язки, при цьому їх рі-
вень зростає із збільшенням важкості 
цирозу (табл. 3).

Таблиця 3.
Коефіцієнти кореляції між вмістом ендотоксину та вазоактивних 

метаболітів в сироватці крові хворих на ЦП (r)

Показники Класи ЦП за Child-Pugh
Клас А, n=32 Клас В, n=47 Клас С, n=72

Гідроген сульфід 0,36* 0,45** 0,47**
Нітрати і нітрити 0,46** 0,53** 0,54**

Карбоксигемоглобін 0,36* 0,43** 0,50**
Примітки: * - р<0,05 2. ** - р<0,01
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Додаткові докази причетності гі-
перпродукції гідроген сульфіду та 
оксиду азоту до формування асци-
ту при ЦП ми отримали при прове-
денні абдоміноцентезу та досліджен-
ні асцитичної рідини у пацієнтів, які 
не відповідали на діуретичну тера-
пію (рис.1). З'ясувалось, що вміст гід-
роген сульфіду та нітратів і нітри-
тів в асцитичній рідині хворих з ре-
зистентним асцитом був, відповідно, 
на 25 та 18% вищим, ніж в сироватці 
крові, і складав 116±2,69 мкмоль/л та 
63,4±1,58 мкмоль/л, відповідно.

Результати кореляційного аналі-
зу підтверджують, що стан гемодина-
міки у хворих на ЦП безпосередньо 
пов'язаний з рівнем циркулюючого 
ендотоксину та вазоактивних мета-
болітів, при цьому інтенсивність їх 
зв’язку зростає з прогресуванням ци-
розу (табл. 4). Так, у хворих з компен-
сованим цирозом слабкі вірогідні ко-
реляційні зв’язки встановлювались 
лише між вмістом гідроген сульфіду, 
нітратів і нітритів в сироватці крові 

Рисунок 1. Вміст гідроген сульфіду, нітратів і нітритів в сироватці крові та 
асцитичній рідині у хворих з резистентним асцитом (n=25).

та рівнем середнього АТ.
У пацієнтів з субкомпенсованим 

ЦП вміст гідроген сульфіду та ме-
таболітів оксиду азоту слабко коре-
лював не лише з рівнем середнього 
АТ, але і з ЧСС та ударним об’ємом, 
і помірно корелював з хвилинним 
об’ємом кровообігу. У пацієнтів з ЦП 
класу В встановлювались вірогідні 
кореляційні зв’язки між вмістом ен-
дотоксину та вивченими показника-
ми гемодинаміки. 

У хворих з декомпенсованим ци-
розом печінки відзначалось посилен-
ня кореляційних зв’язків між рівнем 
ендотоксину, гідроген сульфіду, ме-
таболітів оксиду азоту, з одного боку, 
та ЧСС, АТ, ударним та хвилинним 
об’ємами, з іншого боку. Крім того, 
у пацієнтів з декомпенсованим ЦП 
встановлювались вірогідні кореля-
ційні зв’язки між рівнем карбоксиге-
моглобіну та показниками гемодина-
міки. 

Отже, встановлено, що прогресу-
вання ЦП та формування асциту су-
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проводжується порушенням систем-
ної гемодинаміки та розвитком гіпер-
динамічного типу кровообігу. Свід-
ченням цього є суттєве збільшення 
ЧСС, ударного об’єму лівого шлуноч-
ка, хвилинного об’єму кровообігу та 
зниження АТ. Як відомо, провідним 
механізмом формування гіпердина-
мічного типу кровообігу при циро-
зі печінки є периферична вазодиля-
тація, обумовлена як надмірною сис-
темною продукцією вазорелаксую-
чих медіаторів, так і порушенням пе-
чінкової деградації окремих з них [2]. 
Раніше було показано, що у пацієн-
тів з декомпенсованим цирозом пе-
чінки реєструється суттєве збільшен-
ня циркулюючих метаболітів оксиду 
азоту, адреномедуліну, аденозину та 
простацикліну [1]. 

Наведені дані дають підстави вва-
жати, що до формування гемодина-
мічних порушень при цирозі печінки 
причетні й інші вазоактивні сполуки. 
Зокрема ми встановили, що збільшен-
ня важкості ЦП асоціюється зі зрос-
танням вмісту гідроген сульфіду в си-
роватці крові. Встановлено, що сиро-
ватковий рівень цього медіатору вияв-
ляє досить тісний обернений кореля-
ційний зв’язок з середнім АТ та пря-
мий зв'язок з ЧСС, ударним об’ємом 
та хвилинним об’ємом кровообі-
гу. Нещодавно було показано, що гід-
роген сульфід утворюється в реакці-
ях транссульфатування сірковмісних 
амінокислот за участю цистатіонін-β-
синтази та цистатіонін-γ-ліази та ви-
являє потужну вазорелаксуючу дію як 
через відкриття АТФ-залежних К ка-

Таблиця 4.
Коефіцієнти кореляції між рівнями ендотоксину, вазоактивних 

метаболітів та показниками гемодинаміки у хворих на ЦП (r)
Показники 

гемодинаміки Медіатори Класи ЦП за Child-Pugh
Клас А, n=28 Клас В, n=42 Клас С, n=49

ЧСС

Ендотоксин 0,12 0,32* 0,39**
Гідроген сульфід 0,17 0,31* 0,38*
Нітрати і нітрити 0,10 0,33* 0,39**

Карбоксигемоглобін 0,26 0,29 0,36*

Середній АТ

Ендотоксин -0,02 -0,33* -0,40**
Гідроген сульфід -0,37* -0,37* -0,45**
Нітрати і нітрити -0,37* -0,36* -0,46**

Карбоксигемоглобін -0,22 -0,19 -0,36*

Ударний 
об’єм

Ендотоксин 0,05 0,31* 0,34*
Гідроген сульфід 0,33 0,32* 0,37*
Нітрати і нітрити 0,26 0,31* 0,35*

Карбоксигемоглобін 0,17 0,28 0,30*

Хвилинний 
об’єм 

кровообігу

Ендотоксин 0,11 0,43** 0,48**
Гідроген сульфід 0,24 0,45** 0,50**
Нітрати і нітрити 0,20 0,48** 0,52**

Карбоксигемоглобін 0,27 0,29 0,39**
Примітки: * - р<0,05; ** - р<0,01
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налів гладеньких міоцитів, так і через 
взаємодію з ендотеліальними факто-
рами релаксації [7, 8]. Наші дані до-
зволяють вважати, що гіперпродук-
ція гідроген сульфіду причетна і до 
формування асциту. Ми показали, 
що у пацієнтів в преасцитичній стадії 
ЦП вміст гідроген сульфіду був сут-
тєво меншим ніж у хворих з асцитом, 
при тому найвищі рівні цього медіа-
тора реєструвались в сироватці крові 
та асцитичній рідині у пацієнтів з ре-
зистентним асцитом. Як відомо, ме-
зентеріальна вазодилятація при ци-
розі є провідним фактором надмір-
ного лімфоутворення та накопичен-
ня рідини в черевній порожнині [9]. 

За нашими даними, у пацієнтів з 
декомпенсованим ЦП реєструється 
вірогідне зростання рівня карбокси-
гемоглобіну в крові, що свідчить про 
надмірне утворення вазодилататора 
моноксиду карбону. Як відомо, мо-
ноксид карбону утворюється при де-
градації гему за участю гемоксигена-
зи і регулює судинний тонус через ак-
тивацію гуанілатциклази та Са2+ за-
лежних К каналів [7]. Ми показали, 
що у пацієнтів з декомпенсованим 
цирозом печінки встановлюється до-
сить тісний кореляційний зв’язок між 
рівнем карбоксигемоглобіну та вели-
чиною середнього АТ, ЧСС та хви-
линним об’ємом кровообігу. 

Про можливу участь цього меді-
атора в формуванні гемодинамічних 
розладів при цирозі печінки свідчать 
і результати нещодавніх експеримен-
тальних досліджень. Так, було пока-
зано, що у циротичних щурів має міс-
це зростання експресії гемоксигенази 
в мезентеріальних артеріях, а інгібу-

вання цього ферменту веде до покра-
шення гемодинаміки та регресу пор-
тальної гіпертензії [10, 11]. 

Дані, які ми отримали, дозволя-
ють вважати, що одним із патогене-
тичних чинників гіперпродукції ва-
зоактивних медіаторів при цирозі є 
наростаюча ендотоксинемія. За на-
шими даними, між вмістом ендоток-
сину в сироватці крові та рівнями гід-
роген сульфіду, нітратів і нітритів, 
карбоксигемоглобіну встановлюють-
ся вірогідні кореляційні зв’язки, які 
посилювались із збільшенням важко-
сті цирозу печінки. Нещодавно було 
встановлено, що мікробні ліпополі-
сахариди є потужними активаторами 
не лише синтази оксиду азоту, але і 
гемоксигенази та цистатіонін-γ-ліази, 
тобто ензимів синтезу гідроген суль-
фіду та моноксиду карбону [12, 13]. 

Отже, ми показали, що надмірне 
утворення гідроген сульфіду, моно-
ксиду карбону та оксиду азоту при-
четне до прогресування портальної 
гіпертензії та формування гемоди-
намічних порушень у хворих на ЦП. 
Слід очікувати, що модуляція про-
дукції вазоактивних медіаторів та 
усунення ендотоксинемії є перспек-
тивним напрямком фармакологічної 
корекції гемодинамічних розладів у 
хворих на ЦП.

Висновки:
1. Прогресування цирозу пе-

чінки супроводжується надмірною 
продукцією вазоактивних метаболі-
тів гідроген сульфіду, оксиду азоту 
та моноксиду карбону. Патогенетич-
ним чинником, що визначає надмір-
ну продукцію цих медіаторів, є ендо-
токсинемія.
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2. У хворих з декомпенсованим 
цирозом печінки формується гіпер-
динамічний тип кровообігу, що про-
являється зростанням ЧСС, ударно-
го об’єму лівого шлуночка, хвилин-
ного об’єму кровообігу та знижен-
ням АТ. Хвилинний об’єм кровообігу 
та середній АТ виявляють залежність 
від рівня гідроген сульфіду (r=0,50, 
-0,45), нітратів і нітритів (r=0,52, 

-0,46) та ендотоксину (r=0,48, -0,40) в 
сироватці крові. 

3. Формування асциту асоцію-
ється зі зростанням рівня ендоток-
сину, гідроген сульфіду, нітратів і ні-
тритів та карбоксигемоглобіну в кро-
ві. Найвищий вміст гідроген сульфі-
ду, нітратів і нітритів виявляється в 
сироватці крові та асцитичній рідині 
пацієнтів з резистентним асцитом. 
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ИНТЕРФЕРОНОВЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ НЕАЛКОГОЛЬНЫМ 
СТЕАТОГЕПАТИТОМ, СОЧЕТАННЫМ С ХРОНИЧЕСКИМ 

НЕКАЛЬКУЛЕЗНЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ И ЕГО КОРРЕКЦИЯ
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Ключевые слова: неалкогольный стеатогепатит, хронический некалькулез-
ный холецистит, интерфероновый статус, лечение, циклоферон.

ІНТЕРФЕРОНОВИЙ СТАТУС ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ 
СТЕАТОГЕПАТИТ, У ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНИМ 

НЕКАЛЬКУЛЬОЗНИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ
В.М. Фролов, В.О. Тєрьошин, Я.А. Соцька, О.В. Круглова

Вивчений інтерфероновий статус хворих на неалкогольний стеатогепатит, 
сполучений з хронічним некалькульозним холециститом. Встановлено, що у 
хворих з цією коморбідною патологією мало місце пригнічення показників сис-
теми інтерферону. При лікуванні з використанням імуноактивного препарату 
циклоферону спостерігається нормалізація вивчених імунологічних показни-
ків.

Ключові слова: неалкогольний стеатогепатит, хронічний некалькульозний 
холецистит, інтерфероновий статус, лікування, циклоферон.

Interferon status of the patients with nonalcoholic steatohepatitis on background 
of chronic uncalculosis cholecystitis and it’s correction
V.М. Frolov. V.O. Tereshin, Ya.A. Sotskaya, O.V. Kruglova

Interferon status of the patients with nonalcoholic steatohepatitis on background 
of chronic uncalculosis cholecystitis was studied. It was set that at inspected patients 
was depressing of interferon system indexes. During the treatment lead through with 
the immunoactive preparation cycloferon provided to normalization of the studied 
immunological indexes.

Keywords: nonalcoholic steatohepatitis, chronic uncalculosis cholecystitis, 
interferon status, treatment, cycloferon.



