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АКТУАЛЬН А П РО Б ЛЕМ А
УДК 615.37:616.9
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ
CПЕЦИФІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ГЕПАТИТУ В
О.Б. Герасун
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: хронічний гепатит В, специфічна діагностика гепатиту В,
прихований гепатит В, HBeAg-негативний гепатит В, мутації HBV.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ГЕПАТИТА В
А.Б. Герасун
В статье рассматриваются современные подходы к трактовке результатов
обследования больных острым и хроническим гепатитом В. Обсуждаются значение сывороточных маркеров (антигенов и антител разных классов), ДНК
ВГВ, особенности их интерпретации с учетом усовершенствования тест-систем.
Особое внимание уделено скрытой («немой») форме гепатита В и HBeAgотрицательному гепатиту.
Ключевые слова: хронический гепатит В, специфическая диагностика гепатита В, скрытый гепатит В, HBeAg-отрицательный гепатит В, мутации HBV.
CONTEMPORARY APPROACHES TO INTERPRETATION OF RESULTS
OF SPECIFIC DIAGNOSTIC OF HEPATITIS B
A.B. Herasun
Contemporary approaches to interpreting results of examination of patients with
acute and chronic hepatitis B have been investigated in the article. Importance of
serum markers (antigens and antibodies of different classes), DNA viral hepatitis B,
and peculiarities of their interpretation with advancement of test-systems has been
discussed in the article. Special attention is paid to hidden (“numb”) form of hepatitis
B and HBeAg-negative hepatitis.
Key words: chronic hepatitis B, specific diagnostics of hepatitis B, hidden hepatitis
B, HBeAg-negative hepatitis В, HBV mutations.
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Створення методів імуноферментного аналізу та впровадження
ампліфікаційних технологій для виявлення вірусних нуклеїнових кислот дало змогу підняти специфічну
діагностику вірусних гепатитів на
новий, якісно вищий щабель. Проте
визначні відкриття та досягнення у
галузі медицини не тільки не спростили проблему діагностики, але поставили перед гепатологією нові завдання. Так, завдяки успіхам генетики стало відомо про існування
мутантних штамів вірусів. Здатність
до мутацій не тільки сприяє ухиленню збудника хвороби від імунної відповіді та противірусної терапії, але й
негативно впливає на діагностичні
можливості імуноферментного аналізу, який сьогодні є основним методом серологічної діагностики. Через
зміни у результатах серологічних досліджень та особливості виявлення
вірусних нуклеїнових кислот виникли нові, достатньо складні, проблеми інтерпретації результатів специфічної діагностики вірусних гепатитів, в першу чергу – гепатиту В.
Зазвичай діагностику гепатиту В
починають із виявлення HBsAg, який
вважається основним діагностичним
маркером хвороби: з’являється у крові ще в інкубаційному періоді, часто зберігається протягом всієї хвороби, поки наявні її клінічні прояви [13]. До того ж, високий вміст HBsAg у
сироватці крові значно полегшує його виявлення. Саме тому відсутність
HBsAg у хворого з клінічними проявами вірусного гепатиту часто розглядають як підставу для виключення

ГВ. При цьому не завжди враховується, що у хворих із потужною імунною
відповіддю, синтез HBsAg може припинитися швидше – у 10-15% хворих
антиген зникає вже на першому тижні
клінічних проявів захворювання [4].
Реплікація HBV DNA у таких хворих
теж швидко зменшується, через що її
часто не вдається виявити.
При інтерпретації результатів дослідження HBsAg треба ще приймати
до уваги те, що високий вміст антигена в крові не завжди відповідає інтенсивності репродукції вірусу, більше
того, значна кількість s-антигена може
спостерігатися у хворих на стадії інтеграції вірусу в гепатоцитах [5-7].
Що стосується антитіл до HBsAg,
то вони з’являються через певний час
після припинення синтезу антигена:
від 3-4 тижнів до 6 місяців [8]. Разом
з цим треба враховувати, що вірусний
гепатит В патогенетично належить
до хвороб імунної відповіді [9]. Тому
раннє зникнення антигена та, особливо, швидка поява антитіл (ще в період
жовтяниці та на тлі високого рівня активності АлАТ) свідчать про потужну
імунну відповідь, а це розглядається
як прогностична ознака можливого
розвитку печінкової енцефалопатії.
Отже, негативні результати дослідження на HBsAg не є достатньою підставою для виключення діагнозу гепатиту В у хворих із клінічними проявами гепатиту. В таких випадках слід
шукати інші маркери HBV-інфекції.
Це в першу чергу стосується дослідження на наявність у крові anti-HBc,
що належать до імуноглобулінів M
та G. Зрозуміло, що таких пацієнтів
6
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треба обстежувати і на маркери інших
вірусних гепатитів.
Відомо, головним маркером гострого інфекційного процесу (не тільки гепатиту В, але й багатьох інших
інфекційних захворювань) вважаються антитіла, які належать до імуноглобулінів класу М. Проте вони можуть
з’являтися і у хворих на хронічий гепатит із високим рівнем реплікації
HBV у фазі загострення. При інтерпретації результатів дослідження треба враховувати, що в сучасних умовах
із використанням високочутливих методів серологічної діагностики антитіла класу М можуть виявлятися протягом кількох років. У таких випадках
для виключення хронічного гепатиту
обов’язково треба визначати anti-HBc
IgG. У хворих із гострим гепатитом В
anti-HBc IgG з’являються пізніше – у
незначній кількості їх можна виявити
лише через кілька тижнів або місяців
від початку клінічних проявів хвороби. Отже, якщо у хворого із клінічними проявами гепатиту наявні antiHBc IgM, при відсутності anti-HBc
IgG, то це свідчить про нетривалий
перебіг хвороби, тобто вказує на користь гострого гепатиту. Такий підхід зберігає своє значення навіть якщо в печінці наявні морфологічні зміни, що свідчать на користь хронічного
гепатиту, їх можна розглядати як прояви преморбідного стану [8].
Значно складніша ситуація виникає, якщо одночасно наявні обидва
види антитіл до HBcAg. У таких випадках певне значення має їх співвідношення: значне переважання вмісту антитіл класу ІgM вказує на ко-

ристь гострого гепатиту, але і це треба
сприймати критично, з врахуванням
чутливості використаних тест-систем.
До того ж в окремих хворих реактивація хронічного гепатиту може не
призводити до суттєвого збільшення
кількості anti-HBc IgG [7]. Тому в таких випадках, коли одночасно в сироватці крові хворого наявні anti-HBc
IgM та anti-HBc IgG, доцільно визначати авідність антитіл, що належать
до імуноглобулінів класу G. При цьому треба враховувати, що авідність
антитіл зростає, коли значно зменшується концентрація вірусу, тому
на ранніх стадіях хвороби переважають низькоавідні антитіла [10]. Отже,
у хворих на гепатит В із одночасною
наявністю anti-HBc обох класів імуноглобулінів питання вирішує ступінь
авідності IgG.
На особливості діагностики гепатиту В впливають і зміни генетичного матеріалу вірусу – мутації HBV.
Внаслідок мутацій виникають варіанти вірусу гепатиту В, які відрізняються від прототипних штамів за нуклеотидними послідовностями DNA.
Головними причинами мутацій вважаються імунний пресинг та вплив
противірусної терапії, хоча відмічається можливість їх «спонтанного» розвитку з інших, невстановлених причин [11-13]. Хоч мутації HBV
(вставки, заміни, делеції, перебудова
нуклеотидів) можуть не призводити
до істотних наслідків, все ж часто вони призводять до появи нових епітопів, а це впливає не тільки на чутливість організму до антигенів вірусу
і, відповідно, на імунологічне реагу7
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вання, але й створює певні проблеми
для специфічної діагностики. Складність діагностики хронічного гепатиту В при наявності мутацій вірусу,
полягає, зокрема, у зміні структури
антигенів, а це впливає на наявність
та структуру серологічних маркерів
інфекційного процесу. Види основних мутацій, що ускладнюють специфічну діагностику хронічного гепатиту В, наступні [14-16]:
1. Мутації Pre-s/s-ділянки – призводять до суттєвих змін у будові а-детермінанти HBsAg, через що втрачається нейтралізуюча активність
anti-HBs і антиген може не реагувати
з антитілами комерційних діагностичних тест-систем. Хоча розроблені тест-системи із врахуванням
можливих змін у будові антигена,
проблема все ж залишається актуальною. Єдиним серологічним показником гепатиту В, у разі «відсутності» HBsAg, є наявність anti-HBc
у сироватці крові.
2. Мутації Pre-core/core-ділянки – можуть призводити до зникнення із
сироватки крові HBeAg та зменшення реплікації HBV DNA. Саме
це є причиною принципово іншої
(HBeAg-негативної) форми захворювання, для діагностики якої існують спеціальні підходи.
3. Мутації X-гена – можуть призводити до відсутності серологічних маркерів ГВ або їх неповного спектра –
у таких випадках діагностика можлива шляхом виявлення HBV DNA.
4. Множинні мутації генів HBV – супроводжуються послабленням реплікації, через що у крові не завжди

вдається виявити HBV DNA, тобто
негативний результат ПЛР не завжди виключає хронічний гепатит В.
Проте питання впливу мутацій на
особливості специфічної діагностики
ГГВ потребує детальнішого вивчення. У нашому дослідженні особливостей HBeAg-негативного гепатиту при
обстеженні понад 100 пацієнтів із гострим гепатитом В у жодному випадку встановити відсутність е-антигена
не вдалось: у всіх хворих був наявний
антиген або з часом з’являлися антитіла до нього. Хоча, враховуючи значну поширеність хронічного HBeAgнегативного гепатиту, зараження хворих вірусом із мутацією corе/pre-core
гену HBV видавалось цілком імовірним [17]. Пояснити відсутність таких
форм гострого гепатиту В можна наступним:
1. Відновленням послідовності нуклеїнових кислот вірусу у разі гострого
гепатиту В;
2. Одночасною наявністю дикого та
му тантного штамів вірусу, коли при
зараженні нової особи, через відсутність напруженого імунітету, починається випереджуючий розвиток
дикого штаму збудника.
Остання версія здається нам більш
обгрунтованою.
Прихований гепатит В. Під терміном «Прихований гепатит В» розуміють таку форму гепатиту В, при якій
у крові вдається виявити лише один серологічний маркер хвороби – anti-HBc
(«ізольовані» anti-HBc) [7]. Хворих із
ізольованими anti-HBc доцільно обстежувати на HBV DNA високочутливим
методом ПЛР. Виявлення вірусної ДНК
8
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у таких хворих свідчить про приховану інфекцію, яка найчастіше зумовлена низькою реплікацією вірусу і малим
вмістом HBsAg у крові. Отже, у хворих
із прихованою НВ-вірусною інфекцією
виявляють лише «ізольовані» anti-HBc,
за наявності невеликої кількості HBV
DNA у крові, яку часто не вдається визначити. Існування прихованого гепатиту В має особливе значення для
служби крові та повинно враховуватись при обстеженні донорів [18].
Значно ускладнює специфічну діагностику гепатиту В здатність HBV до
ухилення від імунної відповіді шляхом інтеграції у геном гепатоциту, що
призводить до зменшенням вмісту
HBV DNA у крові – нижче чутливості методу ПЛР [5]. Єдиним маркером
гепатиту В у таких випадках також є
anti-HBc. Враховуючи здатність HBV
до інтеграції у геном гепатоциту, відсутність HBV DNA у крові не виключає гепатит В: у літературі описані
випадки виявлення вірусної ДНК у
гепатоцитах (дослідження біопсійного матеріалу), за відсутності її у крові [19]. Такі стани теж доцільно віднести до однієї із клініко-імунологічних
форм прихованого гепатиту В. Діагностику ГВ у таких хворих ускладнює необхідність дослідження методом ПЛР біоптату печінки, тоді як
клінічних показів для цієї інвазивної
процедури часто недостатньо.
Теоретично із подальшим удосконаленням специфічної діагностики
кількість випадків прихованої НВвірусної інфекції повинна зменшуватись. Проте із поширенням противірусної терапії гепатиту В аналогами

нуклеоз(т)идів частота мутацій буде
зростати, оскільки ефективність терапії є недостатньою для повної елімінації вірусу. Отже, процеси ці між собою
пов’язані.
За даними літератури, частота виявлення HBV DNA у хворих із відсутністю HBsAg та наявністю «ізольованих» anti-HBc у різних країнах значно
коливається, причому цей показник
залежить від загальної інтенсивності
інфекційного процесу [20]. У регіонах
із високим рівнем захворюваності на
вірусний гепатит частота виявлення
прихованих форм інфекційного процесу є значно вищою, ніж у регіонах із
низькою захворюваністю на гепатит В.
На нашу думку, про поширеність HBV
свідчить не стільки детекція HBsAg та
HBV DNA, скільки частота виявлення
антитіл до ядерного антигена вірусу
(anti-HBc IgG).
Створюється враження, що в країнах, де широко застосовується противірусна терапія гепатиту В (переважно
для цього використовуються аналоги
нуклеоз(т)идів), частота прихованої
інфекції наближається до максимуму.
Проте у регіонах, де ці препарати ще використовуються недостатньо, ситуація
з прихованими формами ГВ буде змінюватись у бік зростання. Так, за даними К.К. Кюрегяна та М.І. Міхайлова [7]
у Росії найбільшу частоту прихованого
ГВ встановлено у Москві. Це дослідники пояснюють значно довшим та ширшим використанням противірусної терапії нуклеозидними аналогами, ніж в
інших регіонах країни. Проте у доповіді на науково-практичній конференції
«Актуальные аспекты клининки, ди9
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агностики и лечения вирусных гепатитов», присвяченій 5-річчю журналу
«Гепатологія» М.І. Міхайлов стверджував, що у більшості випадків прихована форма HBV-інфекції пов’язана не
з мутацією у «а»-детермінанті HBsAg,
а з низьким рівнем вірусної реплікації [21]. В Україні поширеність прихованих форм ГВ практично не вивчена: такі дослідження обмежуються лише поодинокими повідомлення
ми, які стосуються обстеження донорів крові [18].
Складність виявлення прихованих
форм НВ-вірусної інфекції не викликає сумнівів. Але без цього неможливе ефективне вивчення шляхів поширення та механізмів зараження ВГВ.
До того ж відомо, що приховані форми ГВ частіше призводять до розвитку
хронічного гепатиту, цирозу печінки й
первинної гепатокарциноми (ПГК). У
наших дослідженнях, серед 56 хворих
із цирозом печінки, котрі із серологічних маркерів гепатиту В мали лише
anti-HBc, виявити вірусну HBV DNA
вдалося в 3 пацієнтів (5,36%). Хоча цих
даних недостатньо для висновків про
поширення прихованої інфекції у регіоні дослідження, тим більше вони підтверджують потребу в обстеженні осіб
із наявністю anti-HBc методом ПЛР.
Таким чином, аналізуючи результати обстеження певного хворого на
гепатит В не завжди можна розглядати отримані результати як абсолютно
достовірні. Так, наприклад, під нашим
спостереженням знаходився пацієнт,
який переніс у минулому гострий гепатит В. Хворий швидко одужав і у
задовільному стані був виписаний із

лікарні (з відсутністю HBsAg та нормальними показниками активності АлАТ). При обстеженні через три
місяці після виписки зі стаціонару у
крові хворого HBV DNA та HBsAg відсутні, з’явилися anti-HBs, що зазвичай
розглядається як показник остаточного звільнення від HBV. Через 6 років
після цього хворий потрапив до нас
із помірною жовтяницею, яка в нього розвинулась без суттєвих змін у загальному стані, встановлено лише помірне підвищення активності АлАТ.
При обстеженні у хворого виявлені
HBsAg, HBV DNA, anti-HBc IgM та
високої авідності anti-HBc IgG, тобто діагностований хронічний гепатит
В, який після перенесеного гострого
гепатиту В тривалий час мав прихований перебіг. З наведеного прикладу видно, що серед перехворілих, які
вважаються повністю вилікованими
від гепатиту В, насправді є пацієнти
із латентною інфекцією. З часом у разі реактивації інфекційного процесу у
них можуть знову з’явитися anti-HBc
IgM.
Отже, хворих, які мають anti-HBc,
тобто «стикалися» із вірусом гепатиту
В, доцільно хоча б раз на рік постійно (пожиттєво!) обстежувати на наявність HBV DNA. Така потреба зумовлена тим, що у певної частини осіб із
ізольованими anti-HBc або наявністю
anti-HBc і anti-HBs, внаслідок інтеграції вірусу у гепатоцитах вдалося виявити HBV DNA, за відсутності вірусної ДНК у крові. Останнє твердження
передбачає також перегляд існуючого
порядку диспансеризації перехворілих на ГГВ.
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Складні діагностичні труднощі виникають і у разі мікст-інфекції,
що зумовлено інтеркуренцією вірусів. Встановлено, що вірус гепатиту С
значно впливає на репродукцію HBV.
Саме тому, якщо хворий на гепатит С
має anti-HBc, навіть при відсутності
HBsAg та HBV DNA, виключити гепатит В складно. Так, під нашим спостереженням знаходився хворий С., 23 років, з хронічним гепатитом С (перший
генотип вірусу). У сироватці крові пацієнта також були наявні anti-HBc, але
виявити вірусну ДНК та HBsAg не вдалося, тому ці антитіла розглядалися як
анамнестичні. Хворому було призначено терапію ПЕГ-ІФН та рибавірином. При обстеженні через 48 тижнів
від початку терапії ХГС виявити HBV
DNA не вдалося. При повторному обстеженні через 24 тижні після закінчення противірусної терапії встановлена стійка вірусологічна відповідь на
лікування гепатиту С (HCV RNA відсутня), проте у крові з’явився HBsAg,
кількість якого поступово наростала.
Виявлено і незначну кількість HBV
DNA – 1,1×103 копій/мл. Це спостереження ілюструє труднощі виявлення
ВГВ у хворих на ХГС. Противірусна інтерферонотерапія ХГС відносно гепатиту В виявилась у цього пацієнта неефективною.
Важливе значення для якісної діагностики мають і особливості комерційних діагностичних тест-систем,
оскільки вони значно різняються за
здатністю виявляти антигени мутантних штамів вірусу. За даними К. К. Кюрегяна та М.І. Міхайлова [7] саме це
призводить до розходжень у результа-

тах обстеження одного й того ж хворого у різних лабораторіях, що значно
ускладнює інтерпретацію результатів.
Насправді ж розбіжності у результатах, отриманих при використанні різних тест-систем, дають підстави підозрівати, що йдеться про вірус-мутант.
Вирішити це питання можна за допомогою ПЛР – наявність вірусної ДНК
остаточно підтверджує факт хвороби.
Окремого обговорення заслуговує питання про діагностику HBeAgнегативного гепатиту В. Діагностика цієї форми ХГВ побудована на виявленні реплікації вірусу у хворого із
відсутністю у крові HBeAg [22]. Особливості клінічного перебігу, чутливість до лікування і наслідки хвороби
у пацієнтів із HBeAg-негативним та
HBeAg-позитивним гепатитом суттєво відрізняються [23-25], що зумовлює особливу актуальність проблеми.
Діагностичні критерії HBeAgнегативного ХГВ [26] наступні:
1. HBs-антигенемія понад 6 місяців;
2. Відсутність HBeAg у сироватці крові
хворого на ХГВ (при повторних обстеженнях протягом 6-ти місяців);
3. Наявність HBeAb;
4. Реплікація HBV DNA;
5. Відсутність інших вірусів (у першу чергу HCV та НDV), які можуть
пригнічувати синтез HВeAg.
Нажаль на практиці лікарі у більшості випадків обмежуються лише виявленням вірусної ДНК. Проте цього
недостатньо, особливо у пацієнтів із
відносно невисоким рівнем реплікації вірусу і нормальним рівнем активності АлАТ. Результати наших досліджень свідчать про те, що саме в таких
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хворих часто зустрічається HBeAgнегативний гепатит В [17]. Оскільки
розмежування HBeAg-негативного та
HBeAg-позитивного гепатиту має
принципово важливе значення, обмежуватися лише виявленням вірусної
ДНК не можна. З іншого боку, якщо в
хворого на ХГВ внаслідок противірусної терапії зникає HBeAg, цього недостатньо для висновку про позитивний
вплив лікування – питання вирішується лише за допомогою визначення у
крові HBV DNA [26].