41

Гепатологія, 2010, №3

Вступление.  Неалкогольный сте-
атогепатит (НАСГ) является одной из 
ключевых проблем современной гепа-
тологии ввиду увеличения заболевае-
мости лиц молодого, наиболее трудо-
способного возраста, высокой вероят-
ности прогрессирования заболевания, 
особенно при наличии сопутству-
ющих заболеваний, с последующей 
трансформацией в фиброз или цир-
роз печени [1, 2, 3, 4]. Клинический 
опыт свидетельствует, что наиболее 
частой фоновой (сопутствующей) па-
тологией у больных НАСГ является 
хронический некалькулезный холеци-
стит (ХНХ). Это обусловлено тесны-
ми анатомо-функциональными связя-
ми органов гепатобилиарной системы 
(ГБС) – печени и желчевыводящих пу-
тей [5]. Наличие сопутствующих забо-
леваний у больных НАСГ неблагопри-
ятно влияет как на клиническое тече-
ние стеатогепатита, так и на функцио-
нальное состояние печеночной парен-
химы [5]. Частые обострения ХНХ за-
кономерно вызывают активацию про-
цессов липопероксидации и сдвиги со 
стороны цитокинового статуса орга-
низма [6, 7]. При коморбидности па-
тологии ГБС достаточно часто проис-
ходит прогрессирование НАСГ, часто-
та и скорость которого определяется 
такими патофизиологическими меха-
низмами, как активация продукции 
провоспалительных цитокинов и уси-
ление процессов перекисного окисле-
ния липидов [2, 3]. Известно, что в па-
тогенетическом плане общими черта-
ми большинства хронических заболе-
ваний внутренних органов, в особен-
ности коморбидных, являются нару-
шения иммунологического гомеоста-

за, а также расстройства со стороны 
системы интеферона (СИ) [8, 9]. 

СИ в настоящее время придается 
важное значение в оптимизации про-
цессов сохранения гомеостаза орга-
низма [9, 10]. Это обусловливает все 
большее внимание исследователей к 
анализу изменений со стороны  ин-
терферонового статуса организма 
(ИФС) при разнообразной хрониче-
ской патологии, в том числе при хро-
нических диффузных заболеваниях 
печени [11]. Установлено, что у боль-
ных стеатозом печени при наличии 
повторных рецидивирующих инфек-
ционных эпизодов, а также явлениях 
вирусной персистенции, существенно 
ускоряется трансформация хрониче-
ского патологического процесса пече-
ни, собственно в НАСГ, причем в па-
тогенетическом плане закономерно 
регистрируются нарушения ИФС [12]. 
В то же время в научной литературе 
практически отсутствуют сообщения 
касательно состояния СИ у больных 
НАСГ, в том числе при наличии фоно-
вой хронической билиарной патоло-
гии в виде ХНХ. В связи с этим целесо-
образно изучение данной проблемы. 

В настоящее время пересматрива-
ются подходы к лечению и медицин-
ской реабилитации больных НАСГ, 
причем становится очевидным, что в 
ряде случаев целесообразным являет-
ся включение в комплексную терапию 
стеатогепатитов, наряду с препарата-
ми гепатопротекторного действия, ан-
тиоксидантов и иммуномодуляторов 
[12, 13, 14]. Однако детально данный 
вопрос не изучен, в частности не раз-
работаны рациональные подходы к 
коррекции ИФС у больных коморбид-
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ной патологией ГБС в виде НАСГ, со-
четанного с ХНХ. 

При разработке данной проблемы 
наше внимание привлекла возмож-
ность применения в комплексной те-
рапии сочетанной патологии совре-
менного иммуноактивного препарата 
циклоферона – индуктора синтеза эн-
догенного интерферона, обладающего 
также детоксицирующими и противо-
воспалительными свойствами, акти-
вирующего стволовые клетки костно-
го мозга и оказывающего иммуномо-
дулирующий эффект при вирусных и 
бактериальных инфекциях [10, 15].

Цель работы: оценка интерферо-
нового статуса и интерферонпроду-
цирующей способности мононуклеа-
ров периферической крови больных 
неалкогольным стеатогепатитом, со-
четанным с ХНХ, коррекция выявлен-
ных нарушений со стороны СИ.

Материалы и методы исследова-
ния. 

Под наблюдением находилось 125 
больных НАСГ, сочетанным с ХНХ, 
в возрасте от 25 до 50 лет, из них 78 
мужчин (62,0%) и 47 (38,0%) – жен-
щин. Пациенты были распределены на 
две группы – основную (60 больных) 
и сопоставления (65 пациентов), ран-
домизованные по полу, возрасту, тя-
жести и частоте обострений хрониче-
ской патологии ГБС. Пациенты, вклю-
ченные в исследование, постоянно 
проживали в условиях крупного про-
мышленного региона Донбасса с не-
благоприятной экологической ситуа-
цией, что негативно влияло на  их здо-
ровье и иммунный статус [16, 17].

Диагноз хронической патологии 
ГБС в виде НАСГ и ХНХ был установ-

лен в соответствии со стандартизиро-
ванными протоколами диагностики 
и лечения болезней органов пищева-
рения (Приказ МЗ Украины № 271 от 
2005 г.) на основании результатов ком-
плексного клинико-лабораторного 
и инструментального (УЗИ органов 
брюшной полости) исследования [18]. 
Для исключения вирусного пораже-
ния печени все пациенты двукратно 
обследованы на маркеры гепатитов 
В, С, Д методом ИФА. В исследование 
так же не включали больных с наличи-
ем в анамнезе даже однократного при-
ема наркотических веществ или злоу-
потребляющих алкоголем. При  обо-
стрении НАСГ больным проводили 
общепринятую терапию: эссенциа-
ле Н, препараты расторопши пятни-
стой – силибор или карсил, согласно 
существующих рекомендаций [1, 14]; 
при обострении ХНХ – спазмолитики, 
желчегонные средства, при необходи-
мости – антибактериальные препара-
ты [6, 7]. Кроме того, пациенты основ-
ной группы дополнительно получа-
ли циклоферон в виде 12,5% раствора 
по 2 мл внутримышечно 1 раз в сут-
ки на протяжении 5 дней подряд, а по-
том еще 5 инъекций через день [16]. В 
дальнейшем, при необходимости, ци-
клоферон назначали внутрь по 1 та-
блетке (150 мг) 2 раза в неделю в тече-
ние 4-6 недель, под контролем показа-
телей иммунного статуса организма 
[16, 19]. Применяли циклоферон фир-
мы Полисан (СПб, РФ). 

Кроме общепринятого клинико-
лабораторного обследования, ис-
следовали показатели ИФС. Уро-
вень α- и γ-ИФН в сыворотке кро-
ви определяли методом ИФА с помо-
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щью тест-систем производства НПО 
“Протеиновый контур” (РrоСоn); 
РФ-СПб) в соответствии с инструк-
цией фирмы-производителя [20]. Ис-
следование активности сывороточ-
ного интеферона (СИФ) осуществля-
лось в соответствии с методом [21]. С 
целью определения интерферонпро-
дуцирующей способности монону-
клеары периферической крови боль-
ных выделяли в грандиенте плотности 
фикол-верографина, трижды отмыва-
ли в среде 199 и ресуспендировали в 
культуральной среде RPMI-1640. Для 
получения супернатантов со спонтан-
ной продукцией ИФН мононуклеары 
в количестве 1,5х106 клеток/мл инку-
бировали (без добавления индукто-
ров) на протяжении 24 часов в СО2-
инкубаторе при 37°С в соответствии 
с рекомендациями Г.Н. Дранника и 
В.Е.  Дриянской [2]. Для оценки сти-
мулированной продукции ИФН клет-
ки инкубировали в аналогичных усло-
виях, однако  в присутствии митоге-
нов. После инкубации клетки осаж-
дали центрифугированием, собирали 
супернатанты, замораживали их и со-
храняли для тестирования при -20 С. 
Содержание ИФН определяли с по-
мощью ИФА на анализаторе РR 2100 
фирмы Sanofi  Diagnostic Pasteur с по-

мощью тест-систем ProCon IFγ plus и 
ProCon IFγ plus [17]. Результаты иссле-
дования сопоставляли с показателями 
ИФС, полученными при обследова-
нии 32 практически здоровых лиц.

Статистическую обработку ре-
зультатов исследования проводили 
на персональном компьютере AMD 
Athlon 3600+ методом дисперсионно-
го анализа с применением стандарт-
ных пакетов прикладных программ 
Мicrosoft  Windows professionalxp, 
Microsoft  Offi  ce 2003, Stadia 6.1/prof и 
Statisticа. 

Результаты и их анализ. 
До начала лечения – в периоде 

умеренного обострения или нестой-
кой ремиссии НАСГ, сочетанного с 
ХНХ – у всех обследованных пациен-
тов наблюдалось снижение активно-
сти СИ (табл. 1). 

В обеих группах обследованных 
больных до начала лечения отмеча-
лись разнонаправленные сдвиги ак-
тивности СИФ: у подавляющего боль-
шинства больных (49; 75,0%) основ-
ной группы и  группы сопоставления 
(45; 75,0%) активность СИФ была до-
стоверно сниженной; у 7 (11,0%) и 
у 5 пациентов (8,0%) соответствен-
но повышенной. Лишь у 9 пациентов 
(14,0%) основной группы и 10 боль-

Таблица 1. 
Показатели СИ у больных НАСГ, сочетанным с ХНХ, до начала лечения  (М±m)

Показатели Норма
Группы обследованных больных

Росновная (n=65) сопоставления 
(n=60)

СИФ, МЕ/мл 2,85±0,06 1,65±0,03*** 1,69±0,04*** > 0,1
α-ИФН, пг/мл 22,1±0,8 16,2±1,9** 16,5±1,5** > 0,05
γ-ИФН, пг/мл 18,6±0,6 12,7±0,5** 12,9±0,7** > 0,05

Примечания: в табл. 1, 2 вероятность различий относительно нормы: 
* - при Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001; столбик Р – вероятность различий между соответ-
ствующими показателями основной группы и группы сопоставления.
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ных (17,0%) из группы сопоставления 
активность СИФ была в пределах нор-
мы. В целом активность СИФ до нача-
ла лечения у больных НАСГ, сочетан-
ным с ХНХ, в основной группе была 
сниженной в 1,73 раза, составляя в 
среднем 1,65±0,03 МЕ/мл (при нор-
ме 2,85±0,06 МЕ/мл.; Р<0,001). В груп-
пе сопоставления активность СИФ в 
среднем равнялась 1,69±0,04 МЕ/мл, что 
было в 1,68 раза ниже нормы (Р<0,001). 
До начала лечения отмечались также 
разнонаправленные сдвиги в концен-
трации сывороточного α-ИФН. Так, 
повышенная концентрация α-ИФН 
выявлена у 8 обследованных (12,3%) 
из основной группы и у 6 (10,0%) – с 
группы сопоставления; у 10 пациентов 
(15,4%) основной группы и 9 больных 
(15,0%) из группы сопоставления ока-
залась в пределах нормы. У большин-
ства пациентов в обеих группах (72,3 и 
75,0%, соответственно) концентрация 
α-ИФН была существенно снижена. 
Средний уровень α-ИФН в сыворот-
ке крови больных основной группы 

был в 1,36 раза ниже нормы, состав-
лял 16,2±1,9 пг/мл (Р<0,01), у паци-
ентов группы сопоставления – в 1,34 
раза ниже нормы, в среднем состав-
лял16,5±1,5 пг/мл (Р<0,01) (рис. 1).

При этом уровень γ-ИФН в 
основной группе был снижен в 1,46 
раза, и составлял в среднем 12,7±
0,5 пг/мл (Р<0,01), а в группе сопо-
ставления – в 1,44 раза, составлял в 
среднем 12,9±0,7 пг/мл (Р<0,01).

Таким образом, у большинства 
обследованных больных НАСГ, со-
четанным с ХНХ, отмечается угнете-
ние показателей СИ, что проявлялось 
снижением  активности СИФ, а так-
же уменьшением концентрации α- и 
γ-ИФН в сыворотке крови. Угнетение 
СИ может способствовать развитию 
обострений хронической патологии, 
поскольку ИФН обладают иммуно-
модулирующими свойствами, в част-
ности, реализующимися через систе-
му мононуклеарных фагоцитов [3, 4, 
13]. Исходя из этого, в комплекс ле-
чения таких больных целесообразно 

Рисунок 1. Показатели СИ у больных НАСГ, сочетанным с ХНХ, до начала лечения.
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включать иммуноактивные препара-
ты, обладающие интерферонпроду-
цирующими свойствами [4, 13]. 

При иммунологическом обсле-
довании после завершения лечения 
установлено выраженное положи-
тельное влияние иммуноактивного 
препарата циклоферона на интерфе-
роновый статус больных НАСГ, соче-
танным с ХНХ. При этом активность 
СИФ, а также уровень как α-ИФН, 
так и γ-ИФН на момент завершения 
лечения достигали нижней границы 
нормы (Р>0,1-0,05) (табл. 2).

Как отображено в таблице 2, ак-
тивность СИФ у больных основной 
группы на момент завершения ле-
чения составляла в среднем 2,78±
0,09 МЕ/мл, при норме 2,85±0,06 МЕ/мл 
(Р>0,05), концентрация α-ИФН в сы-
воротке крови – 21,8±0,7 пг/мл, при 
норме 22,1±0,8 пг/мл (Р>0,05), уро-
вень γ-ИФН –18,3±0,6 пг/мл, при зна-
чениях нормы 18,6±0,6 пг/мл (Р>0,1).

Применение общепринятой тера-
пии у пациентов группы сопоставле-
ния положительно влияло на СИ, од-
нако не обеспечивало полного вос-
становления изученных показателей 
ИФС организма. Так, после заверше-
ния лечения больных НАСГ, сочетан-
ным с ХНХ, в группе сопоставления 
активность СИФ составила в среднем 

2,04±0,8 МЕ/мл, что было в 1,4 раза 
меньше нормы (Р < 0,05) и в 1,36 раза 
ниже соответствующего показателя в 
основной группе (Р < 0,05). При этом 
кратность увеличения (относительно 
исходного значения) составляла 2,1 
(Р < 0,01). 