Отже, зміна реагування організму
на збудник в певних умовах зовнішнього середовища, здатність впливати
на імуногенез, краще розуміння процесів репродукції вірусу гепатиту В,
знання щодо зміни будови вірусного
генома, а також удосконалення специфічної діагностики вимагає від лікаря
більш осмисленого та відповідального
ставлення до призначення досліджень
та інтерпретації їх результатів.
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ПОШИРЕНІСТЬ ПЕРВИННОЇ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ
ГЕПАТИТУ В У РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
К.К. Кюрегян, М.І. Міхайлов
Інститут поліомієліту і вірусних енцефалітів імені М.П. Чумакова РАМН,
Москва, Росія
Ключові слова: ВГВ, мутації ВГВ, аналоги нуклеоз(т)идів, первинна резистентність ВГВ до противірусної терапії.
ЧАСТОТА ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ
ГЕПАТИТА В В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К.К. Кюрегян, М.И. Михайлов
В статье приведены результаты изучения первичной медикаментозной резистентности к нуклеоз(т)идным аналогам. Для этого обследованы 273 пациента с
ХГВ и 30 пациентов с коинфекцией ВИЧ/ХГВ, проживающих в разных регионах
Российской Федерации, в том числе 60 пациентов c Московской области. Установлено, что частота мутаций, связанных с первичной медикаментозной резистентностью, в разных регионах РФ колеблется от 2,5% до 15% (в Московской области – 15%). Результаты анализа распределения первичной медикаментозной
резистентности показали, что мутантные варианты вируса значительно чаще
встречаются в тех регионах, где терапия нуклеоз(т)идными аналогами началась
раньше и охватывает больше пациентов (Московская область). Вместе с тем была
выявлена резистентность к препаратам, неприменяющимся на территории РФ.
Некоторые мутации в S-гене приводят к уменьшению репликативной активности вируса, вследствие чего ограничивается распространение такого варианта
ВГВ в популяции. Однако имеются и мутанты S-гена (например G145R, G185А),
не влияющие на интенсивность репликации. Поэтому единственным реальным
способом защиты от заражения ВГВ с изменённым HBsAg является вакцинация, поскольку мутации вируса незначительно влияют на эффективность специфической профилактики ГВ.
Ключевые слова: ВГВ, мутации ВГВ, аналоги нуклеоз(т)идов, первичная резистентность ВГВ к противовирусной терапии.
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INCIDENCE OF PRIMARY MEDICATION RESISTANCE OF VIRAL
HEPATITIS B IN THE RUSSIAN FEDERATION
K.K. Kyuregyan, M.I. Mihailov
Results of investigation of primary medication resistance to nucleoside analogues
have been suggested in the article. 273 patients with chronic hepatitis B and 30 patients
with co-infection HIV/chronic hepatitis B, living in different regions of the Russian
federation, including 60 patients from Moscow region, have been examined. It has
been established that incidence of mutations, associated with primary medication
resistance, in different regions of the Russian Federation ranges from 2.5 to 15% (in
Moscow region – 15%). Results of analysis of distribution of primary medication
resistance showed that mutation variants of virus more often occur in the regions,
where therapy with nucleoside analogues started earlier and involved more patients
(Moscow region). At the same time, resistance to the preparations, administered
within the Russian Federation, has been detected.
Certain mutations in S-gene lead to decrease in replicative activity of virus,
resulting in distribution limit of such variation of viral hepatitis B in the population.
However, mutations of S-gene are also present (e.g. G145R, G185А), which do not
influence intensity of replication. Thus, the only real way of preventing infection of
viral hepatitis B with altered HBsAg is vaccination, since mutations of virus have
insignificant influence on efficacy of specific prevention of hepatitis B.
Key words: viral hepatitis B, nucleoside analogues, primary resistance of viral
hepatitis B to antiviral therapy.
Вступ. Метою противірусної терапії ХГВ є запобігання прогресуванню
печінкової недостатності, розвитку запалення та фіброзу печінки. Лікування ХГВ інтерферонами призводить
до стійкої вірусологічної відповіді лише в 20-25% пацієнтів. Тому частіше
стали призначати препарати з групи
нуклеоз(т)идних аналогів (НА), які
пригнічують вірусну реплікацію, але
таку терапію (як і при ВІЛ-інфекції)
треба проводити постійно, пожиттєво.
Через це головною проблемою терапії
став розвиток нечутливості (стійкості) до НА: принцип дії цих препаратів

припускає зміни у вірусній популяції на користь варіантів із мутаціями,
наслідками яких стає резистентність
до НА. Саме тому зменшення або повна нечутливість вірусу до НА стає головною проблемою противірусної терапії ХВГ. У клінічних дослідженнях
медикаментозна резистентність визначається як селекція варіантів ВГВ
із амінокислотними замінами у вірусній популяції, що асоціюється зі зміною чутливості ВГВ до противірусної
дії інгібіторів зворотної транскриптази. Саме це сьогодні розглядається як
основний фактор прогресування хво15
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роби із розвитком цирозу печінки.
Зростання кількості резистентних варіантів вірусу, зумовлене поширенням
противірусної терапії, призводить до
того, що в частини пацієнтів виникає,
так звана, первинна стійкість до НА
ще до початку лікування. Проте поширеність такого стану в РФ вивчена недостатньо, а це негативно впливає на
лікування ХВГ. Саме тому метою нашого дослідження було вивчення частоти первинної медикаментозної стійкості до препаратів з групи НА у різних регіонах країни.
Матеріали та методи. У дослідження поширеності первинної медикаментозної стійкості ВГВ були включені 273 пацієнта з ХГВ, які проживають у регіонах з різним ступенем
ендемічності по ГВ. У якості регіону
з низькою інтенсивністю циркуляції
ВГВ була вибрана Московська область
(60 пацієнтів), із середньою – Саратовська і Тамбовська області (43 і 79 пацієнтів відповідно), і з високою – Республіка Тива і Республіка Саха (Якутія)
(72 і 19 пацієнтів відповідно).
Другою групою дослідження стали
30 пацієнтів з коінфекцією ВІЛ/ВГВ.
Ці пацієнти були виділені для аналізу
в окрему групу, оскільки всі вони були
ін’єкційними наркоманами, отже, мали велику ймовірність багаторазової
зустрічі з ВГВ, у тому числі з медикаментозно-стійкими варіантами.
Головними критеріями включення в дослідження були: наявність
ДНК ВГВ у сироватці крові і відсутність в анамнезі противірусної терапії
НА; для пацієнтів з коінфекцією ВІЛ/
ВГВ – також відсутність антиретрові-

русної терапії, бо вона теж заснована
на застосуванні НА.
Пряме секвенування фрагмента
генома ВГВ величиною 672 пари основ
(п.о.), що відповідає ділянкам генів,
які перекриваються S і Р ВГВ, дозволило визначити генотип ВГВ і амінокислотну послідовність домену зворотної
транскриптази ферменту полімерази
ВГВ для всіх ізолятів вірусу, виділених
від пацієнтів з ВГВ-моноінфекцією.
Результати дослідження та їх обговорення. Розподіл генотипів ВГВ
серед пацієнтів з моноінфекцією ВГВ
був наступним: генотип D був виявлений у 90,5% пацієнтів (247/273), генотип А – у 7,7% (21/273) і генотип С – у
1,8% (5/273).
Таким чином, переважаючим в наших дослідженнях був генотип D ВГВ,
домінуючий на території РФ, а генотипи А і С – мінорними (рис. 1).
Такий розподіл генотипів ВГВ спостерігався у всіх обстежених регіонах,
крім Республіки Саха (Якутія), де ге1.80%

90.50%
Гепатит А

7.70%

Гепатит С

Гепатит D

Рисунок 1. Фенотиповий різновид ВГВ в
обстеженій групі пацієнтів з моноінфекцією ВГВ.
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Рисунок 2. Розподіл генотипів ВГВ серед пацієнтів з ВГВ-моноінфекцією в обстежених регіонах РФ.

мутацій ВГВ, асоційованих з первинною медикаментозною резистентністю, в даній когорті пацієнтів склала
6,2% (17/273). В одному випадку в цій
групі пацієнтів була виявлена амінокислотна заміна в YMDD-мотиві ВГВ
(М2041), яка є найчастішою за даними літератури, і пов’язана з розвитком
стійкості до широкого спектра інгібіторів зворотної транскриптази (ІЗТ) –
ламівудину, ентекавіру, телбівудину
і тенофовіру). Також при аналізі нуклеотидних послідовностей гена полімерази ВГВ серед пацієнтів з моноінфекцією ВГВ були виявлені мутації,
пов’язані з розвитком первинної медикаментозної резистентності до інших аналогів нуклеоз(т)идів. Спектр
даних амінокислотних замін і частота
їх виявлення показана в табл. 1.
Крім описаних амінокислотних замін, у пацієнтів з ВГВ-моноінфекцією
були виявлені і потенційно значущі мутації, тобто амінокислотні заміни в тих
позиціях, в яких, за літературними даними, мутації призводять до розвитку медикаментозної стійкості. Однак замінні

нотипи А і D були представлені приблизно в рівних пропорціях (рис. 2).
Серед пацієнтів з коінфекцією ВГВ/
ВІЛ розподілення генотипів ВГВ було
аналогічним як серед пацієнтів з моноінфекцією ВГВ: генотип D – був домінуючим на території (96,7%; 29/30),
генотип А – мінорним (3%; 1/30).
При аналізі амінокислотних послідовностей гена полімерази ВГВ виявлено 2 групи мутацій: значущі амінокислотні заміни (мутації, описані в
літературі як обумовлюючі розвиток
медикаментозної стійкості до терапії
нуклеоз(т)идними аналогами) і заміни в тих же значущих позиціях гена
полімерази, але не описані ще в літературі. Дані мутації розглядаються як
потенційно значущі, оскільки знаходяться в позиціях Р-гена ВГВ, які мають вирішальні значення для розвитку медикаментозної стійкості вірусу.
У 9 (3,3%) з 273 обстежених пацієнтів з ВГВ-моноінфекцією в геномі вірусу були виявлені значущі амінокислотні заміни та у 8 (2,9%) – потенційно
значущі. Загальна частота виявлення
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амінокислотні залишки, у відмічених
нами випадках, відрізнялися від замін
виявлених іншими авторами (табл. 2).
Потенційно значущі амінокислотні заміни в гені полімерази ВГВ у
ВГВ-моноінфікованих пацієнтів були виявлені в 2,9% (8/273) випадків. В
одному випадку в геномі ВГВ встановлена заміна треоніну на пролін у положенні 184 (Т184Р). За даними літератури, у цьому положенні Р-гена ВГВ
описані заміни треоніну на інші амінокислотні залишки – ізолейцин, лейцин, аденін і серин, які обумовлюють
формування резистентності до терапії ентекавіром. У 3 пацієнтів з ВГВ-

моноінфекцією в геномі ВГВ була виявлена заміна метіоніну на лейцин у
позиції 204, локалізована в YМDDмотиві гена полімерази, який є визначальним у розвитку медикаментозної
стійкості до терапії нуклеоз(т)идними
аналогами. Проте в літературі описані
інші заміни в положенні 204 (М204І/
V/S), пов’язані з розвитком несприйнятливості до ламівудину, ентекавіру,
телбівудину і тенофовіру. Також були виявлені ще 3 потенційно значущі
амінокислотні заміни: у 1 випадку –
заміна серину на фенілаланін у положенні 213 (S21ЗF), в 1 пацієнта – заміна лейцину на серин в положенні 179
Таблиця 1.

Частота виявлення значних амінокислотних замін у гені полімерази ВГВ
серед пацієнтів з моноінфекцією ВГВ
Результати виявленння мутацій
в гені полімерази ВГВ
Аналоги нуклеоз(т)идів
Амінокислотні заміни n (%)
А181S
2 (0,7%)
адефовір
Т184I
4(1,5%)
ентекавір
Пацієнти з моноінфекцією
А194Т
1 (0,4%)
тенофовір
ВГВ n=273
L199W
1 (0,4%)
телбівудин
М204I
1 (0,4%) ламівудин, ентекавір, телбівудин і тенофовір

Група пацієнтів

Таблиця 2.
Частота виявлення і спектр потенційно значущих амінокислотних замін
у гені полімерази ВГВ серед пацієнтів з моноінфекцією ВГВ
Група
пацієнтів
Пацієнти з
моноінфекцією (n=273)

Визначені потенційно зна- Амінокислотні заміни,
чущі амінокислотні заміни описані в літературі
Т184Р 1/273 (0,4%)
Т184S/А/I
L179S 1/273 (0,4%)
L179Р
S21ЗF 1/273 (0,4%)
S213Т
М204L 3/273 (1,1%)

М204I/V/S

L82P 1/273 (0,4%)
S21ЗY 1/273 (0,4%)

L82М
S213Т
18

Аналоги нуклеоз(т)идів
ентекавір
ламівудин
ламівудин
ламівудин, ентекавір,
телбівудин, тенофовір
ламівудин
ламівудин
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(L179S) і в 1 випадку – заміна лейцину
на пролін у положенні 82 (L82Р). Раніше в літературі були описані інші амінокислотні заміни у положеннях 82,
179 і 213 (L82М, L179Р і S213Т відповідно), які асоціювалися з розвитком
стійкості до терапії ламівудином.
Серед обстежених 30 пацієнтів з
ВГВ/ВІЛ-коінфекцією в одному випадку (3,3%) у гені полімерази ВГВ
була виявлена значна амінокислотна заміна (М204І) у YMDD-мотиві,
пов’язана з медикаментозною стійкістю. Також були виявлені у 2 випадках
(6,7%) потенційно значущі амінокислотні заміни. В 1 випадку (1/30; 3,3%)
спостерігалася заміна лейцину на серин у положенні 179 (L179S). М.W. Li
з співавторами [3] описали в положенні 179 заміну лейцину на пролін
(L179Р), яка асоціюється з розвитком
медикаментозної стійкості до терапії
ХГВ ламівудином. У іншого пацієнта
з ВГВ/ВІЛ-коінфекцією в гені полімерази ВГВ ми виявили заміну валіну
на тирозин в положенні 214 (V214Y).
У цій амінокислотній позиції полімерази ВГВ V. Soriano із співавторами
була описана заміна валіну на аланін
(V214A), пов’язана з розвитком медикаментозної стійкості до адефовіру.

Частота виявлення мутацій, пов’язаних з первинною медикаментозною
стійкістю ВГВ, враховуючи всі виявлені в даному дослідженні як значимі, так і потенційно значимі заміни в
гені полімерази ВГВ, у групі пацієнтів з ВГВ-моноінфекцією склала 6,2%
(17/273), серед пацієнтів з ВГВ/ВІЛкоінфекцією – 10,0% (3/30). При цьому достовірні відмінності між двома
обстеженими групами пацієнтів були відсутні (р>0,05, критерій Фішера).
Дані щодо поширеності медикаментозно-стійких мутантних варіантів
ВГВ представлені в табл. 3.
Проведено аналіз частоти виявлення первинної медикаментозної резистентності ВГВ в обстежених регіонах
РФ (табл. 4). Встановлено, що частота
мутантних варіантів ВГВ, пов’язаних
з первинною медикаментозною стійкістю, достовірно більша серед ВГВінфікованих пацієнтів Московської
області (9/60; 15%), у порівнянні з пацієнтами інших регіонів (р<0,01; критерій Фішера).
Найменшу кількість мутантних варіантів ВГВ було виявлено серед ВГВінфікованих пацієнтів Тамбовської області та Республіки Тива (2,5% і 5,5%,
відповідно). У Республіці Саха (ЯкуТаблиця 3.

Частота мутацій,
пов’язаних з первинною медикаментозною резистентністю ВГВ, у РФ
Групи пацієнтів
ВГВ-моноінфекція
ВГВ/ВІЛкоінфекція

Потенційно значи- Загальна частота виявмі аа заміни, n (%) лення мутацій, n (%)

n

Значимі аа заміни, n (%)

273

9 (3,3%)

8 (2,9%)

17 (6,2%)

30

1 (3,3%)

2 (6,7%)

3 (10,0%)
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Таблиця 4.
Частота виявлення в обстежуваних регіонах РФ мутацій,
пов’язаних з первинною медикаментозною резистентністю ВГВ

*

Регіони РФ

ДНК ВГВ, n

Частота виявлення мутацій у Р-гені ВГВ, n (%)

Московська обл.

60

9/60 (15%)*

Тамбовська обл.

79

2/79 (2,5%)

Саратовська обл.

43

4/43 (9,3%)

Республіка Саха (Якутія)

19

0/19 (0%)

Республіка Тива

72

4/72 (5,5%)

р<0,01 при порівнянні з показниками для інших регіонів, критерій Фішера.

витку медикаментозної стійкості. Було висловлено припущення: якщо
амінокислоти в однаковій позиції полімерази «дикого» і медикаментозно-стійкого варіанту ВГВ належать до
різних класів, то ризик розвитку медикаментозної резистентності ВГВ до
аналогу нуклеоз(т)идів може бути набагато вищим, внаслідок зміни конформації до момену зворотної транскриптази ДНК-полімерази ВГВ. Результати аналізу амінокислотних замін
у позиціях, пов’язаних з медикаментозною стійкістю для вірусів «дикого»
типу, стійких і потенційно стійких до
терапії, наведені в табл. 5.
Аналіз амінокислот у всіх виявлених мутаціях гена полімерази ВГВ показав, що навіть при замінах на амінокислоту того ж класу відбувається
розвиток медикаментозної стійкості.
У 204 позиції, пов’язаної з розвитком
резистентності до цілого ряду препаратів, одна аліфатична неполярна амінокислота (метіонин) замінюється іншою
аліфатичною неполярною амінокислотою (ізолейцин). Тому заміна в тій же

тія) не було виявлено жодного випадку ВГВ з мутацією в домені зворотної
транскриптази вірусної полімерази.
Аналіз частоти виявлення первинної медикаментозної резистентності залежно від генотипу ВГВ показав, що всі
випадки медикаментозно-стійких варіантів ВГВ асоційовані з генотипом D,
як найбільш поширеним на території
РФ. Усі виявлені у даному дослідженні
варіанти ВГВ, пов’язані з генотипами А
і С, належали до «дикого» типу ВГВ.
Для розуміння можливих структурних змін вірусної полімерази внаслідок появи в ній амінокислотних замін були проаналізовані особливості
амінокислот, які відповідають «дикому» типу і медикаментозно-стійкому
варіанту ВГВ. Аналізували тип амінокислот, що визначається залежно від
хімічного складу їх побічних ланцюгів
(аліфатичні, ароматичні та гетероциклічні) і фізико-хімічних властивостей – полярні та неполярні. Передбачалося, що подібний аналіз дозволить
інтерпретувати потенційно значущі
заміни з точки зору ймовірності роз20
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Таблиця 5.
Характеристика амінокислот у позиціях домена зворотної транскриптази ВГВ
Пози- «Дикий»
Значима аа заміна
ція аа варіант ВГВ
82

179

184

204

213

214

L
аліфатична
неполярна
L
аліфатична
неполярна
Т
аліфатична
полярна
М
аліфатична
неполярна
S
аліфатична
полярна
V
аліфатична
неполярна

Р
гетероциклічна
неполярна
Р
гетероциклічна
неполярна
I
аліфатична
неполярна
I
аліфатична
неполярна
F
ароматична
неполярна
Y
ароматична
полярна

Виявлена потенЙмовірність розвитку медикаційно-значима аа ментозної стійкості при виявлезаміна
ній потенційно значимій заміні
М
аліфатична
Невисока
неполярна
S
аліфатична
Висока
полярна
Р
гетероциклічна неВисока
полярна
L
аліфатична
Невизначена
неполярна
Т/Y
аліфатична/аромаВисока
тична полярна
А
аліфатична
Невисока
неполярна

на амінокислота лейцин замінюється на
гетероциклічну – фенілаланін, тоді як в
цих же позиціях у виявленій нами мутації, що інтерпретується як потенційно
значуща, замість лейцину стає метіонін,
також належить до аліфатичних неполярних амінокислот, і, значить, імовірність зміни фенотипу при такій потенційно значущій заміні невисока.
Проведений аналіз амінокислотних
замін не виявив закономірності в заміні амінокислот у всіх випадках підтвердженої медикаментозної стійкості
– заміни можуть відбуватися як на амінокислоти того ж класу або тієї ж полярності, так і на амінокислоти іншого класу і полярності. Заміни в цих позиціях,
навіть будучи консервативними з хімічної точки зору, можуть призводити до

позиції на лейцин (теж неполярну аліфатичну амінокислоту) інтерпретована
нами як потенційно значуща, ймовірно, також може призводити до розвитку медикаментозної стійкості.
У позиції 184 заміна полярної (треонін) на неполярну (ізолейцин) амінокислоту призводить до розвитку медикаментозної стійкості. При цьому у
зазначеній нами потенційно значущій
мутації в даній позиції треонін також
замінюється на неполярну амінокислоту (пролін – амінокислота, здатна різко згинати пептидний ланцюг). Отже,
ймовірність зміни фенотипу на резистентний висока. В інших випадках при
розвитку медикаментозної стійкості
відбувається заміна на амінокислоти іншого класу. Так, у позиціях 82 аліфатич21
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значної зміни фенотипу. Таку ж відсутність закономірності відзначено і для замін, виявлених у значимих для розвитку
резистентності позиціях, але не описаних раніше в літературі. Прикладом можуть слугувати заміни M204I і M204L.
В інших випадках, закономірність при
зміні амінокислот простежується і дозволяє зробити прогноз про ступінь вірогідності розвитку медикаментозної
стійкості при потенційно значущих мутаціях у полімеразі ВГВ. Однак, мабуть,
сам факт присутності амінокислотних
замін у даних позиціях визначає ризик
розвитку медикаментозної стійкості
ВГВ, незалежно від того, до одного класу
відносяться вихідна і замінююча амінокислоти або до різних.
У геномі ВГВ частина Р-гена, що
кодує зворотну транскриптазу, перекривається з відкритою рамкою зчитування S-гена. Внаслідок цього, мутації
в гені полімерази, асоційовані з розвитком медикаментозної стійкості ВГВ,
можуть викликати зміни в послідовності S-гена, і, як наслідок, призводити до конформаційних змін у структурі HBsAg «дикого» варіанту ВГВ і його
функції. Тому паралельно з аналізом
нуклеотидної послідовності Р-гена
ВГВ ми проаналізували послідовність
ділянки, що перекривається S-геном.
В одному випадку наявність мутації
M204I у гені полімерази ВГВ супроводжувалася присутністю в S-гені амінокислотної заміни Gl85А, асоційованої,
за літературними даними, з імунологічною «втечею» ВГВ при застосуванні
імуноглобулінів для профілактики інфікування ВГВ [4]. Проте, на виявленні
HBsAg дана мутація не відобразилась,

відповідний зразок сироватки крові
був реактивним по HBsAg. В інших випадках жодна з виявлених амінокислотних замін в домені зворотної транскриптази ВГВ не супроводжувалася
появою несинонімічних замін в S-гені,
пов’язаних з імунологічною «втечею».
Всі медикаментозно-стійкі варіанти
ВГВ, виявлені в даному дослідженні,
були позитивними по HBsAg.
Слід зазначити, що при аналізі відкритої рамки зчитування, що кодує поверхневий білок ВГВ, в 6 ізолятах, виділених від обстежених пацієнтів з ХГВ
без медикаментозної стійкості, була виявлена заміна в позиції 118 — треонін на
аланін (Т118А). За даними W. Carman з
співавт., це пов’язано зі зміною антигенних властивостей HBsAg, що підтверджено вивченням in vitro зв’язуючих
властивостей антигена /антитіл [1]. Однак, аналіз послідовностей S-гена ВГВ,
виділених нами від осіб, позитивних по
HBsAg, показав відносно широке поширення цієї мутації. Очевидно, що на
чутливість сучасних тест-систем для виявлення HBsAg, така мутація не впливає. Таким чином, серед вивчених у цьому дослідженні варіантів ВГВ був виявлений тільки один випадок мутації в
HBsAg (G185A), викликаний мутацією в
Р-гені, яка пов’язана з медикаментозною
стійкістю (M204I), однак він не привів
до розвитку прихованої ВГВ-інфекції.
Аналіз ізолятів ВГВ, виділених з
сироваток крові пацієнтів з моноінфекцією ВГВ і з коінфекцією ВГВ/ВІЛ,
був спрямований на пошук амінокислотних замін у вірусній полімеразі,
пов’язаних з розвитком медикаментозної стійкості ВГВ. Ми встановили, що
22
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приблизно у 6% пацієнтів з моноінфекцією ВГВ і у 10 % пацієнтів з коінфекцією ВІЛ/ВГВ виділяються медикаментозно-стійкі варіанти ВГВ, незважаючи
на те, що для проведення противірусної
терапії у даних осіб аналоги нуклеоз(т)
идів не використовували.
При аналізі амінокислотних замін
в полімеразі ВГВ ми виявили дві групи
мутацій. До першої групи належали заміни, для яких роль у розвитку резистентності вірусу до ліків була підтверджена клінічними спостереженнями,
тобто фенотип цих варіантів ВГВ був
відомий. Другу групу мутацій утворили раніше неопубліковані амінокислотні заміни у позиціях, асоційованих
з розвитком медикаментозної стійкості при появі в них інших амінокислотних залишків, відмінних від «дикого»
типу. Для подібних варіантів ВГВ фенотип не був встановлений, але були непрямі свідчення про можливість
розвитку медикаментозної стійкості.
Ці мутації ми визначили як потенційно значущі з точки зору медикаментозної резистентності. Для визначення
ступеня ймовірності реалізації резистентного фенотипу проведено аналіз
характеристик амінокислот (класу, полярності), які замінялись, у порівнянні
з відомим фенотипом («диким » типом
або резистентним штамом).
Виявилося, що в деяких позиціях,
що визначають розвиток резистентності (наприклад, амінокислотна позиція 204 в домені зворотної транскриптази ВГВ), навіть консервативні,
з хімічної точки зору, амінокислотні
заміни призводять до зміни фенотипу. В інших позиціях зміни фенотипу

пов’язані із заміною на амінокислоти
іншого класу/полярності. Мабуть, сам
факт наявності амінокислотних замін
у критичних позиціях визначає ризик
розвитку медикаментозної стійкості
ВГВ, незалежно, до одного класу належать вихідна і замінююча амінокислоти або до різних.
Отримані дані про поширеність
первинної медикаментозної стійкості в РФ схожі з показниками, які спостерігаються у Європейських країнах
і США [6, 7], або дещо перевищують
їх [5]. Слід зазначити, що наші дані
отримані при обстеженні досить великих когорт пацієнтів в регіонах, де
терапія ХГВ агентами прямої дії почала проводитися значно пізніше, ніж
у США та Західній Європі. Виявлено
резистентні варіанти ВГВ, стійкі як до
препаратів, що не застосовуються на
території РФ (адефовір, тенофовір),
так і до препаратів, застосування яких
для лікування ХГВ розпочато відносно недавно (3-4 роки). Отримані дані
свідчать про те, що в популяції завжди
присутні резистентні варіанти вірусу,
і їх поява не обов’язково пов’язана з
впливом противірусної терапії.
Результати аналізу поширеності
первинної медикаментозної стійкості
ВГВ в регіонах обстеження показали,
що в Московському регіоні, де терапія ХГВ нуклеоз(т)идними аналогами
впроваджена набагато раніше, ніж на
іншій території РФ, такі мутантні варіанти ВГВ зустрічаються значно частіше. Підвищена частота виявлення
первинної медикаментозної стійкості серед пацієнтів, які не отримували
ІЗТ у Московському регіоні, мабуть
23
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пов’язана з поширеністю таких варіантів ВГВ на даній території.
Таким чином, дане спостереження
дозволяє передбачити зростання поширення резистентних варіантів ВГВ
і в інших регіонах РФ із збільшенням
кількості пацієнтів, які отримують таку
противірусну терапію. У зв’язку з цим
вкрай важливо, з одного боку, продовжувати програми з вакцинопрофілактики ГВ, щоб захистити населення від
інфікування ВГВ, у тому числі й медикаментозно-резистентними формами.
З іншого боку, отримані дані поширення первинної медикаментозної стійкості дозволяють рекомендувати проведення аналізу на наявність медикаментозної резистентності для пацієнтів
з ХГВ до початку терапії, щоб уникнути
застосування неактивного противірусного препарату.
Включення в систему ведення пацієнтів з ХГВ аналізу резистентності
ВГВ дозволить вчасно переводити пацієнтів на інший, ефективніший препарат (як це робиться при антиретровірусній терапії) і не допускати розвитку клінічних проявів резистентності.
При вивченні поширеності первинної медикаментозної стійкості, поряд з
аналізом амінокислотної послідовності у відкритій рамці зчитування «Р»,
був проведений аналогічний аналіз у
відкритій рамці зчитування «S» генома
ВГВ. Це було зроблено для того, щоб
визначити можливі зміни в поверхневому білку ВГВ в результаті мутацій у
вірусній полімеразі; оскільки гени, що
кодують ці два білки, частково перекриваються, і несинономічні заміни в
одному гені можуть призводити до та-

ких же замін в іншому. Для подібного
взаємного впливу двох генів ВГВ існують не тільки теоретичні передумови – випадки формування мутантних,
по HBsAg, варіантів вірусу були описані при розвитку медикаментозної стійкості на фоні антивірусної терапії [2].
Серед аналізованих у цьому дослідженні ізолятів ВГВ був виявлений
тільки один випадок мутації в HBsAg
(G185А), асоційований з мутацією в
Р-гені (М204І), яка пов’язана з медикаментозною стійкістю, проте він не
привів до розвитку прихованої ВГВ-інфекції. Застосовувані в даний час тестсистеми для виявлення HBsAg здатні
виявляти варіант антигена G185А.
Оскільки для всіх ізолятів ВГВ у
даному дослідженні проводився аналіз амінокислотної послідовності поверхневого білка, незалежно від їх
статусу за HBsAg і наявності мутацій в Р-гені, ми можемо узагальнити
дані про поширеність мутацій імунологічної «втечі» серед поширених в
РФ ізолятів. Крім згаданої вище заміни G185A, у 6 випадках була виявлена мутація Т118А (раніше описана W.
Carman з співавторами як пов’язана
з імунологічною «втечею») [1]. При
проведенні пошуку випадків прихованої ВГВ-інфекції із застосуванням
тестів на HBsAg, нездатних виявляти
мутантні варіанти, виявили один випадок прихованої ВГВ-інфекції, асоційованої з цією заміною. Однак, коли дослідження були продовжені із
застосуванням тесту на HBsAg нового покоління, додаткові п’ять ізолятів
ВГВ із заміною T118А виявилися позитивними по HBsAg.
24

Гепатологія, 2013, №4
ком, стримуючим поширення мутантних форм ВГВ, поряд з виявленням
таких варіантів при діагностиці, є здатність вакцини проти ГВ забезпечувати
до певної міри захист і від інфікування ВГВ із зміненим HBsAg. На користь
цього припущення свідчать результати
експерименту по зараженню шимпанзе ВГВ, несучим мутацію G145R. Вакциновані стандартною вакциною проти ГВ тварини виявились захищеними
від зараження мутантним вірусом [6],
що пов’язано, мабуть, з протективною
імунною відповіддю на інші детермінанти HBsAg (d/у, w/r), при відсутності
нейтралізуючих властивостей антитіл
до «а»-детермінанти.
Отримані свідоцтва про незначну
поширеність мутацій, пов’язаних з
імунологічною «втечею», поряд з даними про успішне виявлення таких варіантів ВГВ у сучасних тестах на HBsAg,
дозволяють зробити висновок про
незначний вплив мутантних варіантів
ВГВ на специфічну профілактику ГВ.