Концентрация α-ИФН в сыворот-
ке крови больных группы сопоставле-
ния увеличилась по сравнению с пер-
воначальным уровнем в среднем в 1,4 
раза и составила 17,9±0,6 пг/мл, од-
нако оставалась ниже нормы в 1,23 
раза (Р < 0,05) и меньше концентра-
ции α-ИФН у больных основной груп-
пы в среднем в 1,22 раза (Р < 0,05). 
Аналогичные результаты получены и 
при сопоставлении уровней γ-ИФН в 
крови пациентов обеих групп. Так, в 
основной группе средняя концентра-
ция γ-ИФН в этот период обследова-
ния была 1,2 раза выше, чем в группе 
сопоставления (Р < 0,05) (рис. 2).

Таким образом, включение имму-
ноактивного препарата циклоферона 
в комплекс лечения НАСГ, сочетанно-
го с ХНХ, способствует нормализации 
показателей СИ.

Эти данные подтверждаются ре-
зультатами, полученными при иссле-
довании спонтанной и митогенстиму-
лированной продукции ИФН монону-
клеарными клетками (таблица 3).

Таблица 2.
Показатели СИ у больных НАСГ, сочетанным с ХНХ, 

после завершения лечения  (М±m)

Показатели Норма
Группы обследованных больных

Росновная (n=65) сопоставления 
(n=60)

СИФ, МЕ/мл 2,85±0,06 2,78±0,09 2,04±0,08** <0,05
α-ИФН, пг/мл 22,1±0,8 21,8±0,7 17,9±0,6* <0,05
γ-ИФН, пг/мл 18,6±0,6 18,3±0,6 15,2±0,4* <0,05
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Как видно из таблицы 3, до нача-
ла лечения в основной группе боль-
ных НАСГ, сочетанным с ХНХ, спон-
танная продукция α-ИФН мононукле-
арами периферической крови соста-
вила в среднем 12,4±0,2 пг/мл, что в 
1,5 раза меньше нормы (Р<0,01); у па-
циентов группы сопоставления ана-
логичный показатель составлял 12,9±
0,22 пг/мл, что было в 1,43 раз ниже 
нормы (Р<0,01). Стимулированная ми-
тогеном (ФГА) синтическая активность 
мононуклеаров у лиц, составляющих 

основную группу, до начала лечения со-
ставляла 25,3±0,8 пг/мл, что в 2,1 раза 
ниже нормы (Р<0,001); у пациентов из 
группы сопоставления (26,2±0,9 пг/мл), –  
в 2,0 раза меньше, чем в контроле 
(Р<0,001) (рис. 3).

Таким образом, при изучении показа-
телей ИФС до начала лечения было уста-
новлено, что в обеих группах больных 
НАСГ, сочетанным с ХНХ, наблюдалось 
угнетение как спонтанной, так и индуци-
руемой ФГА продукции α-ИФН монону-
клеарами периферической крови. 

Рисунок 2. Показатели СИ у больных НАСГ, сочетанным с ХНХ, после завер-
шения лечения.

Таблица 3.
Показатели спонтанной и индуцированной продукции ИФН 

мононуклеарами периферической крови больных НАСГ, сочетанным с 
ХНХ, до начала лечения (M±m), пг/мл

ИФН в супернатанте 
культуры мононуклеаров Норма

Группы больных
Росновная 

(n=65)
сопоставления 

(n=60)
α-ИФН спонтан. 18,5±0,9 12,4±0,2** 12,9±0,22** >0,05
α-ИФН индуцир. 53,6±1,6 25,3±0,8*** 26,2±0,9*** >0,05
γ-ИФН спонтан. 26,2±1,3 13,7±0,4*** 14,2±0,5*** >0,1
γ-ИФН индуцир. 67,9±1,8 28,7±2,4*** 29,5±2,1*** >0,05
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Спонтанная продукция γ-ИФН у 
больных основной группы в среднем 
равнялась 13,7±0,4 пг/мл, что в 1,9 раза 
меньше, чем в контроле ((Р<0,001); у па-
циентов группы сопоставления этот 
показатель составил 14,2±0,5 пг/мл, что 
в 1,8 раза ниже референтной нормы 
(Р<0,001). Индуцированная ФГА про-
дукция γ-ИФН иммунокомпетентны-
ми клетками у больных НАСГ, соче-
танным с ХНХ, составляла в среднем 
28,7±2,4 пг/мл, что в 2,4 раза ниже, чем у 
практически здоровых лиц. У больных 
из группы сопоставления аналогичный 

Рисунок. 3. Показатели спонтанной и индуцированной продукции ИФН монону-
клеарами у больных НАСГ, сочетанным с ХНХ, до начала лечения.

показатель был в 2,3 раза ниже нормы.
Таким образом, как видно из по-

лученных данных, до начала лечения у 
больных НАСГ, сочетанным с ХНХ, на-
блюдалось угнетение как спонтанной, 
так и индуцированной ФГА продукции 
α-ИФН и γ-ИФН мононуклеарами пе-
риферической крови. 

При исследовании спонтанной и 
индуцированной продукции ИФН по-
сле завершения курса терапии получе-
ны следующие результаты (табл. 4).

Как следует из таблицы 4, в 
основ ной группе больных, получав-

Таблица 4.
Показатели спонтанной и индуцированной продукции ИФН 

мононуклеарами периферической крови больных НАСГ, 
сочетанным с ХНХ, после завершения лечения (M±m), пг/мл

ИФН в супернатанте 
культуры мононуклеаров Норма

Группы больных
Росновная 

(n=65)
сопоставления 

(n=60)
α-ИФН спонтан. 18,5±0,9 17,9±0,8 14,2±0,3* <0,05
α-ИФН индуцир. 53,6±1,6, 50,4±1,8 35,3±1,6** <0,01
γ-ИФН спонтан. 26,2±1,3 25,8±1,1 16,7±0,9* <0,05
γ-ИФН индуцир. 67,9±1,8 64,8±1,9 39,5±1,5** <0,01



48

Гепатологія, 2010, №3

ших в комплексе лечения циклофе-
рон, изученные показатели ИФС на 
момент завершения лечения достига-
ли нижней границы нормы (Р > 0,05), 
в то время как у больных группы со-
поставления, несмотря на некоторую 
положительную динамику, показа-
тели интерфероногенеза оставались 
достоверно ниже нормы (Р < 0,05-
0,01). Так, в ходе лечения спонтан-
ная продукция α-ИФН мононукле-
арами у больных основной группы 
повысилась в среднем в 1,4 раза, по 
сравнению с исходными значениями, 
и равнялась на момент завершения 
лечения 17,9±0,8 пг/мл, что достовер-
но от нормы не отличалось (Р > 0,05). 
В то же время у больных группы со-
поставления спонтанная продукция 
α-ИФН в ходе лечения увеличилась 
лишь в 1,1 раза и составила на момент 
завершения лечения 14,2±0,3  пг/мл, 
что в 1,3 раза ниже нормы (Р < 0,05) и 
в 1,26 раза меньше данного показате-

ля в основной группе (Р < 0,05). 
Относительно индуцированной 

продукции ИФН были получены сле-
дующие результаты. Стимулирован-
ная митогеном продукция α-ИФН у 
больных основной группы увеличи-
лась, по сравнению с первоначальным 
значением, в среднем в 2,0 раза и со-
ставляла 50,4±1,8 пг/мл, что нахо-
дилось в пределах нижней границы 
нормы (Р > 0,05) (рис. 4). 

Митогенстимулированная про-
дукция α-ИФН в группе сопоставле-
ния в результате лечения увеличи-
лась в 1,35 раза и достигла значения 
35,3±1,6 пг/мл, что в 1,52 раза мень-
ше, чем у практически здоровых лиц 
(Р<0,01), и в 1,43 раза ниже, чем у 
больных основной группы (Р<0,01). 
Спонтанная продукция γ-ИФН у 
больных основной группы после 
завершения лечения составила в 
среднем 25,8±1,1  пг/мл, при норме 
26,2±1,3 пг/мл, что в 1,9 раза выше 

Рисунок. 4. Показатели спонтанной и индуцированной продукции ИФН мононуклеа-
рами у больных НАСГ, сочетанным с ХНХ, после завершения лечения.
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первоначального (исходного) уров-
ня γ-ИФН. У пациентов группы со-
поставления спонтанная продук-
ция γ-ИФН повысилась по срав-
нению с исходными значениями в 
среднем лишь в 1,18 раза и состав-
ляла на момент завершения лече-
ния 16,7±0,9  пг/мл, что в среднем в 
1,57 раз меньше нормы (Р<0,05) и в 
1,54 раза ниже значений данного по-
казателя в основной группе (Р<0,05). 
Индуцированная ФГА продукция 
γ-ИФН у обследованных больных 
основной группы в ходе терапии уве-
личилась (по отношению к исходно-
му уровню) в 1,9 раза и составила на 
момент окончания лечения в сред-
нем 64,8±1,9 пг/мл, что несуществен-
но отличалось от нормы (Р>0,05). У 
больных группы сопоставления ин-
дуцированная продукция γ-ИФН 
увеличилась в ходе лечения толь-
ко в 1,34 раза и достигла значения 
39,5±1,5 пг/мл, что в 1,72 раза ниже 
референтной нормы (Р<0,01) и в 1,64 
раза ниже, чем у больных основной 
группы (Р<0,01). Таким образом, как 
свидетельствуют полученные данные, 
включение циклоферона в комплекс 
лечения больных НАСГ, сочетанным 
с ХНХ, позволило восстановить ин-
терферонпродуцирующую спосо-
бность мононуклеаров.

Выводы.
1. У больных НАСГ, сочетанным 

с ХНХ, в периоде обострения хрони-
ческого патологического процесса в 
ГБС наблюдались угнетение показате-
лей СИ: активность СИФ в основ ной 
группе была ниже нормы в среднем в 
1,73 раза, уровень α-ИФН в сыворотке 
крови – в 1,36 раза, γ-ИФН  – в 1,46 
раза ниже нормы; спонтанная про-

дукция α-ИФН – в 1,5 раза меньше 
нормы, индуцированная ФГА про-
дукция α-ИФН – в 2,1 раза, спонтан-
ная продукция γ-ИФН – в 1,9 раза, ин-
дуцированная – в 2,4 раза. У больных 
группы сопоставления до начала лече-
ния активность СИФ была в среднем в 
1,68 раза ниже нормы, концентрация 
α-ИФН в сыворотке – в 1,34 раза, кон-
центрация γ-ИФН – в 1,44 раза; спон-
танная продукция α-ИФН – в 1,48 
раза, индуцированная ФГА продук-
ция α-ИФН – в 2,0 раза, спонтанная 
продукция γ-ИФН – в 1,8 раза, инду-
цированная – в 2,3 раза ниже нормы.

2. Включение циклоферона в 
комплекс лечения больных НАСГ, 
сочетанным с ХНХ, способствова-
ло нормализации изученных показа-
телей СИ. Так, у больных основной 
группы активность СИФ в ходе тера-
пии повышалась в среднем в 1,68 раза 
и на момент завершения курса лечения 
составляла в среднем 2,78±0,09 МЕ/мл, 
при норме 2,85±0,06  МЕ/мл; концен-
трация α-ИФН в сыворотке крови уве-
личилась в ходе лечения с применени-
ем циклоферона в 1,35 раза и составила 
21,8±0,7 пг/мл, при норме 22,1±0,8 пг/мл. 
Уровень γ-ИФН в сыворотке крови 
больных основной группы под вли-
янием лечения повысился в 1,44 раза 
и достиг 18,3±0,6  пг/мл при норме 
18,6±0,6 пг/мл. 

3. Спонтанная продукция α-ИФН 
мононуклеарами периферической 
крови у больных основной группы 
увеличилась в ходе терапии циклофе-
роном в среднем в 1,4 раза, по сравне-
нию с исходными значениями, и соста-
вила 17,9±0,8 пг/мл, что приближалось 
к норме (Р>0,05); продукция α-ИФН, 
индуцированная ФГА, возросла, по 
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сравнению с первоначальным значе-
нием, в среднем в 2,0 раза и состави-
ла 50,4±1,8 пг/мл, что соответствова-
ло нижней границе нормы. Спонтан-
ная продукция γ-ИФН мононукле-
арами у больных основной группы 
после завершения лечения состави-
ла в среднем, 25,8±1,1 пг/мл, при нор-
ме 26,2±1,3 пг/мл, что в 1,9 раза выше 
первоначального (исходного) уров-
ня; индуцированная ФГА продукция 
γ-ИФН увеличилась по отношению 
к исходному уровню в 1,9 раза и со-
ставила на момент завершения лече-
ния в среднем 64,8±1,9 пг/мл, что не-
существенно отличалось от значения 
нормы (Р>0,05). 