Таким чином, впровадження діагностики на HBsAg з розширеним
спектром мішені дозволяє виявляти
багато мутантних варіантів вірусу. Мабуть, це є одним з факторів, що пояснюють відсутність зростання частки
варіантів ВГВ, пов’язаних з імунологічною «втечею», в загальній вірусній
популяції. Збільшення поширеності
подібних мутантних форм ВГВ теоретично передбачалося як результат масової вакцинації та скринінгу донорської крові на HBsAg, проте отримані
результати свідчать про зворотне. Без
сумніву, деякі мутації в S-гені можуть
призводити до зниження реплікативної активності в результаті утворення
мутацій в гені полімерази, і, як наслідок, обмежувати можливості такого
варіанту вірусу до розповсюдження в
загальній популяції. Однак для деяких
мутантів по S-гену (наприклад, G145R,
G185A) продемонстровано відсутність
подібного негативного впливу на реплікацію [2]. Найважливішим чинни-
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ
З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ
У ПОЄДНАННІ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ
ТА ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ
Є.Я. Скляров, Х.Б. Аксентійчук, Н.В. Курляк
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: цукровий діабет, стеатоз, стеатогепатит, фіброз, ішемічна
хвороба серця, 13С-метацетиновий дихальний тест, формула Forns.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ
С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ В СОЧЕТАНИИ
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Е.Я. Скляров, К.Б. Аксентийчук, Н.В. Курляк
В последнее время все больше исследований ориентированы на неинвазивную диагностику неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Среди существующих диагностических тестов 13С-метацетиновый дыхательный тест
(13С-МДТ) позволяет оценить антитоксическую функцию печени, определить
ее метаболическую ёмкость и вычислить количество действующих гепатоцитов.
Задачей нашего исследования было сравнение ультрасонографических, биохимических показателей, формул определения фибротических изменений и
13С-МДТ у пациентов с НАЖБП в сочетании с ИБС и СД 2 типа.
Диагностику тяжести течения НАЖБП у пациентов с ИБС желательно проводить с учетом данных ультрасонографии печени, определением уровня печеночных
трансаминаз и оценкой результатов 13С-метацетинового теста, скорость метаболизма которого и кумулятивная доза отражают нарушения функционального состояния и начальные проявления фибротических изменений в паренхиме печени.
Ключевые слова: сахарный диабет, стеатоз, стеатогепатит, фиброз, ишемическая болезнь сердца, 13С-метацетиновый дыхательный тест, формула Forns.
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THE FUNCTIONAL STATEMENT OF THE LIVER IN PATIENTS WITH
NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE COMBINED WITH TYPE 2
DIABETES AND CORONARY HEART DISEASE
Е.Ya. Sklyarov, К.B. Aksentiychuk, N.K. Kurliak
Recently, more and more researches is focused on the noninvasive diagnosis of
NAFLD, following existing diagnostic tests 13C-methacetin breath test (13C-MBT)
which captures the antitoxic function of the liver, to determine its metabolic capacity and
calculate the number of active hepatocytes. The aim of this examination was to compare
the ultrasonographic, biochemical parameters, formulas determining the presence of
fibrotic changes and 13C-MBT patients with NAFLD combined with coronary artery
disease and type 2 diabetes. Conclusion: Diagnosis NAFLD severity of coronary heart
disease in patients with conduct preferably includes data ultrasonography of the liver,
liver transaminase levels definition and assessment of 13C-methacetin test metabolic
rate and cumulative dose which reflect the functional state of the breach and the initial
manifestations of fibrotic changes in the liver parenchyma.
Key words: diabetes mellitus, steatosis, steatohepatitis, liver fibrosis, coronary heart
disease, 13C-methacetin breath test, Forns formula.
Вступ. Жирова інфільтрація печінки, не пов’язана з прийомом алкоголю, найчастіше діагностується на тлі
метаболічного синдрому. У більшості випадків ця патологія поєднується
з ожирінням, у 10-55% – з цукровим
діабетом (ЦД), у 27-92% – з дисліпідемією та подальшим розвитком ішемічної хвороби серця (ІХС) [1].
Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) включає спектр таких
станів, як стеатоз, стеатогепатит та кінцеву стадію хвороби у вигляді фіброзу. Поширеність цього захворювання
у чоловіків і жінок є однаковою, проте
у жінок частіше зустрічається тяжкий
перебіг. Основний пік захворюваності
припадає на 35-45-річний вік [2].
Як правило, НАЖХП має безсимптомний, латентний перебіг і часто виявляється при випадковому обстежен-

ні. У більшості пацієнтів (48–100%)
клінічні симптоми, що характерні для
НАЖХП, відсутні. Однак, при детальному зборі анамнезу можна виявити
астеновегетативний (83%) та диспептичний синдроми (77%), у 75% випадків знаходять гепатомегалію [3].
При лабораторних обстеженнях може відмічатись помірне підвищення аспартатамінотрансферази (АсАТ), аланінамінотрансферази (АлАТ), гаммаглутамілтранспептидази (ГГТП), іноді зростає
рівень лужної фосфатази (ЛФ) [4].
Ультрасонографія є ефективним
методом виявлення різних стадій
НАЖХП, проте однозначне заключення щодо жирового переродження
печінки можна робити лише в тих випадках, коли накопичення жиру більше ніж в 1/3 печінкових клітин. Локальну жирову інфільтрацію іноді
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важко буває відрізнити від інших вогнищевих захворювань печінки [5].
Магнітно-резонансна томографія
(МРТ) дозволяє якісно оцінити стан
печінки, є високоточною і надійною.
Проте даний метод є дорогим та занадто складним для моніторування
жирової хвороби печінки [6].
«Золотим стандартом» щодо верифікації жирового переродження печінки вважається біопсія печінки. Однак, існує ряд обмежень щодо широкого застосування цього методу. До них,
зокрема, належать потенційний ризик
розвитку низки ускладнень, пов’язаних
з інвазивним характером процедури,
невірна інтерпретація даних гістологічного дослідження у зв’язку зі значною розбіжністю результатів у різних
біоптатах, отриманих з одного сегмента печінки. До того ж відсутність методів лікування з доведеною ефективністю, в свою чергу, робить недоцільним
таке складне обстеження [7, 8].
Разом з тим, все більше досліджень
орієнтовані на неінвазивну діагностику НАЖХП, а саме: визначення маркерів фіброзу (карбокситермінальний
пептид проколагену I, амінотермінальний пептид проколагену III, колаген
4-го типу і його фрагментів, гіалуронова кислота, ламінін і його фрагменти,
металопротеїнази, тканинні інгібітори металопротеїназ, трансформівний
фактор росту β), використання розрахункових формул (Forns, Angulo, Apri,
Fib-4), що дозволяють визначити наявність фібротичних змін [9, 10].
Серед існуючих діагностичних
тестів 13С-метацетиновий дихальний
тест (13С-МДТ) дає змогу оцінити ан-

титоксичну функцію печінки, визначити її метаболічну ємність та вирахувати кількість діючих гепатоцитів.
13С-МДТ використовується для
оцінки мікросомальної функції печінки і ступеня важкості захворювання,
а також для оцінки розвитку жирової
інфільтрації печінки. Для цього визначається швидкість накопичення
дози 13С за годину (швидкість метаболізму) і відсоток накопиченої дози
(ємність метаболізму). За даними тесту може бути встановлена кореляція
ступенів цирозу А,В,С за Чайлд-П’ю і
ємність метаболізму [11].
Завданням нашого дослідження було порівняння ультрасонографічних і
біохімічних показників, формул визначення наявності фібротичних змін та
13С-МДТ у пацієнтів з НАЖХП у поєднанні з ІХС та ЦД 2 типу.
Матеріали та методи дослідження.
У дослідженні взяли участь 52 пацієнта
з ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС (чоловіків – 22, жінок – 30, у віці від 43 до 82
років, середній вік 60,94 ± 0,82 років).
В якості контролю було обстежено
50 пацієнтів з ІХС, що не хворіли на ЦД
2 типу (чоловіків – 18, жінок – 32, середній вік 60,26±1,27 років). Групи хворих
були рандомізовані за віком та статтю.
Діагноз ЦД 2 типу базувався на клінічному дослідженні, показниках рівня
глікемії в плазмі венозної та капілярної
крові, Hb A1c в крові згідно з Наказом
МОЗ України №1118 від 21.12.2012 р.
Діагноз НАЖХП встановлювався
за допомогою ультразвукового сканування морфологічного стану печінки
на апараті Aloka SSD 630, з враховуванням розмірів, ехогенності та рів28
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номірності ехоструктури печінкової
паренхіми, розмірів селезінки. Клінічна форма НАЖХП визначалась за
наступними критеріями: стеатоз – дифузне посилення ехогенності паренхіми печінки на тлі незначного збільшення її розмірів (ехогенність печінки була значно вищою ніж ехогенність
нормальних нирок або поперекового
м’яза); стеатогепатит – гіперехогенність паренхіми печінки та незначне
розширення портальної вени (більше
13 мм у діаметрі). Такі зміни, як груба внутрішня ехоструктура печінки,
перипортальний фіброз, портальна
гіпертензія, можлива дистальна акустична тінь, спостерігались при фібротичному ураженні печінки [12].
Загальноприйняті лабораторні методи включали клінічний аналіз крові та сечі, визначення вмісту глюкози
у крові. Для оцінки функціонального
стану печінки визначали наступні біохімічні показники: рівень загального
білірубіну, активність сироваткових
амінотрансфераз – АлАТ, АсАТ, показники ліпідограми (загальний холестерин, ЛПНЩ, ЛПВЩ, ЛПДНЩ, ТГ).
Для визначення ступеня ураження печінки всім хворим проводили
13С-МДТ. У ході тесту отримували
десять дихальних проб: початкову –
до прийому тестового сніданку (75 мг
13С-метацетину, розчиненого в 200 мл
фруктового чаю без цукру), ще шість
проб протягом першої години (по одній кожні 10 хв) і три – протягом другої години (по одній кожні 20 хв).
Оцінка результатів проводилась
шляхом побудови графіка кривої, завдяки апарату IRIS 13C. Дані анти-

токсичної функції оцінюються на підставі сумарної концентрації міченого
13СО2 на 120-ій хвилині [13].
Наявність фібротичних уражень
печінки проводилась за формулами:
P. Angulo, Forns, Fib-4, Apri.
На підставі зібраної інформації було створено базу даних. Статистичну
обробку проводили на персональному комп´ютері IBM PC/Intel Celeron
1,86 ГГц методом варіаційної статистики за допомогою програмного пакету «Statistica for Windows 6.0.» та
Microsoft Office Excel 2007. Показники
кожного із досліджуваних параметрів
об´єднували у варіаційні рядів. При
нормальному розподілі варіант ряд
описували середнім арифметичним
(М) і стандартною похибкою середнього арифметичного (m). У цьому
випадку обчислювали довірчий інтервал при значенні довірчої ймовірності
(р=0,05; 95%).
Результати дослідження та їх обговорення.
Згідно отриманих клініко-лабораторних даних, у пацієнтів рівень ЗХ,
ХС ЛПВГ, ТГ при ІХС та ЦД 2 типу
був достовірно вищим, ніж у пацієнтів
контрольної групи з ІХС. Разом з тим
не відмічено будь-якої різниці між показниками білірубіну, АлАТ та АсАТ у
хворих обох груп (табл. 1).
За даними УЗД, серед пацієнтів,
які хворіли на ІХС в поєднанні з ЦД
2 типу, стеатоз був діагностований у
24 (46,15 %) хворих, стеатогепатит – у
18 (34,61 %), фіброз – у 5 (9,62 %). У 5
обстежених пацієнтів не було виявлено ознак НАЖХП. У той же час, у групі контролю НАЖХП була діагносто29
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Таблиця 1.
Біохімічні показники пацієнтів з ЦД 2 типу та групи контролю без ЦД
Пацієнти з ІХС та ЦД 2 типу (n=52)

Пацієнти з ІХС (n=50)

р*

Білірубін

10,43 (5,74-53,76) [6,95-14,15]

9,27 (5,6-35,01) [6,95-15,0]

0,678

АсАТ
АлАТ
АсАТ/АлАТ
ЗХ
ХС ЛПНГ
ХС ЛПДНГ
ХС ЛПВГ
ТГ

0,23 (0,13-1,21) [0,13-0,36]
0,32(0,13-1,59) [0,15-0,49]
0,86(0,13-4,6) [0,67-0,9]
5,48(1,95-4,87) [4,83-6,4]
3,03(0,83-6,55) [2,63-3,53]
0,68(0,12-4,4) [0,5-0,9]
2,8(0,63-3,5) [2,0-3,0]
2,0(0,44-7,65) [1,43-3,195]

0,24 (0,13-1,08) [0,17-0,34]
0,31(0,12-1,79) [0,22-0,62]
0,72(0,096-7,2) [0,42-0,95]
4,99(2,9-15,5) [4,08-5,89]
3,26(1,4-6,02) [2,8-3,8]
0,65(0,35-1,34) [0,56-0,76]
0,97(0,33-2,12) [0,66-1,31]
2,0(0,44-7,65) [1,43-3,2]

0,165
0,109
0,095
0,001
0,137
0,223
0,001
0,001

П р и м і т к а : *- достовірність різниці

вана у 15 пацієнтів (30%), серед яких у
8 (16 %) – стеатоз, у 7 (14 %) – стеатогепатит. Враховуючи наявність різних
форм НАЖХП у пацієнтів з ЦД 2 типу
та ІХС, доцільно було порівняти рівні
білірубіну, АлАТ та АсАТ при стеатозі,
стеатогепатиті і фіброзі (табл. 2).
При порівнянні біохімічних показників між підгрупами НАЖХП бу-

ла зафіксована достовірність різниці
між рівнем білірубіну, АсАТ та АлАТ
у групі стеатозу, стеатогепатиту та фіброзу в порівнянні з групою без виявленої НАЖХП.
Аналіз математичної формули
розрахунку фібротичних змін у пацієнтів з різними клінічними формами
НАЖХП показав, що серед запропоТаблиця 2.

Біохімічні показники у хворих з різними клінічними формами НАЖХП в
поєднанні з ЦД 2 типу та ІХС
Стеатоз (n=24)
Білірубін

Стеатогепатит
(n=18)

Фіброз (n=5)

Без НАЖХП
(n=5)

10,81 (5,75-33,3) 12,75 (5,75-48,08) 15,73 (6,07-35,3) 7,27 (5,74-30,9)
[8,11-13,8]
[6,95-14,52]
[7,8-19,8]
[6,95-11,6]

АсАТ

0,19 (0,13-0,7)
[0,13-0,29]

0,28 (0,13-0,79)
[0,15-0,54]

0,28 (0,13-1,21)
[0,18-0,6]

0,21 (0,13-0,61)
[0,13-0,315]

АлАТ

0,31 (0,13-0,73)
[0,15-0,42]

0,4 (0,15-1,59)
[0,24-0,78]

0,38 (0,22-0,59)
[0,27-0,54]

0,23 (0,14-0,68)
[0,15-0,4]

ГГТП

20 (5-43) [12-29] 16 (5-34) [12-20]

18 (13-35)
[16-25]

16,5 (4-47)
[11-22]

П р и м і т к а : р - достовірність різниці <0,05.
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р
p1-4<0,02
p2-4<0,03
p3-4<0,04
p1-2<0,04
p2-4<0,05
p1-2<0,01
p2-4<0,001
p3-4<0,04
р>0,05
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нованих формул Angulo, Forns, Fib-4,
Apri найдостовірнішим виявився метод Forns, який дозволив у достатній
мірі відокремити фіброз від стеатогепатиту та стеатозу (табл. 3).
Відмічалась позитивна кореляція між формулами Angulo, Fib 4,
Apri, серед яких формула Forns мала
найбільше значення для діагностики НАЖХП.

За даними 13С-МДТ, у 24 пацієнтів (46%) з ІХС та ЦД 2 типу виявлені
істотні зміни пригнічення швидкості
метаболізму та зниження антитоксичної функції печінки, які спостерігаються при стеатозі, у 18 (35%) – при
стеатогепатиті, у 5 (10%) – при фіброзі. Крім того, відмічено збільшення діаметру v. portae при стеатогепатиті та
фіброзі (табл. 4, 5).
Таблиця 4.

Результати застосування 13С-метацетинового тесту
у хворих на ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС
Швидкість метабо- Кумулятивна доза Кумулятивна доза
v. рortaе, мм
лізму (%13С/год)
на 40 хв (%13С)
на 120 хв (%13С)
Стеатоз (24)
20,24±0,71
0,3±0,19
16,64±0,86
11,44±0,22
Стеатогепатит (18)
17,05±0,99
0,37±0,79
14,37±2,01
13,53±0,17
Фіброз (5)
6,32±1,47
0,22±0,15
6.3±1.47*
13,9±1,16
Без патології (5)
21,2±0,8
0,8±0,14
20,4±0,66
11±0,25
П р и м і т к а : * - достовірна різниця

Таблиця 5.
Дані розрахунку формул неінвазивної діагностики фібротичних змін
у пацієнтів з різними клінічними формами НАЖХП
Стеатоз (1)
(n=24)

Стеатогепатит
(2) (n=18)

Фіброз (3)
(n=5)

НАЖХП відДостовірсутня (4) (n=5) ність різниці, р*

Angulo

1,12 (-1,19-4,18) 0,89 (-0,77-4,83) 0,46 (-2,73-2,99) 0,94 (-2,4-2,84)
[0,36-1,62]
[0,07-1,42]
[0,001,46]
[-0,14-1,37]

Forns

4,24 (1,67-7,08) 4,11 (1,87-5,99) 5,26 (2,57-6,13) 3,99 (0,69-6,04)
[3,01-5,06]
[3,3-4,69]
[3,87-5,74]
[3,45-4,72]

FIB-4

0,79 (0,2-3,63)
[0,57-1,16]

0,86 (0,14-4,07)
[0,53-1,25]

1,15 (0,36-3,6)
[0,79-1,39]

0,78 (0,37-3,22)
[0,63-1,13]

APRI

0,15 (0,66-0,75) 0,20 (0,07-0,67)
[0,13-0,27]
[0,12-0,43]

0,2 (0,11-1,02)
[0,15-0,36]

0,14 (0,07-0,52)
[0,11-0,24]

П р и м і т к а : р* – достовірність різниці;
p1 – достовірність різниці до групи 1,
p2 – достовірність різниці до групи 2,
p3 – достовірність різниці до групи 3,
p4 – достовірність різниці до групи 4.
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p2-3<0,05
p>0,05
p2-4<0,05
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Результати досліджень показали, що
вища швидкість метаболізму корелювала з вищими кумулятивними дозами
на 40-й і 120-й хвилинах та нормальним рівнем АлАТ (р<0,05). Зменшення
швидкості метаболізму та кумулятивної дози на 40-й та 120-й хвилинах спостерігалося при збільшенні рівня АлАТ
(р<0,05). Порівняння даних швидкості метаболізму (p<0,01), кумулятивної
дози на 40-й хвилині (p<0,01) та 120 - й
хвилині (p<0,01) у двох групах пацієнтів було більш вираженим при наявності ознак стеатогепатиту, ніж при
ознаках стеатозу.
Висновки.
1. Визначення важкості перебігу
НАЖХП у пацієнтів з ІХС бажано
проводити з урахуванням даних
ультрасонографії печінки, рівня печінкових трансаміназ та результатів

13С-метацетинового тесту, швидкість метаболізму якого та кумулятивна доза відображають порушення функціонального стану та початкові прояви фібротичних змін у
паренхімі печінки.
2. Результат розрахункової формули
Forns більше 4,25 дозволяє достовірно
діагностувати фіброз печінки. Формули P. Angulo, Fib-4, Apri є неінформативними для диференційної діагностики різних клінічних форм НАЖХП.
3. 13С-МДТ дозволяє виявити патологічні зміни в печінці на ранніх стадіях НАЖХП при ЦД 2 типу і становить, відповідно, (16,64±0,86%)
при стеатозі, (14,37±2,01%) при стеатогепатиті, а також дозволяє діагностувати стадію фіброзу печінки
(6,3±1,47), при якій позитивно корелює з формулою Forns.
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МЕТОДИКА ТА ПОКАЗНИКИ
ЕЛЕКТРОКОАГУЛОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕМОСТАЗУ
У ХВОРИХ НА ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ

(повідомлення друге)
Є.В. Нікітін, Н.В. Верба, О.І. Верещагіна
Одеський національний медичний університет
Ключові слова: вірусні гепатити, гемостаз, електрокоагулографія, гостра печінкова енцефалопатія.
МЕТОДИКА И ПОКАЗАТЕЛИ
ЭЛЕКТРОКОАГУЛОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА
У БОЛЬНЫХ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ
Е.В. Никитин, Н.В. Верба, А.И. Верещагина
В работе описана методика ранней диагностики острой печеночной
энцефалопатии и контроля эффективности проводимой терапии у больных
вирусными гепатитами при помощи электрокоагулографического метода.
Приведены данные нарушений гемостаза в зависимости от периода и тяжести
заболевания.
Ключевые слова: вирусные гепатиты, гемостаз, электрокоагулография,
острая печеночная энцефалопатия.
METHOD AND INDICIS OF ELECTROCOAGULOGRAPHIC
INVESTIGATION OF HEMOSTASIS IN PATIENTS WITH VIRAL HEPATITIS
E.V. Nikitin, N.V. Verba, A.I. Vereshchagina
This paper gives discribtion of the method of early diagnostics of acute hepatic
encephalophaty and control of therapy efficacy in patients with viral hepatitis using
electrocoagulography method. There are given finding hemostasis failure depending
on the period and severity of the disease.
Key words: viral hepatitis, hemostasis, electrocoagulography, acute hepatic
encephalopathy.
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Вступ. Наглядну та об’єктивну інформацію про динамічний стан системи гемостазу, на наш погляд, можна
отримати при дослідженні стану зсідальної та протизсідальної систем крові
за допомогою електрокоагулографічного методу. Принцип методу електрокоагулографії заснований на вимірюванні електро-опірності крові, яка залита в
комірку з двома електродами. Комірка
здійснює коливальні рухи, завдяки чому
кров поперемінно замикає та розмикає
електроди. За допомогою самописного приладу цей процес відображається
на стрічці електрокоагулографа. Запис
цього процесу на стрічку дає можливість документувати та оцінити всі етапи гемостазу протягом короткого часу
(15-20 хвилин); значно зменшує час та
спрощує дослідження, що переконливо
доказує переваги даного методу над біохімічними методами дослідження [1–5].
Методика. Для дослідження використовували електрокоагулограф Н-334.
Суху комірку прибору перед початком дослідження прогрівали в термостаті електрокоагулометра протягом 10
хвилин. Забір крові здійснювали з вени
товстою голкою безпосередньо у комірку (попередньо видаляли перші краплі
крові) та секундоміром засікали час. Комірку вставляли в електрокоагулограф
та включали секундомір. В подальшому
розрахунку окремих показників коагулограми додавали час від моменту забору крові до початку запису кривої [2, 3].
На отриманій кривій визначали
наступні показники:
1. Початок зсідання – Т1 – час від початку дослідження до першого коливання із зменшеною амплітудою.

При цьому слід додати час, відрахований секундоміром (відрізок А-В).
2. Кінець зсідання – Т2 – час від початку дослідження до першого коливання з мінімальною амплітудою
(відрізок до В2).
3. Тривалість зсідання – Т – час від першого коливання із зменшеною амплітудою до першого коливання з мінімальною амплітудою (відрізок В–В2).
4. Швидкість зсідання за першу хвилину – С1 – визначається у відносних
одиницях за формулою (1):
VC =

AB-AB1,
t

(1)

де АВ – амплітуда коливань на початку зсідання;
АВ1 – амплітуда коливань після початку зсідання через 1 хвилину;
t – час (1 хвилина) відповідає 6 коливанням комірки.
5. Швидкість зсідання за 2, 3 і наступні
хвилини визначається як в п. 4. Однак, відлік амплітуди здійснюється
до кінця попереднього дослідження.
6. Початок ретракції фібринолізу –
Т3 – час від початку дослідження до
першого коливання із збільшеною
амплітудою, знайденого після закінчення зсідання (відрізок від початку дослідження до точки К).
7. Швидкість ретракції та фібринолізу за перші 5 хвилин після початку
цих процесів – В1 – розраховується
за формулою 2:
В1 = АК1 – АК,

де

(2)

АК1 – амплітуда коливань через 5
хвилин від початку ретракції та
фібринолізу;
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АК – амплітуда коливань на початку ретракції та фібринолізу.
8. Максимальна амплітуда – Ам – визначається за амплітудою коливань
від початку запису та характеризує
показник гематокриту.
9. Мінімальна амплітуда – А0 – визначається у відносних одиницях коливаннями з мінімальною амплітудою
та характеризує щільність згустку.
10. Амплітуда А1 – визначається через
10 хвилин від початку ретракції та
фібринолізу, характеризує кількість
сироватки, яка виділилася в результаті ретракції та фібринолізу.
На наш погляд, показники, що характеризують стан гемостазу, запропоновані авторами методу електрокоагулографії, не завжди об’єктивно
відображають стан зсідальної та протизсідальної систем, особливо за умов розвитку тяжкої форми вірусного гепатиту
(ВГ). Такі показники, як Вc1, Вc2,Вc3, В1 та
A1 тяжкохворих здатні у визначений за
інструкцією відрізок часу виявлятися
на електрокоагулограмі до початку зсідання або припадати на період максимального фібринолізу. У таких випадках інформативність означених показників повністю втрачається [6–11].
З метою підвищення інформативності та об’єктивності ми запропонували новий показник – індекс ретракції кров’яного згустка (ІРКЗ). Основними параметрами його характеристики
являються: час максимальної ретракції
кров’яного згустка (t) та ступінь його
ретракції (h), які зображуються на електрокоагулограмі однаковим записом,
що починається з кінця процесу зсідання (точка В2) та закінчується на почат-

ку процесу фібринолізу (точка К1). ІРКЗ
розраховується за формулою (3):
t
ІРКЗ=
,
(3)
h
де t – час максимальної рефракції
у секундах;
h – амплітуда коливальних рухів
самописця у фазі максимальної
рефракції в міліметрах (рис. 1)
та виражені в умовних одиницях (Од.).
Результати та їх обговорення.
За допомогою ІРКЗ можна отримати
максимально точну інформацію про
здатність системи гемостазу хворого
до тромбоутворення на момент дослідження, оцінити щільність кров’яного
згустка, а також визначити інтенсивність фібринолізу [1].
З метою ранньої діагностики коагулопатії, контролю стану системи гемостазу та лікування хворих використовували метод електрокоагулографії [2, 3].
Як видно з таблиці 1, при легкому перебігу ВГ у період розпалу хвороби відмічено вірогідне подовження
часу початку та кінця зсідання крові,
підвищується швидкість ретракції та
фібринолізу за перші 5 хвилин. Одночасно збільшувалася кількість рідини,
яка виділялася в результаті ретракції
та фібринолізу, що свідчить про підвищення фібринолітичної активності
крові в період розпалу хвороби.
На момент виписування хворих з
легким перебігом ВГ із стаціонару повної нормалізації показників гемостазу не встановлено. У більшої частини
хворих (19 – 63,3 %) значно запізнювався кінець зсідання, була зниженою
швидкість зсідання за третю хвилину;
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у здорового

середньоважкий перебіг

тяжкий перебіг

печінкова енцефалопатія

Рисунок 1. Електрокоагулограма хворих на вірусні гепатити.

швидкість в результаті ретракції та
фібринолізу вірогідно перевищувала
фізіологічні величини.
Отже, вже при легкому перебігу ВГ
мають місце суттєві порушення з боку

зсідальної та протизсідальної систем
крові, які проявляються подовженням
часу зсідання, зниженням швидкості
зсідання, та посиленням процесів фібринолізу в період розпалу хвороби.
Таблиця 1.
Показники електрокоагулограми у хворих з легким перебігом ВГ залежно
від періоду хвороби (M±m)

Показники
T1
T2
T3
T
Vc1
Vc2
Vc3
V1
Aм
А0
А1

Період ВГ (n=30)
Період розпалу
Рання реконвалесценція
2,59±0,14
2,13±0,16
4,76±0,3
4,71±0,27
13,54±1,03
14,62±1,42
2,12±0,25
2,52±0,31
1,78±0,2
1,54±0,11
1,17±0,21
1,67±0,27
0,32±0,09
0,57±0,16
0,76±0,018
0,082±0,002
3,47±0,22
3,84±0,34
0,062±0,029
0,004±0,0009
0,434±0,005*
0,362±0,044*

Здорові люди
(n=30)
Початок хвороби
1,83±0,21
1,45±0,23
3,67±0,14
3,14±0,29
12,36±2,05
9,83±1,46
2,03±0,21
1,65±0,31
1,94±0,32
1,86±0,25
1,52±0,26
1,35±0,23
0,24±0,06
0,23±0,05
0,023±0,003
0,024±0,004
3,59±0,18
3,70±0,27
0,035±0,002
0,042±0,002
0,114±0,017
0,435±0,002*

П р и м і т к а : * - вірогідна різниця порівняно з показниками здорових людей (р<0,05).
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хвороби має місце однакова спрямованість змін у процесах зсідання крові
та фібринолізу. Такі порушення можна
охарактеризувати як уповільнення часу
початку та кінця зсідання крові та посилення процесів фібринолізу.
З таблиці 3 видно, що у хворих з
тяжким перебігом ВГ мали місце глибші порушення в системі гемостазу.
Так, у період розпалу хвороби значно
продовжувався час початку та тривалості процесу зсідання, знижувалась
швидкість зсідання за третю хвилину,
зменшувалась щільність кров’яного
згустка, суттєво посилювалися процеси фібринолізу, порівняно із аналогічними даними, отриманими у хворих із
середньотяжким перебігом ВГ.
Такий стан гемостазу (з деяким покращенням окремих показників) зберігався і під час виписування хворих з
лікарні, що свідчить про виснаження
факторів зсідання крові у таких хворих.

В період ранньої реконвалесценції повне відновлення гемостазу не спостерігається. У хворих зафіксовані подовження часу зсідання та помірно підвищена активність фібринолізу.
Аналогічна картина встановлена у
хворих з середньотяжким перебігом ВГ
(табл. 2). У цій групі спостереження відзначено більш виражене подовження
часу до початку зсідання та збільшення
часу зсідання в період розпалу хвороби. Поряд з цим, відмічено підвищення
швидкості зсідання за третю хвилину,
зменшення ступеня ретракції та збільшення процесів фібринолізу за перші 5
хвилин. Також збільшувалася кількість
рідини, що виділялася в результаті ретракції та фібринолізу. У період реконвалесценції ці показники наближалися
до отриманих у здорових людей, але повної їх нормалізації не спостерігалося.
Отже, у хворих з легким та середньотяжким перебігом ВГ у період розпалу

Таблиця 2.
Показники електрокоагулограми
у хворих з середньотяжким перебігом ВГ залежно від періоду хвороби (M±m)
Показники
T1
T2
T3
T
Vc1
Vc2
Vc3
V1
Aм
А0
А1

Період ВГ (n=30)
Період розпалу
Рання реконвалесценція
2,41±0,28*
2,17±0,36
4,58±0,52*
4,65±0,29*
16,78±2,84
15,36±1,17
2,29±0,38
2,38±0,26
1,27±0,24
1,33±0,26
1,14±0,09
1,21±0,12
0,42±0,003
0,53±0,002
0,064±0,005
0,061±0,004
3,41±0,27
3,58±0,28
0,095±0,004
0,054±0,005
0,321±0,053*
0,363±0,031*

Здорові люди
(n=30)
Початок хвороби
1,83±0,21
1,23±0,25*
3,67±0,14
2,87±0,21*
12,36±2,05
9,50±1,31
2,03±0,21
1,44±0,59
1,94±0,32
1,82±0,19
1,52±0,26
1,13±0,26
0,24±0,06
0,14±0,003
0,023±0,003
0,012±0,002
3,59±0,18
3,96±0,33
0,035±0,002
0,064±0,002
0,114±0,017
0,487±0,061*

П р и м і т к а . * - вірогідна різниця порівняно з показниками здорових людей (р<0,05).
38

Гепатологія, 2013, №4
Таблиця 3.
Показники електрокоагулограми у хворих з тяжким перебігом ВГ,
залежно від періоду хвороби (M±m)
Показники
T1
T2
T3
T
Vc1
Vc2
Vc3
V1
Aм
А0
А1

Здорові люди
(n=30)
1,83±0,21
3,67±0,14
12,36±2,05
2,03±0,21
1,94±0,32
1,52±0,26
0,24±0,06
0,023±0,003
3,59±0,18
0,035±0,002
0,114±0,017

Початок хвороби
0,63±0,25*
1,92±0,23*
9,27±1,04
0,45±0,09*
1,60±0,45
1,09±0,38
0,25±0,03
0,014±0,002*
3,82±0,22
0,064±0,003
0,589±0,007*

Період ВГ (n=30)
Період розпалу Рання реконвалесценція
3,68±0,45*
2,94±0,31*
6,17±1,86*
5,49±0,65*
14,24±1,17
15,46±1,73
2,58±1,29
2,42±0,86
1,68±0,24
1,81±0,53
1,41±0,043
1,48±0,37
0,85±0,18*
0,68±0,17*
0,044±0,003*
0,063±0,005*
4,24±0,31*
4,23±0,28*
0,128±0,052*
0,071±0,041
0,563±0,077*
0,482±0,064*

П р и м і т к а * - вірогідна різниця порівняно з показниками здорових людей (р<0,05).

Найсуттєвіші зміни показників електрокоагулограми спостерігалися у тяжкохворих за умов розвитку гострої печінкової недостатності
(табл. 4). У таких хворих значно про-

довжувався час початку та закінчення зсідання, тривалість процесу зсідання, практично не утворювався
кров’яний згусток, були різко виражені процеси фібринолізу. А такі показТаблиця 4.

Показники електрокоагулограми у хворих із злоякісним перебігом ВГ
залежно від періоду хвороби (M±m)
Показники
T1
T2
T3
T
Vc1
Vc2
Vc3
V1
Aм
А0
А1

Здорові люди
(n=30)
1,83±0,21
3,67±0,14
12,36±2,05
2,03±0,21
1,94±0,32
1,52±0,26
0,24±0,06
0,023±0,003
3,59±0,18
0,035±0,002
0,114±0,017

Хворі на ВГ (n=30)
Прекома І-ІІ
44,93±0,18* **
12,46±0,93* **
17,67±1,12* **
8,52±0,76* **
0,74±0,09* **
0,97±0,05* **
0,32±0,02* **
0,033±0,004* **
7,53±1,28* **
5,81±1,06* **
6,14±1,24* **

Без ознак ГПЕ
3,68±0,45*
6,17±1,86*
14,24±1,17
2,58±1,29
1,68±0,24
1,41±0,0943
0,85±0,18*
0,044±0,003*
4,24±0,31*
0,128±0,052*
0,563±0,077*

Кома І-ІІ
61,67±0,25* **
16,31±0,47* **
18,15±1,31* **
11,49±0,92* **
0
0
0
0
9,76±0,17* **
7,92±1,36* **
8,25±1,69* **

Примітка * - вірогідна різниця порівняно з показниками у здорових людей (р<0,05).
** - вірогідна різниця порівняно з показниками у хворих без ознак ГПЕ (р<0,05).
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ники, як швидкість зсідання за першу,
другу та третю хвилини; швидкість
ретракції кров’яного згустка навіть
дорівнювала нулю.
Таке значне зниження процесів
зсідання крові у коматозних хворих
є основною причиною частих, порою
несумісних з життям внутрішніх кровотеч [12–14].
В деяких випадках врятувати хворого вдається, якщо своєчасно виявлена можливість розвитку ГПЕ. Проте
прогнозування ГПЕ вдається, на жаль,
не завжди своєчасно, внаслідок чого
запізнюється призначення адекватної інтенсивної терапії, а це негативно
впливає на наслідки хвороби [12–14].
При аналізі отриманих електрокоагулограм ми встановили, що показники, які вивчаються під час проведення дослідження, є недостатньо
інформативними для отримання детальної характеристики стану гемостазу у хворих на ВГ. Наприклад, у тяжкохворих значне подовження процесів зсідання крові не вкладається у
нормативні параметри, що встановлені дослідниками, які розробили електрокоагулограф Н-334. У результаті
отримані дані значно спотворюють
оцінку справжнього стану гемостазу.
На наш погляд, більш достовірними можуть бути наступні показники
електрокоагулограми: час до початку зсідання (Т1), час зсідання (Т2) та
індекс ретракції кров’яного згустка
(ІРКЗ). Розроблений нами новий показник – індекс ретракції кров’яного
згустка – надає можливість отримати
повнішу та точнішу інформацію про
стан гемостазу у хворих. Для розра-

хунку ІРКЗ слід використовувати два
параметри: час максимальної ретракції кров’яного згустка (t) та ступінь
максимальної ретракції (h). Час максимальної ретракції кров’яного згустка визначали у секундах з моменту повного скорочення кров’яного згустка
до початку фібринолізу. На електрокоагулограмі час максимальної ретракції кров’яного згустка зображений найнижчими коливальними рухами самописця прибору. Величина
максимальної ретракції вимірювалася в міліметрах висоти коливальних
рухів самописця прибору у фазі максимальної ретракції кров’яного згустка та характеризувала його щільність.
ІРКЗ розраховувався як співвідношення часу максимальної ретракції
до показника максимальної ретракції
(формула 1) та виражався в умовних
одиницях. Для обчислювання ІРКЗ
необхідно визначати на електрокоагулограмі час максимальної рефракції та виміряти висоту коливання рухів самописця у фазі максимальної
ретракції (Патент на корисну модель
№38164 Україна від 25.12.2008).
Таким чином, запропонований
ІРКЗ є простим, загальнодоступним
та не потребує значних затрат часу
на його виконання, виконується біля
ліжка хворого. Важливим є те, що наведена методика не потребує додаткових дорогих реактивів.
У всіх обстежених хворих на ВГ
проведено розрахунок ІРКЗ. Величини
ІРКЗ в залежності від періоду та тяжкості хвороби наведені в таблиці 5.
Як видно з таблиці 5, інформативність ІРКЗ достатньо висока. Вже
40

Гепатологія, 2013, №4
Таблиця 5.
Показник ІРКЗ у хворих на ВГ у період розпалу,
залежно від ступеня тяжкості хвороби (M±m)
Групи обстежених
Хворі з легким перебігом ВГ (n=30)
Хворі з середньотяжким перебігом В Г (n=30)
Тяжкохворі на ВГ без ознак ГПЕ (n=30)
Тяжкохворі на ВГ з ознаками ГПЕ (n=9)
Здорові люди (n=30)

Градації ІРКЗ
323-180
179-60
59-15
<15
>323

ІРКЗ, Од.
227,05±35,91*
120,32±21,73*
35,54±13,96*
8,19±0,64*
383,51±34,28

П р и м і т к а . * - вірогідна різниця порівняно з показниками здорових людей (р<0,05).