4. При лечении с использова-
нием общепринятых препаратов у 
обследованных больных группы со-
поставления, несмотря на некоторую 

положительную динамику, полной 
нормализации изученных показате-
лей ИФС организма не наблюдалось, 
при этом активность СИФ на момент 
завершения терапии была в 1,4 раза 
ниже нормы; концентрация α-ИФН в 
сыворотке крови – в 1,23 раза, γ-ИФН 
– в 1,2 раза; спонтанная продукция 
α-ИФН – в 1,3 раза, γ-ІФН – в 1,72 раза; 
индуцированная  продукция α-ИФН – 
в 1,52, спонтанная продукция γ-ИФН 
–в 1,52 раза, спонтанная продукция 
γ-ИФН – в 1,57 раза меньше нормы. 

5. Полученные данные по-
зволяют считать патогенетичес-
ки обоснованным и клинически 
целесообразным включение совре-
менного иммуноактивного препа-
рата циклоферона в комплекс ле-
чения больных НАСГ, сочетанным 
с ХНХ. 
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ПОРУШЕННЯ БІЛКОВО-СИНТЕТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ ТА 
ОБМІНУ ЗАЛІЗА У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ЛЕЙКОЗ

В.М. Дудник1, В.Г. Фурман2

1Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
2Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня

Ключові слова: діти, лейкоз, білковий обмін.

НАРУШЕНИЕ БЕЛКОВО-СИНТЕТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ  И 
ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ЛЕЙКОЗОМ

В. М. Дудник, В.Г. Фурман

Целью исследования было изучение нарушений белкового обмена у детей с 
острым лейкозом, связь белкового обмена с синдромом холестаза, цитолиза и 
липидного обмена. Снижение уровня общего белка был замечен у всех пациен-
тов с острой миелоидной лейкемией и в 71, 8% пациентов с острым лимфолей-
козом, L2 - FAB типа. В 58,3% пациентов с острой миелоидной лейкемией отме-
чено снижение уровня сывороточного железа. Уровни глобулина положитель-
но коррелировали с уровнем общего билирубина. Подтверждена отрицатель-
ная корреляция между уровнями общего белка и общего билирубина.

Ключевые слова: дети, лейкоз, белковый обмен.

Disorders of protein syntetic function of liver and metabolism of iron 
in children with acute leucosis

V.M. Dudnyk, V.G. Furman

Тhe aim of the study was to investigate disorders of protein metabolism in 
children with acute leukemia, relationship of protein metabolism with syndromes of 
cholestasis, cytolysis, and lipid metabolism. Decreased level of total protein was seen 
in all patients with acute myelogenous leukemia and in 71, 8% of patients with acute 
lymphocytic leukemia, L2 – FAB type. In 58,3% of patients with acute myelogenous  
positively correlated with levels of total bilirubin. Negative correlation was considered 
between levels of total protein and total bilirubin

Keywords: children, leukemia, protein metabolism
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Вступ. Відомо, що гепатобіліарна 
система при гострому лейкозі (ГЛ) у 
дітей зазнає мультифакторного впли-
ву внаслідок дії багатьох чинників. Се-
ред них інфільтрація тканини печінки 
бластними клітинами, синдром ендо-
токсикозу, що розвивається в резуль-
таті інтоксикації, приєднання бактері-
альних та вірусних інфекцій, а також 
масивний лізис пухлинної маси у від-
повідь на введення протипухлинних 
препаратів. 

Особливої уваги заслуговує факт 
зниження активності монооксигеназ 
печінки в процесі метаболізму цитос-
татичних засобів, що призводить до 
збільшення токсичного впливу пре-
паратів на організм хворої дитини та 
підсилює чутливість до ендотокси-
нів, внаслідок зниження антитоксич-
ної функції печінки. Окрім того, про-
типухлинні препарати мають низь-
ку селективність дії, що зумовлює ви-
никнення у більшості хворих небажа-
них побічних ефектів, які в свою чер-
гу, призводять до ураження печінки та 
порушення її функції. 

Метою дослідження було вивчен-
ня порушень білкового обміну у дітей, 
хворих на гострий лейкоз, в залежнос-
ті від віку, статі, клінічної форми хво-
роби, FAB-типу, лінійності  та наяв-
ності коекспресії мієлоїдних антигенів 
при ГЛЛ.

Матеріал та методи дослідження. 
Для вирішення поставленого завдання 
було обстежено 78 дітей з ГЛ від 1 до 
16 років, які знаходились на стаціонар-
ному лікуванні в онкогематологічному 
відділенні Вінницької обласної дитячої 
клінічної лікарні. 

Верифікація клінічного діагнозу 

ГЛ проведена на основі цитоморфоло-
гічних, цитохімічних та імунофеноти-
пічних досліджень, згідно наказу МОЗ 
України № 364 від 20. 07.2005 р.

У процесі дослідження, з метою 
відстеження основних порушень біл-
кового обміну, визначали рівень за-
гального білка крові, альбумінів та 
глобулінів, сироваткового заліза. 

Отримані числові дані обробляли 
методами математичної статистики за 
допомогою пакету комп’ютерних про-
грам Microsoft  Exel з використанням 
варіаційно-статистичного аналізу і 
розрахунком відносних середніх вели-
чин та їх похибок. Оцінку вірогіднос-
ті порівнюваних показників проводи-
ли за критерієм Ст’юдента.

Результати дослідження та їх об-
говорення. Доведено, що рівень за-
гального білка крові у дівчаток, хворих 
на ГЛ, менший на 6,3% в порівнянні з 
хлопчиками. Вірогідної різниці інших 
показників білково-синтетичної функ-
ції печінки та рівня сироваткового за-
ліза не виявлено.

Рівень сироваткового заліза у дітей 
віком 0–6 років на 19,6%  більший, ніж 
у групі дітей 7-11 років, і на 48,3% – в 
порівнянні з підлітками (табл.1) (від-
повідно, на 35,7% у дітей 7–11 років в 
порівнянні з підлітками).

Спостерігається достовірна різ-
ниця показників білково-синтетичної 
функції печінки у дітей, хворих на ГЛ, 
в залежності від клінічної форми хво-
роби. Так, у дітей, хворих на ГМЛ, рі-
вень загального білка крові на 13,4% 
нижчий рівня даного показника у ді-
тей з ГЛЛ. Відповідно, змінювалося 
співвідношення рівня альбумінів (їх 
рівень зменшувався на 8,7%) та глобу-
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лінів (їх рівень збільшувався на 9,23%) 
(табл. 2).

Виявлено достовірне зменшення 
рівня загального білка крові на 13,7% 
у дітей, хворих на ГЛЛ L2 FAB-тип, в 
порівнянні з дітьми, що хворі на L1/
L2 тип та на 10,6% в порівнянні з рів-
нем даного показника у дітей, хворих 
L1 FAB тип ГЛЛ (табл. 3). Відмічено ві-
рогідне зменшення на 13,4% рівня за-
гального білка крові у дітей, хворих на 
ГЛЛ Т-лімфоїдно-асоційовану фор-
му, в порівнянні з дітьми, хворими 
на ГЛЛ В-лімфоїдно-асоційованими 
лінійну форму. Вірогідної різниці ін-
ших показників білково-синтетичної 
функції печінки не виявлено.

Таблиця 1.
Показники білково-синтетичної функції печінки та вміст сироваткового 

заліза у дітей, хворих на гострий лейкоз, в залежності від віку (М ± m)
Показники Всі хворі на 

ГЛ n=78
1-6 років 

(n=48)
7-11 років 

(n=15)
12-16 років 

(n=15)
Здорові діти, 

(n=40)
Загальний білок 

(г/л) 59,9±0,88 60,3±1,05 57,2±1,72 61,5±2,58 72,19±0,64

Альбуміни (г/л) 53,1±0,46 53,7±0,56 52,4±1,30 51,6±0,90 57,99±0,53
Глобуліни (г/л) 46,9±0,46 46,3±0,56 47,6±1,30 48,4±0,90 41,52±0,60

Сироваткове залізо 
(ммоль/л) 12,4±0,40 14,3±0,39* 11,5±0,55** 7,4±0,32*** 16,96±0,45

Альб/Глоб коеф. 1,15±0,02 1,18±0,03 1,1±0,06 1,1±0,04 1,42±0,03
Примітки:
* - вірогідна різниця  між віковими групами 1– 6 років та 7–11 років (p<0,01); -1
** - вірогідна різниця між віковими групами 7–11 років та 12–16 років (p<0,01).

Таблиця 2. 
Показники білково-синтетичної функції печінки та вміст сироваткового заліза у 

дітей, хворих на гострий лейкоз, в залежності від клінічної форми (М ± m)
Показники Всі хворі на 

ГЛ, n=78 ГЛЛ n=66 ГМЛ n=12 Здорові діти, 
n=40

Загальний білок (г/л) 59,9±0,88 61,2±0,94* 53,0±1,34 72,19±0,64
Альбуміни (г/л) 53,1±0,46 53,8±0,48* 49,1±0,76 57,99±0,53
Глобуліни (г/л) 46,9±0,46 46,2±0,48* 50,9±0,76 41,52±0,60

Сироваткове залізо (ммоль/л) 12,4±0,40 12,7±0,44 10,9±0,79 16,96±0,45
Альб/Глоб коеф. 1,15±0,02 1,18±0,02* 1,0±0,03 1,3±0,03

Примітка. * - різниця вірогідна між групами дітей, хворих на  ГЛЛ та ГМЛ (p<0,05).

Спостерігається вірогідне змен-
шення рівня загального білка кро-
ві на 13,4 % у дітей, хворих на Му+ 
ГЛЛ, в порівнянні з дітьми, хворими 
на МY- ГЛЛ. Достовірної різниці ін-
ших показників білково-синтетичної 
функції печінки та рівня сироватко-
вого заліза в залежності від коекспре-
сії мієлоїдних антигенів не спостері-
гається (табл. 4.).

У 71,8% хворих на ГЛ дітей спо-
стерігається відхилення від рефе-
рентного інтервалу контролю показ-
ника загального білка крові у дітей   
віком 7– 11 років, переважно у дівча-
ток. Встановлено, що в усіх дітей під-
літків, хворих на ГЛ, рівень сироват-
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кового заліза крові має відхилення 
від референтного інтервалу контро-
лю.

Рівень загального білка крові у 
всіх дітей, хворих на ГМЛ та ГЛЛ L2 
тип, був нижчий референтного ін-
тервалу контролю (<66,0 г/л).  Відхи-
лення рівнів альбумінів та глобулінів 
від референтного інтервалу контро-
лю спостерігалось у 28 (35,9%) дітей, 
хворих на ГЛ, переважно при ГМЛ 
11  (91,6%) дітей та L2 FAB типі ГЛЛ 
5 (50%) дітей. 

Відхилення рівня сироватково-
го заліза від референтного інтервалу 
контролю спостерігається у 7 (58,3%) 

Таблиця 3.
Показники білково-синтетичної функції печінки та вміст сироваткового 
заліза у дітей, хворих на гострий лімфобластний лейкоз, в залежності від 

FAB-типу (М ± m)
Показники Всі хворі на 

ГЛЛ, n=66 L1 n=30 L1/L2 n=24 L2 n=10 Здорові 
діти, n=40

Загальний білок (г/л) 61,2±0,94 61,2±1,49 63,0±1,39 54,7±0,94* 72,19±0,64
Альбуміни (г/л) 53,8±0,48 54,2±0,64 53,7±0,79 52,3±1,67 57,99±0,53
Глобуліни (г/л) 46,2±0,48 45,8±0,64 46,3±0,79 47,7±1,67 41,52±0,60

Сироваткове залізо 
(ммоль/л) 12,7±0,45 13,7±0,62 12,0±0,79 12,3±1,02 16,96±0,45

Альб/Глоб коеф. 1,18±0,02 1,2±0,03 1,2±0,04 1,1±0,08 1,42±0,03
Примітка. * - різниця вірогідна між групами дітей, хворих на ГЛЛ L2 FAB тип та ГЛЛ  L1/
L2, L1  FAB типи (p<0,001).

Таблиця 4.
Показники білково-синтетичної функції печінки та вміст сироваткового 
заліза у дітей, хворих на гострий лімфобластний лейкоз, в залежності від 

коекспресії мієлоїдних антигенів (М ± m)
Показники Всі хворі на 

ГЛЛ, n=66
MY– 
n=55

MY+ 
n=11

Здорові 
діти, n=40

Загальний білок (г/л) 61,2±0,94 62,5±1,02* 54,1±0,87 72,19±0,64
Альбуміни (г/л) 53,8±0,48 53,7±0,51 53,2±1,49 57,99±0,53
Глобуліни (г/л) 46,2±0,48 46,3±0,51 46,8±1,49 41,52±0,60

Сироваткове залізо (ммоль/л) 12,7±0,45 12,7±0,49 12,8±1,04 16,96±0,45
Альб/Глоб коеф. 1,18±0,02 1,18±0,03 1,2±0,07 1,3±0,03

Примітка. * - різниця вірогідна між групами дітей, хворими на ГЛЛ з коекспресією мієлоїдних 
антигенів та без коекспресії мієлоїдних антигенів (p<0,05).