при умові легкого перебігу ВГ у період розпалу хвороби встановлено зниження середньої величини ІРКЗ в 1,7
рази, порівняно із показником у здорових обстежених (р<0,05). Зростання тяжкості ВГ супроводжується прогресивним зниженням величини ІРКЗ
(в 3,1 рази у хворих з середньотяжкою
формою ВГ та в 10,8 рази у хворих з
тяжкою формою ВГ без ознак ГПЕ).
У хворих, у яких запідозрені попередники печінкової коми (різка слабкість, запаморочення, нудота, порушення сну, зниження пам’яті, порушення орієнтації, поява тахікардії та
ін.), ІРКЗ складав в середньому всього
8,19±0,64 Од.
Вважаємо, що з метою прогнозування печінкової коми на доклінічних
її етапах, всім хворим з тяжким перебігом ВГ слід проводити електрокоагулографічне дослідження з обчислюванням ІРКЗ у динаміці. За умов зниження ІРКЗ до 15 Од. та менше стан
хворого слід розцінювати як загрозу
розвитку гострої печінкової енцефалопатії. Таким чином, користуючись
методом електрокоагулографії з подальшим розрахунком ІРКЗ прогнозувати ГПЕ можна за 3-5 діб до виник-

нення її перших клінічних проявів, а
це дозволяє своєчасно передбачати
можливість ускладнення та призначати адекватну терапію.
Висновки:
1. Метод електрокоагулографічного
дослідження гемостазу у хворих на
вірусні гепатити чітко відображає
його стан, в залежності від періоду
та тяжкості перебігу.
2. ІРКЗ слід використовувати для визначення тяжкості перебігу хвороби та прогнозування можливості
розвитку гострої та хронічної печінкової енцефалопатії.
3. Запропонований спосіб займає лише 30 хвилин, до того ж, не потребує витрат на реактиви, порівняно
з біохімічними дослідженнями; дозволяє прогнозувати печінкову енцефалопатію за 3-5 діб до її перших
клінічних проявів.
* Продовження:
перше повідомлення — у №3, 2013 р.,
журналу «Гепатологія», с. 5–20.
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УДК 616/36-002/17-036/11:616.379-008.65]-036
ПЕРЕБІГ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С
НА ФОНІ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ЗАЛЕЖНО
ВІД НАЯВНОСТІ АБО ВІДСУТНОСТІ МЕТАБОЛІЧНИХ РОЗЛАДІВ
О.В. Кулєш
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м.Київ
Ключові слова: хронічний гепатит С, інсулінорезистентність, метаболічні
розлади.
ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С НА ФОНЕ
ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ
ИЛИ ОТСУТСТВИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
О.В. Кулеш
В работе представлены результаты влияния инсулинорезистентности на течение хронического гепатита С в зависимости от наличия или отсутствия метаболических расстройств. Продемонстрировано, что для течения хронического гепатита С на фоне инсулинорезистентности в сочетании с метаболическим
синдромом, характерными являются более выраженные клинико-лабораторные
проявления заболевания.
Ключевые слова: хронический гепатит С, инсулинорезистентность, метаболические расстройства.
COURSE OF CHRONIC HEPATITIS C WITH INSULIN RESISTANCE
SYNDROME DEPENDING ON PRESENCE OF METABOLIC DISORDES.
O.V. Kuliesh
The study is dedicated of influence of insulin resistance on the clinical course
of chronic hepatitis C depending of presence of metabolic disorders. The study
demonstrated that for chronic hepatitis C with insulin resistance and metabolic
disorders more severe clinical and laboratory manifestation of the disease are typical.
Key words: chronic hepatitis C, insulin resistance, metabolic disorders.
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Вступ. Незважаючи на значні досягнення у лікуванні хронічного гепатиту
С (ХГС) за останні декілька років, ХГС
залишається лідером серед головних
причин хронічної патології печінки.
Сьогодні ВГС-інфекцію розглядають як
первинну хронічну хворобу, оскільки у
75-85% інфікованих виникає хронізація.
ХГС характеризується некрозапальними та фібротичними змінами паренхіми печінки з поступовим формуванням
цирозу печінки (ЦП) і гепатоцелюлярної карциноми (ГЦК) [1]. За даними деяких експертних оцінок, інфікування
вірусом гепатиту С (ВГС) в світі сягає
понад 1 млрд. осіб, а кількість хворих
на ХГС становить близько 200 млн. Це
дає підстави розглядати таке становище
як пандемію гепатиту С, яка за своїми
масштабами у 4-5 разів перевищує поширеність ВІЛ-інфекції [2, 3].
Останнім часом прогностичним
фактором, що може впливати на перебіг ХГС, прискорюючи формування
фіброзу/цирозу печінки та знижуючи ефективність противірусної терапії
(ПВТ), вважається інсулінорезистентність (ІР). Про це свідчать результати
багатьох досліджень [4-7]. Слід зауважити, що ІР при ХГС набуває особливого значення і розглядається не тільки як центральна патогенетична ланка метаболічного синдрому (МС), а й
вважається, що HCV-інфекція сприяє
виникненню ІР [8, 9]. Загальновизнаним і провідним механізмом розвитку
інсулінорезистентності є дисбаланс
адипоцитокінів на тлі абдомінального
ожиріння – це, так звана, метаболічна
інсулінорезистентність. ІР є центральною патогенетичною ланкою у розви-

тку цілого ряду патологічних станів,
що входять до комплексу метаболічного синдрому [10-12]. У хворих на ХГС
виявлено пряму і опосередковану (через прозапальні цитокіни) інгібуючу
дію HCV ( переважно l генотипу) на інсуліновий каскад, що веде до розвитку
«вірусної» інсулінорезистентності [1316]. ІР вірусного походження в комбінації з резистентністю до інсуліну, асоційованою з МС, здатна прискорювати
прогресування порушень вуглеводного обміну аж до розвитку цукрового
діабету II типу (ЦД ІІ). Крім того, ряд
дослідників вважають ІР та ЦД ІІ позапечінковими проявами ХГС [8, 16, 17].
Суттєвими підставами для цього є описані випадки зворотного регресування
ІР, і навіть одужання від цукрового діабету II типу на тлі успішної ПВТ [18,
19]. Проте, суперечливим залишається низка питань: чи характерна ІР для
всіх генотипів ВГС, чи вона все ж таки є квазіспецифічною, чи впливає вірусне навантаження на формування
та вираженість ІР. Більшість науковців
вважають, що виражена ІР характерна
для пацієнтів з 1 та 4 генотипами ВГС.
Деякі автори не погоджуються з таким
твердженням, вказуючи на більш виражену ІР при 2а генотипі вірусу, в порівнянні з 1 генотипом; а ряд дослідників
взагалі не виявили асоціації між ІР та
генотипом ВГС [8, 20, 21]. Незважаючи на відсутність чітких відповідей на
провідні питання, поширення ХГС на
фоні порушень вуглеводно-жирового
обміну дає підстави припустити часте
поєднання цих патологічних процесів
та їх взаємний вплив. Ця проблема потребує подальшого вивчення, яке від44
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крило б перспективи вдосконалення
існуючих та створення нових підходів
до фармакологічної корекції.
Мета роботи: Оцінити клініко-лабораторні особливості перебігу хронічного гепатиту С на тлі інсулінорезистентності, залежно від наявності або відсутності метаболічного синдрому.
Матеріали та методи. У дослідження увійшло 42 пацієнти з діагнозом ХГС, з яких у 24 – виявлена ІР (І –
основна група); ІІ групу (контрольну)
склало 18 пацієнтів без ІР та МС. Пацієнти основної групи були розділені
на 2 підгрупи, залежно від наявності
або відсутності метаболічних розладів: І-А підгрупа – 14 пацієнтів із ХГС
на фоні ІР у рамках МС, І-В підгрупа – 10 пацієнтів із ХГС на фоні ІР –
без МС. Групи були співставні за віком
(37,8±1,5) та статтю. Слід зауважити,
що наявність ЦД І або ІІ типу у хворих
на ХГС, вживання алкоголю в гепатотоксичних дозах, коінфекція з ВГВ та/
або ВІЛ-інфекцією, декомпенсований
цироз печінки являлись критеріями
виключення із дослідження. Критерієм
верифікації діагнозу ХГС, окрім клініко-лабораторних ознак, була наявність
в крові RNA HCV визначена методом
PCR, встановлений генотип ВГС. Наявність ІР оцінювали за допомогою
НОМА-індексу (НОМА-ІR): рівень інсуліну натще (МО/мл) × рівень глюкози натще (ммоль/л) / 22,5. ІР діагностували при індексі НОМА >2,7. Метаболічні розлади оцінювались відповідно
до критеріїв метаболічного синдрому
(МС), запропонованих Всесвітньою
організацією охорони здоров’я та критеріїв, запропонованих Національним

інститутом здоров’я США – АТР III (the
National Cholesterol Education Program’s
Adult Treatment Panel) [22, 23].
Метаболічні розлади включали виявлення наступних критеріїв: наявність
надмірної маси тіла та/чи ожиріння,
що визначалось за індексом маси тіла
(ІМТ); наявність артеріальної гіпертензії, яка встановлювалась при показах АТ
вище 130/85 мм.рт.ст.; гіперглікемія натще > 6,1 ммоль/л та/чи порушення толерантності до глюкози; тригліцеридемія > 1,7 ммоль/л. Індекс маси тіла розраховувався за стандартною формулою:
ІМТ = вага, кг/ ріст в м2. Надмірна маса
тіла визначалась при показниках ІМТ
25,0-29,9 кг/м2, ожиріння діагностувалось при ІМТ >30 кг/м2.
Для статистичної обробки даних застосовували Microsoft Excel. Перевірка
на нормальність розподілу здійснювалася за допомогою критерію ШапіроУілкі. Для порівняння груп використано критерій Стьюдента для кількісних показників: у випадку відхилення
від нормального розподілу – критерій
Манна-Уітні; при доборі якісних ознак
для аналізу таблиць спряженості використовували критерій χ2-квадрат та
двосторонній точний критерій Фішера. Значущими у всіх випадках вважалися відмінності при р < 0,05.
Результати та їх обговорювання.
При розподілі пацієнтів в залежності
від генотипу ВГС було встановлено, що
у хворих І-А підгрупи частіше зустрічався 3 генотип ВГС – у 10 (71,4%), 1 генотип – у 4 (28,6%); серед пацієнтів І-В
підгрупи превалював 1 генотип ВГС – у
6 (60%), у 3 (30%) пацієнтів встановлено
3 генотип, а у 1 (10%) пацієнта – 2 гено45
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тип ВГС. Серед пацієнтів ІІ групи встановлено – 1 генотип у 10 (55,6%) хворих, 3 генотип у 7 (38,9%) та 2 генотип
ВГС – у 1 (5,5%) хворого. Звертає на себе увагу значне переважання 3 генотипу
ВГС в І-А підгрупі, на відміну від пацієнтів І-В підгрупи, де значно превалює
1 генотип ВГС. Така ІР у даної категорії хворих формується без участі метаболічних розладів, найімовірніше вона
зумовлена безпосередньою дією самого
вірусу, тобто має вірус-індуковану природу, що збігається із наведеними даними світової літератури [13-16].
Відсутність скарг у пацієнтів І-В
підгрупи виявлена у 3 (30,0%) хворих
та достовірно не відрізнялась від хворих II групи – 6 (33,3%) (p> 0,9). У той
час як клінічні прояви захворювання
реєструвались частіше серед хворих
І-А підгрупи, в порівнянні з ІІ групою,
так і І-В підгрупою. Відсутність скарг
серед хворих І-А підгрупи реєструвалась лише у 2 (14,3%) пацієнтів.
Астеновегетативний синдром достовірно частіше виявлявся серед хворих
І-А підгрупи, ніж порівняно з І-В підгрупою, так і ІІ групою дослідних хворих. Його частота була на 35,7% вищою
в порівнянні із хворими І-В підгрупи; в
обох групах становила 85,7% (12 хворих)
та 50,0% (5 хворих) відповідно.
Диспепсичний синдром визначався у 14 (58,3%) хворих основної групи. При розподілі пацієнтів із ІР на
підгрупи встановлено, що частота виявлення диспепсичного синдрому була вищою серед пацієнтів І-А підгрупи, в порівнянні із І-В підгрупою та ІІ
групою, наближаючись до вірогідного
значення (р<0,1). Серед пацієнтів І-А

підгрупи диспепсичний синдром зустрічався у 71,4% (10 із 14 хворих), у
І-В підгрупі – у 40,0% (4 із 10 хворих).
У той час як при аналізі частоти диспепсичного синдрому в І-В підгрупі
та ІІ групі – у 7 (38,9%) хворих відмінностей виявлено не було (р>0,9).
Артралгії діагностувались у 10
(41,6%) хворих основної групи, в порівнянні з хворими II (контрольної) групи, в яких артралгії спостерігались у 5
(27,8%) пацієнтів (р=0,5). Частота виявлення артралгій була вищою серед
пацієнтів І-А підгрупи і зустрічалась у
7 (50,0%) хворих, в порівнянні із пацієнтами І-В підгрупи, де артралгії були
у 3 (30,0%) пацієнтів (р=0,4) та ІІ (контрольною) групою – 5 (27,8%) (р=0,27).
Аналізуючи частоту, з якою зустрічаються артралгії, істотних відмінностей
між І-В підгрупою та ІІ групою не виявлено (р > 0,9). Щодо інших клінічних
проявів, таких як висип — у 35,7% та
жовтяниця — у 28,6%, частота була вищою серед хворих І-А підгрупи, на відміну від пацієнтів І-В підгрупи, в яких
висипи зустрічалися у 20,0%, жовтяниця у 10,0%, та ІІ групи, де висип зустрічався у 22,2%, жовтяниця – 11,1% хворих відповідно. При цьому істотних
відмінностей у частоті висипок і епізодів жовтяниці між І-В підгрупою та ІІ
групою виявлено не було (р > 0,9). Оцінюючи загальний стан хворих на ХГС
з ІР в залежності від наявності або відсутності МС, виявлено, що у І-А підгрупі частота клінічних проявів, таких
як астеновегетативний, диспепсичний
синдроми, артралгії, висип та епізоди жовтяниці, реєструвались частіше
ніж у хворих І-В підгрупи та ІІ групи.
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З’ясовано, що у пацієнтів І-А підгрупи
цитолітичний синдром виявився більш
вираженим. Середні значення активності АлАТ у хворих І-А підгрупи були вищими ніж у хворих І-В підгрупи
та ІІ групи, а саме: 139 (73-302) Од/л, в
порівнянні з 95,3 (52-158) Од/л та 71,13
(48-93) Од/л відповідно (р < 0,05). Активність АсАТ була достовірно вищою
у пацієнтів І-А підгрупи – 101,2 (57-154)
Од/л, в порівнянні як з І-В, так і з ІІ групами: 68,7 (43-96) Од/л та 56,5 (37-93,3)
Од/л відповідно (р < 0,05). Натомість
відмінності між підгрупою І-В та групою ІІ були статистично неістотними
(р > 0,5). При оцінці рівня ГГТП виявилось, що достовірно частіше підвищення рівня ГГТП спостерігалось у І-А підгрупі, а саме – у 12 (85,7%) пацієнтів, в
порівнянні з І-В підгрупою – у 4 (40,0%)
хворих та у 6 (33,3%) пацієнтів ІІ групи ( р < 0,005). Середні значення ГГТП
серед хворих І-А підгрупи були достовірно вищими, в порівнянні з пацієнтами І-В і ІІ групами: 97 (43-198) Од/л,
49 (26,5-78) та 38,8 (22,2-42,6) відповідно
(р < 0,01). Середній вміст білірубіну та
загального білка істотно не відрізнявся
в усіх групах.
Встановлено також, що ІР є більш
вираженою у хворих І-А підгрупи, ніж
у пацієнтів І-В підгрупи. Серед хворих
І-А підгрупи переважала помірна та
значна ІР, середнє значення (НОМА-ІR–