дітей, хворих на ГМЛ, що на 12,8% 
більше, ніж при ГЛЛ. Кореляційний 
зв'язок між показниками синдро-
му холестазу та білково-синтетичної 
функції печінки є різнонаправленим: 
помірної сили позитивний між рівнем  
глобулінів та загальним (rxy=+0,448), 
прямим білірубіном (rxy=+0,441) і ЛФ 
(rxy=+0,486), сильний зворотний – 
між загальним білірубіном та загаль-
ним білком rxy=-0,63 (p=0,001), пря-
мим білірубіном та загальним білком 
rxy=-0,692 (p=0,001), ЛФ та загальним 
білком rxy=-0,623 (p=0,001), ГГТ та за-
гальним білком rxy=-0,605 (p=0,001); 
помірної сили зворотний зв’язок між 
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альбумінами та: загальним білірубі-
ном rxy=-0,448 (p=0,001), прямим бі-
лірубіном rxy=-0,441 (p=0,001), ЛФ 
rxy=-0,486 (p=0,001) (табл. 5).

Взаємозв’язок між показниками 
білково-синтетичної функції печінки 
та синдрому цитолізу є різнонаправ-
леним: помірний зворотний визначе-
но між рівнем загального білка кро-
ві та АЛТ rxy=-0,566 (p=0,001) та АСТ 
rxy=-0,516 (p=0,001), слабкої сили 
зворотний зв’язок між рівнем альбу-
мінів та АЛТ і АСТ (відповідно rxy=
-0,207 (p=0,069) і rxy=-0,176 (p=0,122), 
між рівнем глобулінів та АЛТ rxy=
-0,207 (p=0,069) (табл. 6).

Висновки
Отже, у дітей, хворих на гострий 

Таблиця 5.
Взаємозв’язок між показниками синдрому холестазу та показниками 
білково-синтетичної функції печінки і вмісту сироваткового заліза у 

дітей, хворих на гострий лейкоз
Показники Загальний 

білок (г/л)
Альбуміни 

(г/л)
Глобуліни 

(г/л)
Сироваткове 

залізо (ммоль/л)

Білірубін загальний (мкмоль/л) -0,63 
(р=0,001)

-0,448 
(р=0,001)

+0,448 
(р=0,001) -0,262 (р=0,021)

Прямий білірубін (мкмоль/л) -0,692 
(р=0,001)

-0,441 
(р=0,001)

+0,441 
(р=0,001) -0,313 (р=0,005)

Непрямий білірубін (мкмоль/л) -0,311 
(р=0,006)

-0,261 
(р=0,021)

+0,261 
(р=0,028) -0,103 (р=0,37)

Лужна фосфатаза (Од/л) -0,623 
(р=0,001)

-0,486 
(р=0,001)

+0,486 
(р=0,001) -0,058 (р=0,845)

Гамаглутаматтрансфераза (Од/л) -0,605 
(р=0,001)

-0,272 
(р=0,016)

+0,272 
(р=0,01) -0,194 (р=0,089)

Таблиця 6.
Взаємозв’язок між показниками білково-синтетичної функції печінки 
і вмісту сироваткового заліза та показниками синдрому цитолізу дітей, 

хворих на гострий лейкоз
Показники ЛДГ (Од/л) АЛТ (ммоль/год*л) АСТ (ммоль/год* л)

Загальний білок (г/л) -0,285 (р=0,011) -0,566 (р=0,001) -0,516 (р=0,001)
Альбуміни (г/л) +0,001 (р=0,996) -0,207 (р=0,069) -0,176 (р=0,122)
Глобуліни (г/л) -0,001 (р=0,996) -0,207 (р=0,069) +0,176 (р=0,122)

Сироваткове залізо (ммоль/л) +0,161 (р=0,16) -0,026 (р=0,822) -0,053 (р=0,003)

лейкоз, спостерігається порушення 
білково-синтетичної функції печінки, 
що проявляється зниженням 
рівня загального білка крові у всіх 
хворих на ГМЛ, у 71,8% хворих на 
ГЛЛ Т-асоційований, L2-FAB тип, з 
коекспресією мієлоїдних антигенів.

 Виявлено вірогідне зменшення 
рівня загального білка крові на 13,7% 
у дітей, хворих на ГЛЛ L2 FAB тип, 
в порівнянні з дітьми, що хворі на 
L1/L2 тип та на 10,6% в порівнянні 
з аналогічним показником  у дітей, 
хворих L1 FAB тип ГЛЛ. 

Відмічено вірогідне зменшення 
на 13,4% рівня загального білка крові 
у дітей, хворих на ГЛЛ Т-лімфоїдно-
асоційовану форму, в порівнянні з 
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дітьми, хворими на ГЛЛ В-лімфоїдно-
асоційовану лінійну форму.

 Рівень сироваткового заліза у ді-
тей віком від 0 до 6 років на 19,6% ві-
рогідно більший, ніж у групі дітей від 
7 до 11 років, і на 48,3% в порівнянні 
з підлітками.

Встановлені кореляційні зв'язки  
між показниками синдрому холестазу 

та показниками білково-синтетичної 
функції печінки, між показниками 
білково-синтетичної функції та ак-
тивністю показників синдрому цито-
лізу.

Помірний зворотний зв'язок спо-
стерігається також між активністю 
показників цитолізу та рівнем загаль-
ного білка крові. 
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ЧАСТОТА  НОЗОГЕННОЇ РЕАКЦІЇ ЯК ПРЕДИКТОРА ВИНИКНЕННЯ 
ДЕПРЕСІЇ У ХВОРИХ НА ХГС ПІД ЧАС ІФН-ТЕРАПІЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ 

ВІД ГЕНОТИПУ HCV
О.Б. Ворожбит, О.О. Фільц

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Ключові слова: генотип HCV, нозогенія, депресія, хронічний гепатит С, 
ІФН-терапія.

ЧАСТОТА НОЗОГЕННОЙ РЕАКЦИИ КАК ПРЕДИКТОРА ВОЗНИКНО-
ВЕНИЯ ДЕПРЕССИИ У БОЛЬНЫХ C ХГС ВО ВРЕМЯ ИФН-ТЕРАПИИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕНОТИПА HCV
О.Б. Ворожбыт, А.О. Фильц

В статье рассматривается частота возникновения и  клинических проявле-
ний нозогенной реакции у больных на ХГС в зависимости от генотипа HCV, а 
также ее связь с депрессией, возникающей как осложнение интерферонотера-
пии, у больных с ХГС.

Ключевые слова: генотип HCV, нозогения, депрессия, хронический гепатит 
С, интерферонотерапия.

Frequency of nozogenic reaction as predictor of interferon induced depression at 
patients with chronic hepatitis C depending of the genotype HCV

О.B.Vorozhbyt, О.О Filts

In the article, a frequenсy and clinic manifestations of nozogenic reaction, in 
patients with chronic hepatitis C depending on the genotype of HCV as well as its 
relation to depression arising as a complication of interferonotherapy are examinated

Keywords: genotype HCV, nozogenic reaction, depression, chronic hepatitis С, 
interferonotherapy.

Вступ. Наведені в роботі дані є ре-
зультатом продовження дослідження 
нозогенної реакції як предиктора ви-
никненння депресії у хворих на ХГС з 
1b генотипом HCV під час ІФН-терапії 
(початок в журналі "Гепатологія", №2(8) 

2010 р.) [1]. 
Генотипи і підтипи ВГС розподіля-

ються по світу нерівномірно: генотипи 
1-3 значно поширені по всьому світу. 
Підтип 1а переважає в Північній і Пів-
денній Америках, Європі і Австралії, а 
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також спостерігається в деяких части-
нах Азії. Генотип 2 зустрічається в біль-
шості розвинених країн. В Європі най-
поширініший 1в генотип, тому наше 
перше повідомлення було присвячене 
вивченню нозогенної реакції у пацієн-
тів з 1b генотипом HCV. Результати де-
яких досліджень дають підстави вважа-
ти, що генотипи HCV можуть асоцію-
ватися з різними шляхами передачі ві-
русу. Підтип 3а переважає серед нар-
команів (вважається, що він був заве-
зений до Північної Америки та в Спо-
лучене Королівство разом з розповсю-
дженням героїну в 1960-х роках) [2, 3, 
4].

Відомо, що генотип HCV суттєво 
впливає на клінічні особливості пере-
бігу гострого та хронічного гепатиту С, 
прогнозування позитивної відповіді на 
лікування, тривалість інтерфероноте-
рапії, дозування препаратів, схильність 
до утворення стеатозу. Враховуючи іс-
тотний вплив генотипу на різноманітні 
аспекти HCV інфекції логічним  є при-
пущення про існування зв’язку геноти-
пів HCV з виникненням ряду усклад-
нень під час інтерферонотерапії, зокре-
ма депресії [5, 6, 7, 8, 9]

Мета дослідження. Дослідити час-
тоту виникнення нозогенної реакції та 
її клінічних проявів у хворих на ХГС в 

залежності від генотипу HCV, а також 
проаналізувати її зв'язок з розвитком 
депресії під час проведення ІФН. 

Матеріали та методи. Для досяг-
нення даної мети у дослідження було 
включено 53 хворих на ХГС (1 b гено-
тип HCV), серед них 26 чол., 27 жін. ві-
ком від 17 до 62 рр., та 38 хворих на ХГС 
(з 2 та 3 генотипом HCV), серед них 21 
чол., 17 жін. віком від 17 до 62 років, які 
отримували ПВТ. Діагноз ХГС був під-
тверджений згідно прийнятих крите-
ріїв. 

У дослідження включалися лише ті 
пацієнти, в яких у період з 8 по 12 тиж-
день лікування пегільованим інтерфе-
роном альфа 2b+рибавірин, було діа-
гностовано депресивний епізод згід-
но критеріїв МКБ 10. У дослідження не 
включалися пацієнти, які мали супут-
ню важку соматичну патологію, а та-
кож пацієнти з органічним ураженням 
головного мозку і психіатричною пато-
логією. Всі хворі обстежені психопато-
логічно, за їх згодою проконсультовані 
психіатром.

Результати. У пацієнтів з 1b гено-
типом HCV спостерігалися депресивні 
симптоми легкого ступеню 23 (43,4%), 
середнього ступеню – 19 (35,8%) паці-
єнтів, важкого ступеню – 11 (20,8 %) 
пацієнтів (рис. 1).

Рисунок 1. Розподіл хворих на ХГС з 1b генотипом HCV (n=53), що отриму-
ють ПВТ за ступенем важкості депресії.
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У пацієнтів з 2 та 3 генотипом 
HCV суттєво відрізнявся за ступенем 
важкості депресії (рис. 2).

Нозогенна реакція, що сформу-
валася у відповідь на ХГС (як психо-
травмуючу подію), була діагностова-
на у 83% (44 особи) із 53 пацієнтів з 1b 
генотипом HCV та у 91% з 2 та 3 гено-
типом HCV. Слід зазначити, що в об-
стежених хворих з обох груп спосте-
рігалися усі основні синдроми нозо-
геній: невротичні, афективні, патоха-
рактерологічні (табл. 1).

Невротичний синдром виявле-
но у 36,3% з 1b генотипом HCV та у 
26,3%  з 2 та 3 генотипом HCV. За клі-
нічними симптомами він поділяв-
ся на гіпернозогнозичний варіант, 

який  проявлявся нав'язливими іде-
ями та істерикоіпохондрією. У даних 
хворих страхи і тривожні побоюван-
ня з приводу свого нездоров'я і не-
можливості повної соціальної реабі-
літації поєднувалися з загостреним 
самоспостереженням, гіпертрофова-
ною оцінкою наслідків захворюван-
ня. Та гіпонозологічний – коли паці-
єнти виявляли дисоціацію між проя-
вами латентної соматизованої триво-
ги (тахікардія, тремтіння, пітливість) 
і демонстративно-зневажливим став-
ленням до лікування, проблем про-
гнозу і результату захворювання. 

Афективні прояви (реактивні де-
пресії, гіпоманії) – виявлені у 47,7% 
(21) з 1b генотипом HCV та у 57,9%  з 

Рисунок 2. Розподіл хворих на ХГС з 2 та 3 генотипом HCV (n=38), що отри-
мують ПВТ, за ступенем важкості депресії.

Таблиця 1
Частота виявлення основних нозогенних синдромів 

у хворих на ХГС з 1 B, 2  та 3 генотипами HCV

ОСНОВНІ ГРУПИ НОЗОГЕННИХ СИНДРОМІВ ГЕНОТИП HCV
1 b n 53 2 та 3 n 38

НЕВРОТИЧНИЙ СИНДРОМ 36,3% 26,3%
Гіпернозогнозичний варіант 25 % 15,7%
Гіпонозогнозичний варіант 11,3% 10,6%

АФЕКТИВНІ ПРОЯВИ 47,7% 57,9%
Гіпернозогнозичний варіант 34% 34,2%
Гіпонозогнозичний варіант 11,3% 23,7%

ПАТОХАРАКТЕРОЛОГІЧНИЙ СИНДРОМ 15,9% 15,8%
Гіпернозогнозичний варіант 9,1% 10,5%
Гіпонозогнозичний варіант 6,8% 5,3%
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2 та 3 генотипом HCV, також спостері-
галися у двох варіантах: гіпернозогно-
зичний варіант маніфестував зниже-
ним настроєм з тривогою і почуттям 
безнадійності, що поєднувався з асте-
нією, зниженням фізичної активності, 
болями, іншими патологічними тілес-
ними відчуттями, конверсійними роз-
ладами. Та гіпонозогнозичний варіант 
(синдром «ейфорійної псевдодемен-
ції») характеризувався підвищеним 
настроєм з переважанням благодуш-
ності, неадекватно-оптимістичною 
оцінкою як справжнього стану, так і 
наслідків хвороби.