3,6 (2,5–4,0)), на відміну від пацієнтів І-В
підгрупи, де переважала незначна та помірна ІР, середнє значення НОМА-ІR –
2,9 ( 2,5–3,7); р < 0,05.
Висновки: Отримані дані свідчать,
що перебіг ХГС на фоні ІР в поєднанні з
МС характеризується більш вираженими клінічними проявами, частота виявлення їх є значно вищою у даної категорії пацієнтів, ніж у хворих з ІР без
МС. Можливо це пов’язано із впливом
як самого вірусу, так із метаболічними
розладами. Цим також можна пояснити значно виражений цитолітичний та
мезенхімально-запальний синдроми у
хворих І-А підгрупи. Порівнюючи пацієнтів I-В підгрупи з пацієнтами, які
увійшли до контрольної групи, достовірного впливу ІР на частоту виявлення клінічних проявів та вираженість
лабораторних показників у нашому дослідженні не отримано. Проте питання
впливу ІР, як в рамках МС так і вірусіндукованої, на перебіг, прогноз та лікування ХГС залишається дискусійним
та потребує подальшого вивчення.
Узагальнюючи все вищезазначене,
в лікуванні пацієнтів необхідно враховувати наявність не тільки ІР, а й наявність та вираженість метаболічних
розладів, корекція яких сприятиме
підвищенню частоти досягнення біохімічної ремісії та стійкої вірусологічної відповіді на стандартну ПВТ.
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КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ІМУНОКОРЕГУЮЧОГО МОЛОЧНОГО
БАКТЕРІАЛЬНО-ДРІЖДЖОВОГО НАПОЮ З ВИСОКИМ ВМІСТОМ
НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ
(Повідомлення перше)
Р.Ю. Грицко1, Н.А. Єгоршина2, Б.А. Герасун1
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Ключові слова: нуклеїнові кислоти, нуклеїнат, кумис з коров’ячого молока,
харчова (кормова) добавка, імуномодуляція.
КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОКОРРЕГИРУЮЩЕГО
МОЛОЧНОГО БАКТЕРИАЛЬНО-ДРОЖЖЕВОГО НАПИТКА С
ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
Р.Ю. Грицко, Н.А. Егоршина, Б.А. Герасун
В статье приведены результаты экспериментальных исследований биологического воздействия на организм молочного бактериально-дрожжевого напитка
с высоким содержанием нуклеиновых кислот (кумыс с коровьего молока). Установлено, что эта пищевая (кормовая) добавка оказывает многогранное позитивное биологическое воздействие на функции организма. Так, в эксперименте
на поросятах, кормовая добавка способствовала существенному уменьшению
заболеваемости кишечными инфекциями, а также стимулирующе воздействовала на показатели кроветворения. В эксперименте на белых мышах с вторичной иммуносупрессией показано иммуностимулирующее воздействие кормовой добавки: частота сильного иммунного ответа на внутрибрюшинную иммунизацию эритроцитами барана составила в экспериментальной группе 96%, в
то время как в контрольной группе таких показателей вообще не было.
Включение кумыса с коровьего молока в рацион питания способствовало
повышению эффективности противодифтерийной иммунизации: в контрольной группе число лиц, у которых после ревакцинации титр антител превышал
1:1280, достиг 60%, в опытной – 100%.
Ключевые слова: нуклеиновые кислоты, нуклеинат, кумыс с коровьего молока, пищевая (кормовая) добавка, иммуномодуляция.
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CLINICAL APPLICATION OF IMMUNE-CORRECTING MILK BACTERIALYEAST BEVERAGE WITH HIGH LEVEL OF NUCLEIC ACIDS
R. Yu. Hrytsko, N.A. Yehorshyna, B.A. Gerasun
Annotation. In hepatology nucleic acids (usually preparation nucleinate) are
usually administered to patients with chronic hepatitis C, who receive interferon
therapy, for stimulation of leucopoiesis. However, nucleic acids have a significantly
wider spectrum of biological action. Results of experimental investigations concerning
influence of milk bacterial-yeast beverage with a considerable content of nucleic acids
on different functions of the body have been presented in our research.
Materials and methods. Milk bacterial-yeast beverage, containing nucleic acids,
was tested. Authors also elaborated technique of koumiss production in dry state
(content of DNA – 0.76 mg/g, and RNA – 0.61 mg/g).
Mechanism of immunopotentiating action of koumiss from cow’s milk was studied
in experiment on animals and birds. Immunopotantiating action of the beverage on
human beings was estimated by its influence on the efficacy of preventive immunization
against diphtheria.
Results. In experiment on piglets it was established that administration of food
supplement promoted probable decrease in incidence of gastrointestinal diseases: in
experimental group 10% of piglets were ill during observation period, in control group –
70.9%. Average haematological indices, content of erythrocytes and haemoglobin in
experimental group of piglets, were higher and constituted 8.14± 0.32 million and
8.16±0.37 g % respectively, and in control group – 7.95±3.4 million and 7.57± 0.38
g % respectively (Р<0,05). Concerning concentration of leukocytes, average indices
(during observation) were lower in experimental group than in control group and
constituted 9.59±0.49, versus 12.0±0.77 respectively, which is caused by inflammatory
processes in piglets from control group. Immunopotentiating influence of food
supplement was established in experiment on white mice with artificial secondary
immunosuppression. Thus, strong immune reaction to intraperitoneal immunization
with sheep’s erythrocytes was registered in 96% of animals from experimental group –
animals in control group didn’t respond to immunization properly.
Positive influence of food supplement on efficacy of vaccination against diphtheria
was established. In control group a number of individuals, titre of antibodies in which
achieved > 1:1280, constituted only 60%, in experimental – 100%.
The obtained data concerning influence of koumiss on synthesis of antitoxin
confirm its immunopotentiating action and simultaneously indicate expediency of
administration of immunostimulants during vaccination.
Conclusions. It has been established that food supplement has a considerable
biological activity, in particular, it influences positively immunity indices. In our opinion,
it is important that besides high content of ribonucleic acid (1800-2100 mcg/ml), the
beverage contains complete set of essential amino acids, glutamine acid (to 6 g/l),
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vitamins from B group and other useful substances (all components in optimal ratio).
Adding of milk bacterial-yeast beverage with high content of nucleic acids to patients’
diet has certain advantages over pharmacological preparations.
Key words: nucleic acids, nucleinate, koumiss from cow’s milk, food supplement,
immunomodulation.
Вступ. Зацікавлення нуклеїновими кислотами (НК) як лікарським засобом триває понад сто років. Особливо багато досліджень з терапевтичної
дії рибонуклеїнових кислот належить
українським вченим. У літературі підкреслюється, що вже перші роботи з
вивчення цілющих властивостей нуклеїнових кислот виконані на високому науковому рівні [1–4]. З цим можна повністю погодитись, бо і сьогодні
принципово нових даних про використання нуклеїнових кислот у гепатології та в інших напрямках медицини фактично немає. Проте препарати
НК у гепатології, за нашими даними,
стали використовувати значно менше – ми пов’язуємо це з появою величезної кількості медикаментів, запропонованих для лікування хронічних
гепатитів, часто без достатніх на то
підстав, а це ускладнює орієнтування
в лікуванні.
У гепатології нуклеїнові кислоти,
хоч і обмежено, переважно використовують для впливу на порушення
кровотворення, що зумовлені гематологічною шкідливістю противірусних препаратів, у першу чергу інтерферонів. Найчастіші негативні зміни
у картині крові, що виникають під час
противірусної терапії хронічного гепатиту С (ХГС), стосуються кількості
лейкоцитів – у більшості хворих вже
через місяць від початку лікування

спостерігаються зміни у бік лейкопенії. Під впливом нуклеїнових кислот
процес цей сповільнюється і тому нуклеїнат рекомендовано для корекції побічної дії інтерферонотерапії у
хворих на ХГС [5]. Статистично значне послаблення змін у картині крові
позитивно відбивається на стані клітинного імунітету, що, зокрема, проявляється кращим співвідношенням
CD4/CD8, а це позитивно характеризує вплив нуклеїнату на стан імунного реагування [6]. Нуклеїнат виявився
ефективним при медичній реабілітації хворих на ХГС: відмічалась тенденція до зменшення інтенсивності клінічної симптоматики, нормалізація
біохімічних показників [7].
Сьогодні препарати на основі НК
використовують в багатьох галузях
клінічної медицини. Так, встановлено,
що призначення нуклеїнату хворим на
первинну бешиху сприяє швидшій ліквідації таких клінічних симптомів захворювання як прояви загальнотоксичного синдрому, а також симптомокомплексу місцевого запалення шкіри,
розвитку гнійно-запальних ускладнень
(абсцеси, флегмони, некрози шкіри,
гангрена) – тривалість їх скорочувалася в середньому в 4,6 рази, наявність
залишкових явищ бешихи – в 1,8, частота рецидивів протягом 1 року після
виписки зі стаціонару зменшувалась в
1,9 раза [8]. Використання нуклеїнату в
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терапії хворих з наявністю рецидивної
бешихи у гострому періоді захворювання сприяло ліквідації Т-лімфопенії,
зменшенню дисбалансу субпопуляційного стану Т-клітин з оптимізацією
співвідношення між хелперною та супресорною субпопуляціями Т-клітин,
відновленню імунорегуляторного індексу СD4/СD8, підвищенню до меж
норми показника реакції бласттрансформації з ФГА [9]. Застосування нуклеїнату в комплексній терапії хворих
на феліноз сприяє прискоренню ліквідації загальної інтоксикації й регіонального лімфаденіту та зменшує ймовірність розвитку нагноєння уражених
лімфовузлів [10]. Була також доведена
ефективність нуклеїнату при герпетичній інфекції – сприяв відновленню
або суттєвому покращенню імунних
показників [11, 12].
Проте виникає потреба у подальшому вивченні та ширшому впровадженні нуклеїнових кислот для популяційної імунокорекції [9, 13-15].
Біостимулюючий вплив екзогенних
НК пояснюють посиленням синтезу ендогенних НК та метаболізму клітин. По даних літератури, безпосередній імуностимулюючий ефект НК
зумовлений активізацією клітин макрофагальної фагоцитуючої системи [16]. НК сприяють посиленню міграції Т- і В-лімфоцитів, поновленню
функціональної активності системи
комплементу, підвищенню рівня лізоцину та синтезу імуноглобулінів,
функціонуванню імуноклітинної кооперації [17-19].
В якості фармакологічного засобу НК широко використовується пре-

парат нуклеїнат – це високоочищена,
низькомолекулярна, гомогенна фракція дріжджової рибонуклеїнової кислоти з переважаючим вмістом олігорибонуклеотиду, з молекулярною
масою біля 6000 Дальтон і з послідовністю 18-20 нуклеотидів. На початку
2000 р. З.Ю. Ткачук захистив пріоритет на субстанцію та лікарські форми
дріжджової РНК в патентному офісі
США, а в 2004 р. отримав патент США
і на його основі патент України та ряду провідних країн світу [20].
Препарат стимулює міграцію стовбурових клітин кісткового мозку та
збільшує утворення клітин імунологічної пам’яті [20]. У людей з набутим
імунодефіцитом різного походження – нормалізує рівні Т- і В-клітин
при їх зниженому вмісті, їх функціональну активність, істотно стимулює
продукцію Т-хелперів і Т-супресорів,
усуває дисбаланс популяцій лімфоцитів, нормалізує вміст антигенреактивних клітин і сироваткових імуноглобулінів класів G, А, М; зменшує кількість нульових лімфоцитів, індукує
вироблення ендогенного інтерферону [21]. Також збільшує фагоцитарну
активність перитонеальних фагоцитів
і лейкоцитів, активує полі- та мононуклеари, посилює хемотаксис, володіє протизапальними властивостями,
інгібує окисні процеси у клітинних
мембранах, стабілізує мембрани клітин, оптимізує окисно-відновні процеси у тканинах та прискорює процеси регенерації [21]. Володіє і неспецифічним противірусним ефектом, за
рахунок інтерфероногенної активності [13, 20, 21].
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Проте до імуномодуляторів, дія
яких спрямована на посилення імунної відповіді, належать не лише фармакологічні препарати НК, але й харчові добавки, ад’юванти та інші агенти, які прискорюють або збільшують
інтенсивність імунних процесів [22].
Особливе значення надається імунностимулюючому впливу молочної бактеріально-дріжджової харчової добавки – кумису із коров’ячого молока.
Ми вивчали можливість використання харчового імуностимулятора –
кумису із коров’ячого молока – для
впливу на імунний стан організму, зокрема у хворих із вірусним гепатитом
С, а також з метою підвищення імунологічної реактивності населення.
Останнє зумовлене тим, що погіршення екологічної ситуації в результаті антропогенного впливу призвело до значних змін імунологічної реактивності
людини і поширення захворювань, що
викликаються умовнопатогенними і
навіть непатогенними мікроорганізмами, зростання алергічних хвороб
та злоякісних новоутворень [23]. Після аварії на ЧАЕС навіть у практично
здорових людей часто виникають суттєві дефекти у роботі імунної системи
[24], які можуть проявлятися у вигляді синдрому підвищеної втомлюваності [25, 26]. Під час епідемічної кризи
в Україні – пандемії ВІЛ-інфекції, туберкульозу тощо – поширення імунної недостатності стає особливо небезпечним. Саме тому виникає доцільність розробки методів впливу на
реактивність організму у великих контингентах населення [1, 27]. Вторинна
імунна недостатність може виникати

внаслідок пухлинного, інфекційного
чи автоімунного захворювання або сама може бути головним етіопатогенетичним чинником цих патологій.
Як імуностимулятор у нашому дослідженні використовували харчовий
продукт із значним вмістом нуклеїнових кислот – кумис із знежиреного коров’ячого молока, – що містить
дріжджові НК у концентрації 18002100 мкг/мл.
Перше, ніж перейти до розгляду
можливості використання біологічно-активного препарату у гепатології (переважно для лікування ХГС та
зменшення побічної дії противірусної
терапії), у цьому повідомленні будуть
розглянуті загальні підходи до вивчення цілющих властивостей молочного
бактеріально-дріжджового напою.
Матеріали та методи.
Приготування напою. Для виготовлення кумису використовували
знежирене коров’яче молоко (жирність не повинна перевищувати
0,05%). Процес складається з двох фаз.
Перша фаза. До молока додаються
молочнокислі бактерії. Культивування
проводиться при 29 оС протягом 22-24
годин, до звурдження. Сьогодні для
ферментації молока ми використовуємо суміш молочнокислих бактерій –
високоактивний штам мезофільного
стрептококу та 3 штами лактобактерій
(кількість життєспроможних молочнокислих бактерій не менше 1-108) –
закваска «Біла лінія» (Milk Life).
Друга фаза. До звурдженого молока
додають цукор (40–50 г/л) та дріжджі.
По нашій технології використовується
штам дріжджів Sacharomyces cerevisiae
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з високою швидкістю росту, мальтазною активністю до 40 хв., зимазною –
до 60 хв. Попередньо дріжджі переводять у ростову фазу (обов’язкова умова). Для цього дріжджі витримують у
3% цукровому сиропі 40 хв. при 30° С.
Підготовлені таким чином дріжджі
додають до молочно-бактеріального середовища з цукром, після цього
здійснюється подальше культивування при 29ºС в умовах постійної аерації протягом 15 годин. Після цього кумис вважається готовим і його можна
вживати. Для сповільнення подальшого дозрівання напій витримують у холодильнику при + 4-6° С. Призначали
3–денний кумис («молодий» напій).
Ми також розробили методику виготовлення з напою екстракту у сухому виді. Досліджували концентрацію
ДНК/РНК в таких молочних екстрактах із застосуванням різних молочних заквасок. Для цього 25 мг молочного екстракту (кожного досліджуваного взірця) ресуспендували у 0,3 мл
50 mM розчину ЕДТА. ДНК/РНК виділяли згідно загальноприйнятої методики [28]; НК в аналізованих зразках визначали спектрофотометрично
(результати подані у табл. 1), а також
візуалізували в агарозному гелі (1%)
із додаванням бромистого етидію
(0,5 мкг/мл (рис. 1).
Таблиця 1.

Рисунок 1. Результати спектрофотометрії
ДНК/РНК в досліджуваних зразках
екстрактів «кумису з коров’ячого молока»
(виготовлених з різних заквасок).

В описаних дослідженнях ми попередньо вивчали механізм імуностимулюючої дії кумису з коров’ячого
молока в експерименті на тваринах та
птахах (поросятах, курах-несучках та
білих мишах із вторинною штучною
імунною недостатністю).
На людях імуностимулюючу дію
напою вивчали за впливом на ефективність профілактичної імунізації –
вакцинації проти дифтерії.
I. Біостимулюючий вплив молочної бактеріально-дріжджової добавки
в експерименті на тваринах та птахах
1. Досліди на поросятах. У цьому
експерименті встановлювали вплив
кормової добавки на: а) резистентність
до збудників шлунково-кишкових захворювань; б) динаміку маси тіла;
в) гематологічні показники. До експерименту були залучені наукові працівники Львівської ветеринарної академії.