Патохарактерологічний синдром 
зустрічався у 15,9% (7) з 1b геноти-
пом HCV та у 15,8 %  з 2 та 3 геноти-
пом HCV і представлений  наступни-
ми варіантами перебігу: гіпернозогно-
зичним у вигляді надцінних ідей (іпо-
хондрія здоров'я). У цьому випадку 
усвідомлення пацієнтом патологічних 
змін, які відбулися у діяльності орга-
нізму, супроводжувалися не триво-
гою і страхом, а прагненням до подо-
лання недуги з почуттям подиву і об-
рази. І синдромом «патологічного за-
перечення хвороби», коли спостеріга-
лася тенденція до мінімізації тяжкості 
про явів хронічного гепатиту: пацієн-
ти заперечували не захворювання як 
таке, а лише ті його аспекти, які мають 
загрожуючий сенс: зокрема, виключа-
ли можливість летального наслідку.

Не виявлено достовірної залеж-
ності частоти розвитку нозогенічної 
реакціїї від статі ні у групі хворих на 
ХГС з 1b генотипом HCV, ні у хворих 
на ХГС з 2 та 3 генотипом HCV, проте, 
слід зазначити, що у чоловіків здебіль-
шого виявлялися тривожні побоюван-
ня з приводу свого нездоров'я і немож-

ливості повної соціальної реабілітації. 
Вони поєднувалися із посиленим са-
моспостереженням, гіпертрофованою 
оцінкою наслідків захворювання, що 
загрожують їхньому здоров'ю, почут-
тям ворожості до всього світу, відчу-
женістю, дратівливістю. Тоді як у жі-
нок обох груп переважали плакси-
вість, страхи, почуття безпорадності, 
знижений настрій з тривогою і почут-
тям безнадійності, що поєднувався з 
астенією, зниженням фізичної актив-
ності, болями, іншими патологічними 
тілесними відчуттями, конверсійними 
розладами. 

У хворих на ХГС з 1b генотипом 
нозогенні прояви були присутні в 
100% пацієнтів із важким ступенем де-
пресії, і в 89,47% пацієнтів у групі із се-
реднім ступенем депресії та в 39,1% з 
легким ступенем депресії. Аналогічні 
показники у хворих на ХГС з 2 та 3 ге-
нотипом становили відповідно 100%, 
98,47%, 59,1%. Отже, наявність нозо-
генної реакції у хворих на ХГС мож-
на розцінювати як один із предикто-
рів виникнення депресії під час ПВТ у 
хворих з різними генотипами. 

Окрім того, у 57% хворих на ХГС 
з 1b генотипом HCV та 78% хворих на 
ХГС з 2 та 3 генотипом HCV нозоген-
ні прояви тривали більше двох тижнів 
і значно погіршували якість життя па-
цієнтів. 

Висновки. 
1. Генотип HCV виразно впливає 

на важкість депресії у хворих на ХГС. 
У пацієнтів з 2 та 3 генотипом, що 
отримували ПВТ, достовірно перева-
жав важкий ступінь депресії (47,5%), у 
порівнянні з хворими на ХГС з 1b ге-
нотипом (20,8 %).

2. Нозогенна реакція, що сфор-
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мувалася у відповідь на ХГС (як пси-
хотравмуючу подію), була виявлена у 
83% (44 особи) із 53 хворих  на ХГС з 
1b генотипом HCV та у 95% з 2 та 3 ге-
нотипом HCV, у яких під час ПВТ роз-
винулася депресія. 

3. В обстежених хворих спосте-
рігалися усі основні групи синдромів 
нозології: невротичні – у 36,3% паці-
єнтів з 1b генотипом HCV та в 26,3% 
з 2-м та 3-м генотипом вірусу; афек-
тивні – у 47,7% та у 57,9% відповідно; 
патохарактерологічні – у 15,9% та в 
15,8% обстежених відповідно.

4. Нозогенні прояви були наявні 
у 100% хворих на ХГС із важким сту-
пенем депресії, незалежно від геноти-
пу HCV; у хворих із середнім ступе-
нем депресії частота нозогенних про-
явів становила 89,47% при 1b геноти-
пі HCV та 98,47% серед пацієнтів з 2-м 
та 3-м генотипом вірусу; у разі легкої 
депресії частота нозогенії дорівнюва-
ла 39,1% та 59,1% відповідно.

5. У 57% хворих на ХГС з 1b гено-
тип HCV та в 78% хворих на ХГС з 2 
та 3 генотипом HCV нозогенні прояви 
тривали більше двох тижнів і значно 
погіршували якість життя пацієнтів.  

Отже, підтвердження діагно-
зу ХГС для більшої частини пацієн-
тів з різними генотипами є сильним 
стресом, що призводить до виник-
нення нозогенної реакції, яка суттєво 
погіршує психоемоційний та фізич-
ний стан пацієнта. Нозогенна реак-
ція сформувалася у відповідь на ХГС 
у 83% хворих з 1b генотип HCV та у 
95% з 2 та 3 генотипом HCV, у яких 
під час ПВТ розвинулася депресія. 
Отже, нозогенна реакція може вважа-
тися одним із предикторів розвитку 
депресії під час проведення інтерфе-
ронотерапії у хворих на ХГС і крите-
ріїв прогнозування її важкості. Важ-
кість ступеня депресії під час ПВТ ві-
рогідно корелювала з генотипом HCV 
і переважала у хворих на ХГС з 2 та 3 
генотипом.
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ХІРУРГІЧНІ АСПЕКТИ ПОШКОДЖЕНЬ ПЕЧІНКИ ПРИ ЗАКРИТІЙ 
ПОЄДНАНІЙ АБДОМІНАЛЬНІЙ ТРАВМІ

І.Р. Трутяк

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Ключові слова: абдомінальна травма, травма печінки, операція.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЕЧЕНИ ПРИ 
ЗАКРЫТОЙ СОЧЕТАННОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ТРАВМЕ

И.Р. Трутяк

С целью улучшения результатов лечения пострадавших с закрытой абдо-
минальной травмой и повреждениями печени применяли дифференцирован-
ную хирургическую тактику в зависимости от тяжести травмы и прогноза. Тя-
жесть и прогноз течения острого периода травматической болезни определя-
ли по анатомо-функциональным показателям и многофакторном анализе. При 
“благоприятном” прогнозе операционные вмешательства выполняли в полном 
объеме, при “сомнительном” – в сокращенном объеме, а при “неблагоприят-
ном” – поэтапно, в минимальном объеме. В сравнении из контрольной груп-
пой, применение дифференцированной хирургической тактики у пострадав-
ших с закрытой абдоминальной травмой и повреждениями печени уменьшило 
летальность на 5,04% в первый час после травмы, на 9,11% – в первые сутки и 
снизило общую летальность на 9,45%.

Ключевые слова: абдоминальная травма, травма печени, операция.

Surgical aspects of hepatic injuries at blunt combined abdominal trauma
I.R. Trutyak

For improving of treatment results in patients with blunt combined abdominal 
trauma and hepatic injuries a diff erentiated surgical tactics depending on prognosis 
and trauma severity was applied. Severity and prognosis of acute period of traumatic 
disease were estimated by anatomical and functional characteristics and multifactorial 
analysis. At positive prognosis surgical treatment was performed in full range, at doubtful 
prognosis – in limited range, and at negative prognosis – staged minimal range of surgical 
intervention was applied. Application of diff erentiated surgical tactics depending on 
severity of trauma and at the basis of predictable prognosis of traumatic disease decreased 
mortality in patients with blunt combined abdominal trauma and hepatic injuries at the 
fi rst hour aft er admission for 5,04 %, and at the fi rst day - for 9,11% in comparison with 
control group, that accordingly decreased general mortality for 9,45%

Keywords: abdominal trauma, liver injury, surgery.
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Вступ. Травматичні пошкодження 
печінки у 68,8% є компонентом поєдна-
ної травми [1]. Якщо при ізольованих 
пошкодженнях печінки летальність 
становить від 2,8 до 46,7%, то при поєд-
наних – 80-84,6% [2, 3, 4, 5]. Лікування 
постраждалих із поєднаною травмою, 
компонентом якої є пошкодження па-
ренхімних органів черевної порожнини 
– це один із найскладніших розділів хі-
рургії пошкоджень. Такі пошкодження 
супроводжуються крововтратою, трав-
матичним шоком і розвитком життєво-
небезпечних ускладнень [6].  

Матеріал і методи.
Під нашим спостереженням зна-

ходилось 172 постраждалих із закри-
тою поєднаною абдомінальною трав-
мою (ЗПАТ), в яких була пошкодже-
на печінка. Співвідношення чолові-
ків і жінок становило 2,21: 1. В 91,32% 
були люди до 60 років, а питома вага 
постраждалих до 40 років становила 
68,88%. За видом травматизму доміну-
вали дорожньо-транспортні пригоди 
– 55,61% і кататравма – 29,59%. Трав-
ма живота поєднувалась із черепно-
мозковою травмою,  із пошкоджен-
нями грудної клітки, таза і кінцівок. 
Отже, були пошкоджені дві (33,67%), 
три (42,35%), чотири (21,94%) і п’ять 
(2,04%) анатомо-функціональних ді-
лянок (АФД). Пошкодження печінки 
серед інших пошкоджень органів че-
ревної порожнини становили 43,88%. 
Травмованих із пошкодженням печін-
ки І ступеня за шкалою AAST не було, 
ІІ ступінь була у 30, ІІІ – у 70, IV – у 64 і 
V – у 8 постраждалих. Питома вага по-
шкоджень печінки  ІІІ і IV ступеня за 
шкалою AAST була у 77,91% постраж-
далих. Всі пацієнти поступили у стані 

травматичного шоку. 
З метою покращення результатів 

лікування застосували диференційну 
хірургічну тактику залежно від важко-
сті травми та передбачуваного прогно-
зу. Для оцінки важкості ЗПАТ та про-
гнозування перебігу гострого періо-
ду травматичної хвороби ми застосу-
вали способи, які розпрацьовані ко-
лективом кафедри військової хірургії 
Української військово-медичної ака-
демії [7]. Вони ґрунтуються на клініко-
лабораторних дослідженнях, показ-
никах інтегральної реографії тіла за 
М.І. Тищенко [8] і важкості анатоміч-
них пошкоджень при поєднаній травмі 
за шкалою PTS (Гановер). Це анатомо-
функціональний показник (АФП) і ба-
гатофакторний аналіз (БФА), за якими 
оцінювали прогноз перебігу гостро-
го періоду травматичної хвороби: як 
“сприятливий” при АФП < 580 балів, 
БФА < 0,8 балів; як “сумнівний” – АФП 
580-620 балів, БФА > 0,8 –  < 1,0 бала 
і як “несприятливий” – АФП > 620 ба-
лів, БФА > 1,0 бала.

Групу порівняння склали 182 по-
страждалі із ЗПАТ і пошкодженнями 
печінки, яким не застосовувався ди-
ференційний підхід до вибору способу 
операції. Групи були рандомізовані за 
віком, за гендерними показниками, за 
кількістю пошкоджених АФД і за важ-
кістю пошкодження.

Результати й обговорення.
Зміст диференційної хірургічної 

тактики полягав у тому, що обсяг, по-
слідовність, пріоритет та терміни ви-
конання операцій залежали від про-
гнозу наслідків і перебігу травматич-
ної хвороби у постраждалих із ЗПАТ і 
пошкодженнями печінки.
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При поступленні постраждалих із 
ЗПАТ і пошкодженнями печінки опе-
раційні втручання  виконували в пов-
ному, скороченому або мінімально-
му обсязі. Повний обсяг операційних 
втручань складався із невідкладних, 
термінових і відтермінованих опера-
цій. У повному обсязі в гострому пері-
оді травматичної хвороби були прове-
дені операційні втручання на органах 
черевної порожнини і інших АФД тіль-
ки у 17 постраждалих, в яких за АФП 
і БФА прогноз оцінили як “сприятли-
вий”. Скорочений обсяг передбачав 
невідкладні і термінові операції у по-
страждалих із “сумнівним” прогнозом 
(126 пацієнтів). У постраждалих із “не-
сприятливим” прогнозом виконували 
етапні операційні втручання, першим 
етапом яких були життєво невідкладні 
заходи для зупинки кровотечі за міні-
мальним обсягом і тривалістю (29 по-
страждалих).

Послідовність операційних втру-
чань при поєднаній травмі поляга-
ла у виконанні операції в першу чергу 
на порожнині де тривала кровотеча. У 
наших пацієнтів із ЗПАТ і пошкоджен-
ням печінки основним операційним 
втручанням була лапаротомія. Масив-
ною кровотечою і нестабільною гемо-
динамікою супроводжувались поши-
рені розриви паренхіми печінки (IV і 
V ступінь за AAST). При конкуруючих 
пошкодженнях, тобто показаннях до 
лапаротомії і торакотомії, останні про-
водили послідовно.

Завданням невідкладної діагнос-
тики було виконання за максималь-
но короткий час діагностичних захо-
дів для відповіді на питання: де домі-
нуюче джерело кровотечі – у черев-

ній чи грудній порожнині і на якій по-
рожнині першочергово необхідно ви-
конувати операцію. Слід наголосити, 
що у стані травматичного шоку симп-
томи подразнення очеревини не мані-
фестувались і для вирішення діагнос-
тичного питання виконували оглядову 
рентгенографію органів грудної клітки 
і таза, плевральну пункцію та лапаро-
центез паралельно із протишоковими 
заходами. Ці дослідження із врахуван-
ням клінічної симптоматики дозволи-
ли вирішити питання хірургічної так-
тики. Пацієнтам зі стабільною гемоди-
намікою і “сприятливим” прогнозом 
проводили всебічне обстеження для 
уточнення діагнозу. Використання та-
ких високо точних методів діагности-
ки як комп’ютерна томографія і лапа-
роскопія було обмежено важкістю ста-
ну постраждалих із ЗПАТ.

Особливістю абдомінальної опе-
рації було те, що інтраопераційна діа-
гностика поєднувалась із невідкладни-
ми маніпуляціями – зупинка триваю-
чої кровотечі. Відразу після лапарото-
мії першочерговою маніпуляцією було 
виявлення джерела і зупинка кровоте-
чі. Ревізію черевної порожнини почи-
нали з ділянки, яка містила найбіль-
ше згортків крові, або з якої поступа-
ла кров. У 1,79% випадків, коли швид-
ко встановити джерело кровотечі не 
вдалось, застосовували компресію че-
ревної аорти. Пошкодження поруч 
розташованих кількох органів і судин 
трактували за М.К.  Голобородько як 
„травматичний вузол”. Після виявлен-
ня „травматичного вузла” і місця кро-
вотечі виконували гемостаз. Спочатку 
він був тимчасовим. При значних по-
шкодженнях печінки, ворітної вени і 
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печінкових артерій у 2,04% ефектив-
ним методом тимчасового гемостазу 
було накладання турнікета на гепато-
дуоденальну зв’язку (Pringle maneuver) 
протягом 12,1±3,2 хвилини.

У 29 постраждалих із ЗПАТ і по-
шкодженням печінки прогноз оцінено 
як “несприятливий”. Операційне втру-
чання було реанімаційним і виконано 
поетапно згідно концепції контролю 
пошкоджень – „damage control”. Пер-
ший етап тривав від 10 до 20 хвилин і 
полягав у ревізії черевної порожнини, 
виявленні джерел кровотечі, тимчасо-
вій зупинці кровотечі шляхом тампо-
нування печінки і живота („abdominal 
packing” за H.  Stone), збиранні кро-
ві для реінфузії та швидкому закрит-
ті лапаротомної рани. Другим ета-
пом стабілізували гомеостаз хворого 
в умовах реанімаційної палати, а тре-
тім – через 24-48 годин, після усунення 
дихально-циркуляційних розладів, ви-
конували програмовану релапарото-
мію, видаляли тампони із черевної по-
рожнини і у 17 пацієнтів зашили, а у 8 
– виконали атипову резекцію печінки. 
Ускладнення виникли у 2 постражда-
лих при надлишковому тампонуванні 
(overpacking) і у 2 – при недостатньо-
му тампонуванні (underpacking) міс-
ця кровотечі. При надлишковому там-
понуванні були труднощі при закрит-
ті черевної порожнини, а збільшен-
ня внутрішньочеревного тиску погір-
шило гемодинаміку внаслідок компре-
сії нижньої порожнистої вени. Недо-
статня тампонада призвела до рециди-
ву кровотечі. У всіх цих випадках дове-
лось повторно відкривати черевну по-
рожнину і виконувати повторне там-
понування місця кровотечі. Четверо 

постраждалих померли після першого 
етапу операції від рефрактерних змін 
в організмі, пов’язаних з профузною 
крововтратою.

У пацієнтів зі стабільною гемоди-
намікою детальну ревізію черевної по-
рожнини виконували ретельно і послі-
довно. Огляд печінки виконували ві-
зуально і пальпаторно, з одночасною 
евакуацією крові і згустків, спочат-
ку без пересічення зв’язкового апара-
ту. Попередній огляд дозволяв оціни-
ти обсяг ушкоджень і визначити по-
дальшу тактику. При необхідності де-
тальної ревізії або маніпуляцій на діа-
фрагмальній і задній поверхні печінки 
у 5,36% пересікли її зв’язковий апарат 
і мобілізували печінку. Спочатку пере-
тинали між затискачами круглу зв’язку 
і печінку відводили вниз та вліво. По-
тім розсікали серпоподібну зв’язку на 
всьому протязі до коронарної зв’язки і 
близько до парієтальної очеревини. У 
2,29% постраждалих для повної мобі-
лізації лівої частки печінки пересікли 
ліву трикутну зв’язку. Для мобілізації 
правої частки печінки пересікали оче-
ревину по її верхньому контуру, праву 
трикутну та вінцеві зв’язки.

Найчастішою операцією при по-
шкодженнях печінки було зашиван-
ня розривів гемостатичними швами 
(155 пацієнтів). Дифузну кровотечу із 
лінійних тріщин (при непошкодже-
них основних дольових та сегментар-
них судинах і жовчних протоках) зу-
пиняли гемостатичними П-подібними 
або 8-подібними швами. Пошкодже-
ні сегментарні судини і жовчні прото-
ки ізольовано перев’язували. Розри-
ви печінки зашивали на всю глибину, 
щоб не утворювались порожнини, які 
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є причинами абсцесів печінки і гемо-
білії. Якщо рану печінки не вдавалось 
повністю зашити, то дно її тампонува-
ли пасмом чепця, над яким накладали 
шви на краї рани (3 спостереження).

Показаннями до резекції печін-
ки у 4,34% пацієнтів були розчавлен-
ня паренхіми і глибокі тріщини з від-
ривом окремих фрагментів і пошко-
дженням дольових та сегментарних 
судин. Техніка операції полягала у ви-
даленні нежиттєздатних тканин печін-
ки із пересіченням і перев’язкою судин 
та жовч них протоків, які проходили до 
пошкодженої ділянки. Видалення не-
життєздатної паренхіми печінки ви-
конували за Pachter – паренхіму “пре-
парували” пальцями для попереджен-
ня пошкодження судин, їх виділяли та 
ізольовано перев’язували. Порожнину, 
яка утворилася, заповнювали ділян-
кою чепця на живильній ніжці для зу-
пинки капілярної кровотечі із ранових 
поверхонь печінки. У 2 пацієнтів вико-
нали правобічну гемігепатектомію.

Клінічний приклад. Постраждалий 
С., 25 років, (історія хвороби №8492), 
поступив 07.12.2005 року у Львівську 
міську клінічну лікарню № 8 через одну 
годину після падіння з висоти чет-
вертого поверху, у стані алкогольно-
го сп'яніння (вміст алкоголю у крові – 
1,22‰). Свідомість порушена, сопор, 
за шкалою ком Глазго 10 балів. Шкір-
ні покриви, видимі слизові бліді, сухі. 
Пульс – 126 за одну хвилину. Тони сер-
ця приглушені. АТ – 60/40 мм.рт.ст. 
На ЕКГ – ритм синусовий, нормограма, 
ознаки гіпоксії міокарда. Над лівою ле-
генею – везикулярне дихання, над пра-
вою – дихання значно послаблене, паль-
паторно – крепітація в ділянці 6-8 ре-

бер по середній аксілярній лінії. Жи-
віт напружений при пальпації, у відло-
гих місцях – притуплення. На рентге-
нограмі (виконана в умовах операцій-
ної) – переломи 6-8 ребер справа, право-
бічний середній гемоторакс.

Попередній діагноз: Закрита, вкрай 
важка, поєднана абдоміно-краніо-
торакальна травма. Закрита трав-
ма живота: пошкодження паренхімних 
органів, триваюча внутрішньочеревна 
кровотеча. Закрита черепно-мозкова 
травма: струс головного мозку. Закри-
та травма грудної клітки: переломи 
6-8 ребер справа, правобічний середній 
гемопневмоторакс, забій правої леге-
ні. Травматичний шок ІІІ ступеня. Ал-
когольне сп’яніння. Важкість анато-
мічних пошкоджень за шкалою PTS=35 
балів. АФП=628 балів, БФА=1,2 бала. 
Прогноз оцінено як несприятливий.

Хворому паралельно із проведен-
ням протишокових заходів і передопе-
раційною підготовкою за невідкладни-
ми показаннями виконано: торакоцен-
тез, дренування правої плевральної по-
рожнини за Бюлау; лапароцентез (в че-
ревній порожнині – кров). Верхня се-
рединна лапаротомія. В черевній по-
рожнині 3,0 л крові. При ревізії виявле-
но розтрощену праву долю печінки із 
профузною кровотечею, заочеревинну 
правобічну ненаростаючу гематому. У 
зв’язку із критичним падінням артері-
ального тиску виконано тугу тампо-
наду печінки марльовими серветками, 
зібрано 2 л крові для реінфузії і лапаро-
томну рану закрито швами через всі 
шари черевної стінки (І етап “damage 
control”). Хворого переведено в реаніма-
ційне відділення для інтенсивної тера-
пії (ІІ етап “damage control”). Після реін-
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фузії крові, корекції гіпотермії та про-
тишокової терапії гемодинаміка ста-
білізувалась і через 24 години прогноз 
оцінено як “сумнівний”. Xворого по-
вторно взято в операційну. Програмо-
вана релапаротомія, видалено тампо-
ни, виконано атипову резекцію правої 
долі печінки і дреновано черевну порож-
нину (ІІІ етап “damage control”). 

Післяопераційний діагноз: Закри-
та, вкрай важка, поєднана абдоміно-
краніо-торакальна травма. Закри-
та травма живота: пошкодження 
печінки V ступеня за AAST, гемо-
перитонеум, триваюча внутрішньо-
черевна кровотеча. Закрита черепно-
мозкова травма: струс головного моз-
ку. Закрита травма грудної клітки: 
переломи 6-8 ребер справа, правобічний 
середній гемопневмоторакс, забій пра-
вої легені. Травматичний шок ІІІ сту-
пеня. Алкогольне сп’яніння.

Після операції постраждалий про-
тягом 3 днів знаходився у відділенні ін-
тенсивної терапії і реанімації, де йому 
проводили інтенсивну терапію і дина-
мічний моніторинг. На четверту добу 
прогноз змінився на “сприятливий” і 
хворий переведений у хірургічне відді-
лення, а на 18 день після поступлення 
виписаний із стаціонару в задовільно-
му стані.

Таким чином, постраждалому із 
вкрай важкою поєднаною травмою і 
масивною крововтратою та “неспри-
ятливим” прогнозом при поступленні, 

застосування етапного хірургічного лі-
кування дозволило зберегти життя. 

Пошкодження печінки були одним 
із основних джерел кровотечі і тому 
суттєво впливали на показники ле-
тальності. Загальна летальність у по-
страждалих із ЗПАТ становила 33,67%. 
Проте, у порівнянні із контроль ною 
групою, застосування диференцій-
ної хірургічної тактики у постражда-
лих із ЗПАТ і пошкодженнями печін-
ки, зменшило летальність на 5,04% в 
першу годину після поступлення, на 
9,11%  – в першу добу і зменшило за-
гальну летальність на 9,45%. 

Висновки
У структурі закритої поєднаної аб-

домінальної травми пошкодження пе-
чінки становлять 43,88%. Пошкоджен-
ня печінки спричиняють масивну вну-
трішню кровотечу, що є основ ним 
чинником летальності травмованих 
в гострому періоді травматичної хво-
роби. Завданням невідкладної хірур-
гічної допомоги пацієнтам із неста-
більною гемодинамікою і “несприят-
ливим” прогнозом є швидка діагнос-
тика джерела кровотечі і виконання 
етапного операційного втручання, ме-
тою якого є швидка зупинка кровоте-
чі тимчасовим способом для поперед-
ження наглої смерті від крововтрати. 
Остаточна корекція пошкоджень по-
винна виконуватись після відновлення 
об’єму циркулюючої крові і стабіліза-
ції життєвих функцій організму. 
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РЕФЕРАТИ
ДОСЛІДЖЕНЬ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ НА 45-й КОНФЕРЕНЦІЇ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ ПЕЧІНКИ

MONOCENTRIC PROSPECTIVE EVALUATION OF CHEMOEMBOLISA-
TION (TACE) FOR HEPATOCELLULAR CARCINOMA (HCC) SINCE THE 

DEVELOPMENT OF THE AASLD GUIDELINES

K. Aziz1*, J. Auriol2, C. Bureau1, V. Lauwers-Cances3, F. Muscari4, N. Carrere4, F. 
Pey2, G. Canevet2, L. Buscail5, J.-P. Vinel1, P. Otal2, J.-M. Péron1
1Service d'Hépato-gastro-Entérologie, 2Service de Radiologie, 3CICT, 4Service de 
Chirurgie Digestive, 5Service de Gastro-entérologie et Nutrition, CHU Toulouse, 
Toulouse, France. *aziz.k@chu-toulouse.fr

МОНОЦЕНТРОВА ПРОСПЕКТИВНА ОЦІНКА ГЕМОЕМБОЛІЗАЦІЇ 
(TACE) ДЛЯ ГЕПАТОЦЕЛЮЛЯРНОЇ КАРЦИНОМИ (ГЦК), ЗГІДНО 

AASLD  РЕКОМЕНДАЦІЙ 

 Вступ: TACE є стандартом лікування для проміжної стадії ГЦК. Вона 
також використовується в якості неоад'ювантної терапії до початку лікуваль-
них заходів. Метою даного дослідження було проспективно оцінити значення 
TACE для ГЦК.
 Методи: У період з листопада 2005 року по грудень 2008 року, 453 па-
цієнти були направлені в наш центр і представлені нашому міждисциплінар-
ного комітету. У 372 пацієнтів було діагностовано ГЦК у відповідності з ре-
комендованими AASLD критеріями. 72 хворі лікувалися TACE. 23 хворі лі-
кувалися до трансплантації, резекції або RF. Відповідь пухлини  оцінювалася 
за допомогою CTscan або МРТ від 4 до 8 тижнів після кожної сесії. Графік лі-
кування базувався на відповіді пухлини. OR оцінювався як некроз пухлини 
> 50%. Виживання оцінювали за методом Каплана-Мейєра. При одержанні ін-
шого лікування ГЦК, пацієнти були виключені з даного дослідження.
 Результати: 72 пацієнти зазнали 125 TACE сесій. Середнє число TACE 
склало 1,7. Середній вік пацієнтів становив 65,2, 19% були старші 75. Голов-
ною причиною  цирозу були алкоголь - 57% і ВГС -  26%. За Child-Pugh було 
виявлено А-в 72%, B - 25% і С в 3%. BCLC стадія пухлини була А в 25% (з 
неоад'ювантною груповою терапією), B в 38%, С у 33% (14 за частковим тром-
бозом портальної вени і 10 до зміни статусу performans), і D у 4%. Середнє ви-
живання склало 24,8 місяців. 1 і 2 роки виживання становило відповідно 72 
і 52%. OR спостерігалася в 59,7%. Відсутність OR спостерігалася у пацієнтів, 
яким необхідно понад 2 сесії. Одновимірний аналіз виявлених OR, CP шкалу, 
BCLC стадію, базовий рівень AFP, селективну емболізацію і відсутність після-
емболізаційного синдрому в якості прогностичних факторів. Використання 
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багатовимірного аналізу, OR, AFP та стать  були незалежними прогностични-
ми змінними. Вік не був пов'язаний з поганим прогнозом. Небажані прояви 
III-IV рівня  відзначені  у 15 хворих, у тому числі, 2 смерті.
 Висновок: У Франції  ГЦК, (у хворих, які  лікуються TACE ) переваж-
но пов'язана з алкогольним цирозом, середнє виживання становить 24,8 міся-
ці. OR і базовий рівень  AFP є незалежними прогностичними чинниками. Па-
цієнтів, які не досягають OR після 2 сесії TACE, необхідно оцінювати для при-
значення сорафенібу. Літній вік не є протипоказанням для TACE.

HEPATITIS E IN HAEMATOLOGY:  A RISK OF SEVERE 
THROMBOCYTOPENIA IN IMMUNOCOMPETENT PATIENTS AND 
PROLONGED HEPATITIS IN PATIENTS WITH HAEMATOLOGICAL 

MALIGNANCIES

E. Fourquet1*, S. Tavitian2, J.-M. Mansuy3, C. Bureau2, A. Huynh2, J.-P. Vinel1, 
J. Izopet1, C. Récher2, J.-M. Péron11Service d'Hépato-gastro-Entérologie, 2Service 
d'Hématologie, 3Laboratoire de Virologie, Hôpital Purpan, Toulouse, France. 
*elodiefourquet@hotmail.com

ГЕПАТИТ Е В ГЕМАТОЛОГІЇ: РИЗИК РОЗВИТКУ ВАЖКОЇ ТРОМБО-
ЦИТОПЕНІЇ В ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ ПАЦІЄНТІВ І ЗАТЯЖНИЙ 

ГЕПАТИТ У ХВОРИХ З ГЕМАТОЛОГІЧНИМИ ЗЛОЯКІСНИМИ 
НОВОУТВОРАМИ

 Вступ: хронічний гепатит E в європейських пацієнтів з транспланто-
ваними солідними органами недавно був описаний. Метою даної роботи було 
охарактеризувати розвиток цього захворювання у пацієнтів із імуносупресі-
єю, пов'язаною з гематологічними злоякісними новоутворами  (група 1). Ми 
також описуємо 3-х імунокомпетентних пацієнтів з тяжкою тромбоцитопені-
єю (група 2).
 Пацієнти та методи: З листопада 2003 по листопад 2008 року всі паці-
єнти  гематологічного відділення із зміненими печінковими  тестами невідо-
мого походження були обстежені  на HEV. HEV був  підтверджений виявлен-
ням вірусної РНК в сироватці крові та / або фекаліях за допомогою ПЛР у шес-
ти пацієнтів (група 1). Протягом того ж часу, три імунокомпетентних пацієн-
ти були госпіталізовані з важкою тромбоцитопенією (<13 г/л), пов'язаною з 
HEV (група 2). IgG до HEV були виявлені методом імуноферментного аналізу.
Результати: Група 1: Один пацієнт мав ALC лімфому, у 2 була гостра мієлоїд-
на лейкемія (AML), ще у 2 - Mantle cell lymphoma (MCL) , і один – множинну 
мієлому. Вік становив ±46,5 років (32-65). Всі пацієнти, крім одного (з лімфо-
мою), отримували специфічну терапію на момент встановлення діагнозу HEV. 



72

Гепатологія, 2010, №3

Тільки в одного пацієнта була жовтяниця. У всіх пацієнтів значно підвищені 
трансамінази [ALT 672 UI / L (261-4273]. IgG до HEV були виявлені тільки в 2 
із 6 пацієнтів. HEV віремія залишалася позитивною протягом 6 місяців в 3 із 
5 у контрольні дні (186, 270, 360 днів).
 Група 2. Пацієнти цієї групи не мали основного  гематологічного захво-
рювання (вік: 20, 52, 61 років). Наймолодший пацієнт мав пурпуру і отриму-
вав терапію кортикостероїдами. У всіх пацієнтів виявлено підвищений вміст 
печінкових ферментів (184 ALT, 902, 1598). У всіх пацієнтів вміст тромбоци-
тів нормалізувався протягом 12 днів, і гепатит завершився. Жоден з пацієнтів 
не виїздив за межі Франції протягом 6 місяців перед початком гострого гепа-
титу Е. Всі пацієнти жили на південному заході Франції.
 Всі штами мали генотип 3, підтип 3F. Штами у 2 пацієнтів з групи 1, 
були дуже тісно споріднені між собою. Так як ці пацієнти з географічно різ-
них регіонів  і контактували лише в палаті гематологічного відділення, то це 
підтверджує внутрішньолікарняну передачу гепатиту Е.
 Висновок: І гострий і пролонгований гепатит Е може ускладнити клі-
нічний перебіг у пацієнтів з гематологічними захворюваннями. Передача від 
пацієнта до пацієнта підтверджена. Подібно до інших вірусів, HEV може ви-
кликати важку тромбоцитопенію в імунокомпетентних пацієнтів.

THE PREVALENCE OF HEPATITIS E VIRUS (HEV) IN 8 SPECIES 
OF ANIMALS IN BEIJING SUBURBS: EVIDENCE OF ZOONOTIC 

TRANSMISSION BETWEEN HUMAN AND SWINE

J. Geng*, L. Wang, H. Zhuang, X. Wang Micobiology, Peking University Health 
Science Center, Beijing, China. *gengjiabao666@126.com

ПОШИРЕНІСТЬ ВІРУСУ ГЕПАТИТУ Е (HEV) У 8 ВИДІВ ТВАРИН У 
ПЕРЕДМІСТІ ПЕКІНА:  ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗООНОЗНОЇ ПЕРЕДАЧІ 

МІЖ ЛЮДИНОЮ І СВИНЕЮ 

 Передумови/цілі: аnti-HEV були виявлені у багатьох тварин і тому 
HEV вважається зоонозом. Це дослідження було розроблено для вивчення 
поширеності аnti-HEV у 8 видів тварин у Пекіні і проведення філогенетично-
го аналізу повного геному bjsw1 ізоляту.
 Метод: Було зібрано 2152 зразки сироватки і 111 екскрементів від мо-
лодих свиней, аnti-HEV були виявлені методом подвійного антиген-сендвіч 
аналізу. В  зразках фекалій було виявлено HEV РНК, фрагменти свинячого 
HEV ізоляту, що перекриваються bjsw1 і 5 'і 3'ends вірусного геному були амп-
ліфіковані reverse transcription-nested PCR  та швидкою ампліфікацією залиш-
ків  сДНК відповідно. Продукти ПЛР клонували і секвестували. Повний ге-
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ном довжиною bjsw1 був проаналізований філогенетично.
 Результати: позитивний відсоток аnti-HEV в зразках сироватки сви-
ней, великої рогатої худоби, коней, ослів, овець, собак, качок і курей відповід-
но становив 80,43% (481/598), 15,02% (52/346), 14,29% (40/280), 0 (0/26), 9,88% 
(33/334), 0 (0/21), 3,03% (7/231) і 2,53% (8/316). 74 із 111 (66,67%) свиней були 
позитивними на HEV РНК, одним з позитивних зразків був bjsw1. 
 Геном bjsw1 складався з 7248 нуклеотидів, за винятком poly (A) хвос-
та, містив 3 відкритих рамки  зчитування (ORFs), 3 ORFs кодування 1707, 671, 
112 амінокислот відповідно. Повна геномна послідовність bjsw1 загально по-
дібна з генотипом 1-3 HEV на 72,7% -75,5%, але з ідентичністю 83,7% -91,6% 
серед генотип 4 HEV ізолятів. Bjsw1 показали найбільшу схожість (91,6%) з 
людським ізолятом T1, яка була відібрана з тієї ж області що й bjsw1, серед по-
внометражних послідовностей HEV опублікованих в GenBank. Філогенетич-
не дерево показало, що bjsw1 належить до генотипу 4 і кластерований разом з 
T1 у гілку HEV 4D підтипу. 
 Висновок: HEV-інфекція була виявлена в свиней, великої рогатої ху-
доби, коней, овець, качок і курей в Пекіні. Позитивний відсоток аnti-HEV був 
найвищим у свиней. Свинячий HEV bjsw1 був тісно генетично і філогенетич-
но пов'язаний зі штамом людини T1 і це надає молекулярно біологічне під-
твердження того, що гепатит Е є зоонозом.

ANXIETY AND DEPRESSION IN PATIENTS WITH AUTOIMMUNE 
HEPATITIS 

C. Weiler-Normann1*, I. Wahl2, C. Wiegard1, C. Glaubke1, A.W. Lohse1, M. Rose2, 
C. Schramm1 I. Department of Medicine, 2Clinic for Psychosomatic Medicine 
and Psychotherapy, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Hamburg, 
Germany. *cweiler@uke.de

ТРИВОГА І ДЕПРЕСІЯ У ХВОРИХ З АВТОІМУННИМ ГЕПАТИТОМ

 Вступ: Пацієнти з автоімунним гепатитом (АІГ), є більш проблемни-
ми, ніж можна було б очікувати відносно їх соматичного стану. Однак, існує 
лише невеликий  емпіричний доказ для потенційної коморбідності психічних 
розладів у хворих з АІГ. 
 Мета нашого дослідження полягала в оцінці виникнення генералізо-
ваного тривожного розладу і депресії в пацієнтів з АІГ
 Методи: В період між квітнем 2008 і липнем 2009, пацієнтам з діагно-
зом АІГ, які знаходилися в нашій  спеціалізованій клініці, було запропоно-
вано відповісти на запитання з опитувальника Patient Health Questionnaire, 
в тому числі модуля для визначення депресії (PHQ-9) і генералізованих три-
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вожних розладів (GAD-7). Аdhoc анкета використовувалася для оцінки кон-
кретних аспектів захворювання. Клінічні дані були взяті з медичних карт па-
цієнтів.
 Результати: 114 пацієнтів з підтвердженим  АІГ прийняли участь у до-
слідженні, 83% всіх включених хворих АІГ під час набору  мали вік 50 ± 18 та  
71% з них становили жінки.
 Пацієнти з АІГ мали значно вищі  показники депресії (PHQ-9: 6,2 ± 5,7, 
DSM-IV; масштаб 0-27), ніж  аналогічні показники серед німецької популяції 
населення в цілому (N = 5096, 3,6 ± 4,1).
 Крім того, вони мали значно вищий рівень тривожності (GAD-7: 4,3 ± 4,6 
(масштаб 0-21), ніж серед німецького населення в цілому (N = 5096; 2,9 ± 3,4).
 34,5% учасників мали страх, що цироз печінки буде переважати і 24,5% 
боялися стигматизації з приводу алкоголізму. За нашими результатами, 11,2% 
мали помірні або важкі симптоми тривожності (GAD-7> 10), а  9,7%, відпові-
дали критеріям депресивного розладу (PHQ-9). Цироз печінки, біохімічна ак-
тивність захворювання (в тому числі підвищений рівень ALT, гамаглобулінів, 
IgG) чи рівень лейкоцитів в якості маркерів запалення були непов'язані з тяж-
кістю психологічних симптомів.
 Висновки: наші результати вперше показують,  що АІГ пов'язаний із 
значним переважанням ментальних порушень, включаючи  тривогу (неспо-
кій), і депресію, порівняно із  популяцією. Супутні ментальні порушення по-
требують нашої уваги для того, щоб  покращити  лікування пацієнтів  з АІГ. 