Концентрація ДНК/РНК в перерахунку на 1 г молочного екстракту
Молочний
ДНК
РНК
екстракт (мг/г екстракту) (мг/г екстракту)
1
0,35
0,29
2
0,76
0,61
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Дослід проводили у тваринницькому господарстві із високою захворюваністю поросят на бактеріальні інфекції
(переважно колібактеріоз, стрептококи) та набрякову хворобу – своєрідну
токсемію, яка, по даних літератури, патогенетично зумовлена дисбактеріозом та кормовою алергією; вважається, що розвиток хвороби пов’язаний
з токсичною дією Escherichia coli, особливо її бетагемолітичних штамів.
Хід дослідження. Виходячи з даних
літератури, що новонароджені поросята часто отримують патогенні й
умовно патогенні мікроорганізми від
свиноматки, кормову добавку призначали свиноматкам у дозі 1000 мл
надень ще за 15 днів до опоросу (термін достатній для санації кишки); в
наступному її згодовували протягом
всього підсосного періоду. Поросятам
кормову добавку призначали у дозі
20 мл із поступовим збільшенням до
100 мл протягом 4 місяців
2. Вплив молочної бактеріально-дріжджової добавки на курокнесучок.
Дослідження проводили в умовах птахоферми, до дослідної та контрольної групи увійшло по 5000 курнесучок. Вплив добавки оцінювали за
показниками яйценосності.
II. Дослідження біостимулюючих
властивостей молочної бактеріально-дріжджової добавки в експерименті на білих мишах із вторинною
імунною недостатністю.
Біостимулюючий вплив добавки
вивчали на нелінійних білих мишах
масою 20-25 г. Для створення імунодефіциту мишам протягом 7 днів вводи-

ли преднізолон з розрахунку 100 мг/ кг
маси тіл (дослідна та контрольна групи по 50 тварин). Тварини одержували стандартну кормову суміш, а після створення штучного імунодефіциту до раціону тварин дослідної групи,
замість одного із компонентів корму
(казеіну), додавали кумис. Через 10
днів для визначення імуностимулюючої дії кумису тварин дослідної та
контрольної групи імунізували одноразовим введенням підшкірно, у підошву правої задньої лапки, 0,05 мл 3%
завісини еритроцитів барана. Через 96
годин у імунізованих тварин видаляли та методом зважування визначали
співвідношення маси лівого й правого
підколінних лімфатичних вузлів. Якщо це співвідношення складало > 1,3,
то такий тип імунної відповіді розглядався як сильний.
Крім того, частину мишей імунізували внутрішньочеревною 3% завісиною еритроцитів барана в дозі 0,3 мл.
У тварин, імунізованих внутрішньочеревинно, визначали співвідношення маси селезінки до маси тіла. Якщо
цей показник становив 1:60 – 1:80, то
така імунна відповідь вважалась слабою, при співвідношенні 1:20– 1:40 –
сильною.
III. Вплив кумису з коров’ячого
молока на ефективність профілактичної імунізації дифтерійним анатоксином. Досліджували показники
антитоксичного імунітету до/після
ревакцинації та особливості обміну
імуноглобулінів.
Дослідження з вивчення імунорегуляторного впливу кумису в умовах специфічної профілактики диф55

Гепатологія, 2013, №4
вої добавки у тваринництво, на метод
отримано авторське свідоцтво СРСР
та патент України на винахід [29].
Середні гематологічні показники –
вміст еритроцитів та гемоглобіну в дослідній групі поросят були вищими і
становили відповідно 8,14-± 0,32 млн
та 8,16± 0,37 г %, а в контрольній групі – 7,95±3,4 млн та 7,57± 0,38 г % (Р <
0,05). Що стосується концентрації лейкоцитів, то в дослідній групі середні
показники (протягом спостереження)
були меншими (проте у межах фізіологічної норми), ніж у контрольній: відповідно становили 9,59± 0,49, проти
12,0±0,77. Це свідчить про запальні процеси у поросят контрольної групи [30].
Встановлено також, що кумис у вигляді кормової добавки позитивно
впливав на продуктивність кур: яйценосність зросла на 6,5%; покращились
якість яєць та збереження поголів’я птахів, зменшились прояви канібалізму.
В експерименті на білих мишах з
вторинною імуносупресією встановлено, що кумис з коров’ячого молока
проявляв вірогідні імуностимулюючі властивості. Так, у мишей, що бу-

терії проводили на добровольцях –
військовослужбовцях першого року
служби. Вакцину отримували чоловіки у віці 19-20 років, які підлягали ревакцинації проти дифтерії.У дослідній групі кумис у дозі 500 мл починали приймати за 20 днів до імунізації
і продовжували вживати ще 20 днів
після неї. До ревакцинації та через 25
днів після ревакцинації визначали титри антитіл. Аналізували також обмін
імуноглобулінів: IgA, IgM, IgG.
Результати та їх обговорення.
В експерименті на поросятах встановлено, що призначення кормової
добавки сприяло вірогідному зменшенню частоти захворювань.Так, у дослідній групі протягом терміну спостереження хворіло 10% поросят, в той
час у контрольній групі – 70,9%. Навіть у разі, коли добавку отримували
лише свиноматки, поросята хворіли
значно менше. Відповідно у дослідній
групі значно менше загинуло поросят
(табл. 2). На підставі цих результатів
Рішенням Комітету по кормах та заготовках при Раді міністрів СРСР було
рекомендовано впровадження кормо-

Таблиця 2.
Вплив молочної бактеріально-дріжджової кормової добавки на захворюваність поросят у тваринницькому комплексі
Групи тварин
Контрольна група
Дослідна № 1*
Дослідна № 2**
Р

Кількість
свиноматок

Кількість
поросят

652
764
710

5281
6264
6254

Хворіло
голів поросят
абсол. к-ть
%
3747
70,9
995
15,9
628
10,0
Р<0,001

Загинуло
голів поросят
абсол. к-ть
%
1803
34,1
770
12,3
117
1,9
Р<0,001

П р и м і т к а : * - кормову добавку згодовували лише свиноматкам.
** - кормову добавку згодовували свиноматкам та поросятам.
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(114,8+13,7 до і 115,4+14,1 мг/100 мл
після імунізації), та IgM (відповідно
73,8+8,8 і 75,1+6,9 мг/100 мл). Що стосується IgG то його концентрація після ревакцинації зросла з 1200+56,3
до 1318+64,9 мг/100 мл, але різниця
не досягла статистичної вірогідності (Р>0,05). Принципово інакше виглядав вплив імунізації на обмін імуноглобулінів у дослідній групі. Так, концентрація IgA до імунізації становила
100,0+5,8, а після –180,6+7,4 мг/100 мл
(Р<0,05). Що стосується ІgМ, то його концентрація майже не змінилась
(з 73,9+8,8 до 85,8+15,7 мг/100 мл), але
концентрація IgG зросла з 1210+56,5 до
2272+98,6 мг/100 мл (Р<0,05).
Особливості обміну імуноглобулінів вказують на різні типи імунної
відповіді у контрольній та дослідній
групах: у частини вакцинованих осіб
з контрольної групи ймовірно не відбулося переключення з синтезу IgM
на IgG. Останнє вказує на те, що специфічний імунний захист у дослідній
групі надійніший, бо афінність IgG у
тисячі разів вища, а здатність нейтралізувати токсини у сотні разів більша,

ли імунізовані еритроцитами барана
внутрішкірно, у підошву правої лапки,
сильний тип реагування (за співвідношенням маси лімфатичних вузлів) зареєстрований лише у 16% тварин (переважала слаба відповідь.) Додавання
до раціону кормової добавки значно
змінило результати експерименту: у дослідних тварин частота сильної імунної
відповіді зросла до 28% (Р < 0,05). Ще
більший вплив кормової добавки проявився в досліді на тваринах, імунізованих внутрішньочеревно: у 96% тварин
дослідної групи зареєстрований сильний тип імунної відповіді (у контролі
такого взагалі не було).
Встановлено позитивний вплив
харчової добавки на ефективність
вакцинації проти дифтерії, що в черговий раз підтверджує його імуностимулюючу дію (табл. 3). У контрольній
групі кількість осіб, у яких титр антитіл досяг >1:1280 становила 60%, у дослідній – 100% (Р< 0,05).
При визначенні вмісту імуноглобулінів крові осіб з контрольної групи (рис. 2) встановлено, що імунізація майже не вплинула на вміст IgA

Таблиця 3.
Титри антитоксичних антитіл у дослідній та контрольній групах
до і після ревакцинації (в порівнянні з „фоном”)

До ревакцинації
Після ревакцинації
контрольна група
дослідна група

Титри антитіл в РНГА
1:320 –
< 1:160
> 1:1280
1:640
34,4/11
21,9/7
20/4
-

20/4
-

60/12
100/15

Р

> 0,05
< 0,05

П р и м і т к а : у чисельнику - % осіб з певним титром антитіл; у знаменнику - кількість.
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Подібні результати отримані іншими авторами, які вивчали вплив нуклеїновмісних препаратів на різні хвороби та патологічні стани [1, 8, 11, 33, 34].
Одержані дані стосовно впливу кумису на синтез антитоксину та взагалі імуноглобулінів підтверджують його імуностимулюючу дію і одночасно
вказують на доцільність призначення
імуностимуляторів під час щеплення.
Ефективність бактеріально-дріжджового напою, як і фармацевтичних
препаратів, що містять НК, полягає в
посиленні синтезу ендогенних НК та
метаболізму клітин, чинників клітинної кооперації та інших факторів, які
сприяють нормалізації стану імунної
системи. Безпосередній імуностимулюючий ефект НК зумовлений активізацією клітин макрофагальної фагоцитуючої системи [16-19].
За нашими даними перевага харчової добавки з високим вмістом НК,
порівняно із фармакологічними засобами, полягає в наступному:
1. Певне психологічне значення має
те, що це харчовий продукт, а не фарма-

ніж у IgM. Імунологічна пам’ять стосовно антитіл класу IgG значно прискорює при потребі синтез антитіл [23,
24, 30, 31].
При обстеженні військовослужбовців до ревакцинації звертало на себе увагу те, що у значної частини з них
вміст імуноглобулінів знаходився на
нижній межі норми, що вказує на приховану форму вторинного імунодефіциту, за нашими даними поширеного
серед військовослужбовців першого
року служби. Саме цим можна пояснити різницю в особливостях обміну
імуноглобулінів у осіб з контрольної
та дослідної груп: харчова добавка із
високим вмістом НК позитивно вплинула на стан імунної системи вакцинованих дослідної групи.
Позитивний вплив кумису на стан
організму ми спостерігали також у вагітних жінок: використання напою
«кумису з коров’ячого молока» сприяло покращенню гематологічних показників, зменшенню проявів депресії, окрім цього, напій виступав як
харчовий адаптоген [32].

I gA

I gM

I gG

Рисунок 2. Розподіл імуноглобулінів в групах до (1) і після (2) імунізації
-контрольна група
------ дослідна група
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кологічний препарат; до того ж він значно дешевший і відповідно доступніший
ніж нуклеінат; 2) важливе значення має
те, що крім достатнього вмісту рибонуклеїнової кислоти (1800-2100 мкг/ мл),
до складу напою входять повний набір
незамінимих амінокислот, глутамінова
кислота (до 6 г/л), набір вітамінів групи
В (включаючи фолієву та оратову кислоти), інозинова кислота, до того ж усі
компоненти знаходяться в оптимальному співвідношенні. Препарат містить
й інші біологічно активні компоненти,
у тому числі холінліпотропний фактор.

Позитивну роль відіграють і особливості мікрофлори напою.
Також наші дослідження свідчать,
що включення молочного бактеріально-дріжджового напою з високим
вмістом нуклеїнових кислот до дієтичного харчування пацієнтів із ХГС
позитивно впливає на їх загальний
стан, гематологічні показники, дещо
зменшує побічну дію противірусної
інтерферонотерапії. Ці аспекти використання харчової добавки детальніше будуть розглянуті в наступному
повідомленні.
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФУЛЬМИНАНТНОГО ГЕПАТИТА D (СУПЕРИНФЕКЦИЯ) НА ФОНЕ
ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА В
В.П. Малый, Н.С. Пороша, Т.И. Лядова, Я.Я. Боднар, М.А. Андрейчин
В статье описан клинический случай острого вирусного гепатита D с особо
тяжелым фульминантным течением на фоне хронического гепатита В. Детально
представлены динамика заболевания и патоморфологические изменения.
Ключевые слова: фульминантный гепатит D, хронический гепатит В.
CLINICAL-MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF FULMINANT
HEPATITIS D (SUPERINFECTION) ON THE BASIS OF CHRONIC
HEPATITIS B
V.P. Malyi, N.S. Porosha, T.I. Lyadova, Ya.Ya. Bodnar, M.A. Andreychin
In article presents the description of a clinical case acute viral hepatitis D with
severe fulminant course with chronic hepatitis B. Dynamics of the disease, treatment
and pathomorphological changes were observed.
Key words: fulminant hepatitis D, chronic hepatitis B.
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Вступ. Проблема вірусних гепатитів
з парентеральним механізмом передачі інфекції займає домінуюче місце серед усіх захворювань печінки і є однією
з найактуальніших у сучасній гепатології. З зазначеними інфекціями пов’язані
більшість випадків летальних наслідків
у хворих на гострі вірусні гепатити, а також випадки розвитку хронічних захворювань печінки, включаючи цироз і гепатоцелюлярну карциному [1, 2, 3].
Гостре захворювання печінки, що
супроводжується жовтяницею, раптовим порушенням синтетичної функції, коагулопатією і печінковою енцефалопатією визначається як фульмінантний гепатит (ФГ), тяжкість
перебігу якого пропорційна вираженості некрозу печінки. ФГ супроводжується набряком речовини головного мозку, кровотечами різної локалізації (частіше шлунково-кишковою),
ацидозом, гіпоглікемією, нирковою
недостатністю, інфекціями дихальних
і сечовивідних шляхів з можливою генералізацією і розвитком сепсису, поліорганними порушеннями тощо. У
практиці інфекціоніста найбільш частими причинами ФГ є вірусні захворювання печінки, які в 50–70% випадків обумовлені вірусом гепатиту В з
дельта-агентом або без нього, у вагітних жінок – вірусом гепатиту Е; припускається можливість участі вірусів
простого герпесу, Епштейна-Барр, цитомегаловірусу, вірусів вітряної віспи,
інколи вірусу гепатиту А тощо [4, 5, 6].
Дуже часто злоякісний перебіг гепатиту відбувається при гострій дельта
суперінфекції у вірусоносія гепатиту В.
Рідко можливий ще один варіант супер-

інфекції – інфікування дельта-вірусом
хворих на хронічний гепатит В [7, 8].
Приводимо такий випадок інфікування з розвитком ФГ.
Хворий А., 17 років, госпіталізований до ОДКІЛ м. Харкова 02.09.11 р. о
14.30 на 5-й день хвороби з діагнозом:
вірусний гепатит. Доставлений машиною швидкої допомоги. В приймальному відділенні скарги на жовтяницю
шкіри та склер, помірні болі в правому підребер’ї, слабкість, млявість, поганий апетит.
З анамнезу захворювання стало відомо, що захворів гостро 29.08.11 р.,
коли з’явилися помірні болі в правому підребер’ї. Наступного дня звернув
увагу на потемніння сечі. 01.09.11 р.
був оглянутий педіатром, який призначив додаткове обстеження. 02.09.11.
з’явилася іктеричність шкіри та склер,
у зв’язку з чим, хворий був направлений у ОДКІЛ .
Дані епідеміологічного анамнезу
дозволили встановити, що у хворого декілька років тому був виявлений
НВsАg, однак більш детального обстеження стосовно наявності маркерів реплікації вірусу гепатиту В та активності процесу не було проведено.
У червні місяці 2011 р. було проведено
оперативне втручання з приводу різаної глибокої рани на спині. Періодично відвідував перукарні та стоматолога. Вживання та ін’єкційне введення
наркотичних речовин заперечував.
З анамнезу життя відомо, що підліток ріс і розвивався відповідно віку.
Часто хворів ГРІ, ангінами. Схильний до
суїцидальних спроб, у зв’язку з чим знаходився під спостереженням психіатра.
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знебарвлений. Сечовипускання не порушено. Сеча, зі слів хворого, темна.
Попередній діагноз: Хронічний гепатит В, тяжкий перебіг.
Клінічний аналіз крові (03.09): гемоглобін – 159 г/л, кольор. показник – 0,9,
ШОЕ – 2 мм/год, еритроцити – 4,9 ×
1012/л, тромбоцити – 190 × 109/л, лейкоцити – 4,3 × 109/л, еоз. – 0%, пал. –
4%, сегм. – 42%, лімф. – 45%, мон. – 9%.
В динаміці хвороби в подальшому
у клінічних аналізах крові відзначалося зменшення рівня тромбоцитів, а
26.09 – лейкоцитоз, нейтрофільоз.
Клінічний аналіз сечі (від 06.09): мутність – помірна, колір – коричневий,
рН – 6,0, питома вага – 1026, білок –
сліди, цукор та ацетон – не визначаються, лейкоцити – 10-12 в п/зору, еритроцити – незмінені 1-2 в п/зору, циліндри
(гіалінові) – 8-10 в п/зору, епітелій нирок – небагато, жовчні пігменти.

Об’єктивно при госпіталізації загальний стан тяжкий, обумовлений
розвитком інтоксикації (слабкість, млявість, швидка стомлюваність), гіпербілірубінемією. Свідомість збережена.
Правильної статури, вага 56 кг. Температура тіла 36,60С. Осередкової неврологічної симптоматики нема. Менінгеальні знаки відсутні. Склери та шкірні
покриви жовтяничні, висипань немає.
Видимі слизові оболонки рожевого кольору, чисті. Слизова зіву рожева, вільна
від нальотів. Лімфовузли дрібні, рухливі, безболісні. Дихання вільне, ритмічне, аускультативно над легенями – жорстке, хрипів немає. ЧДР 18/хв. Тони серця ритмічні, ясні. ЧСС 78/хв. АТ 110/60
мм рт.ст. Язик обложений білим нальотом. Живіт м’який, доступний глибокій
пальпації. Печінка +3 см нижче краю реберної дуги, край еластичний, помірно
болючий. Селезінка не збільшена. Кал

Таблиця 1.
Динаміка біохімічних аналізів крові
Білірубін, мкмоль/л
Дата
05.09.11.
12.09.11.
21.09.11.
26.09.11.

загальний зв’язаний
370
329,5
373,5
363,7

Трансамінази, мкмоль/мл

вільний

АЛТ

АСТ

Тимолова
проба, ОД

322,5
176,1
196,3
193,7

42,88
37,04
16,20
6,91

7,13
19 18
4,0
4,88

5,03
6,58
6,65
1,73

48,4
15,3
177,2
170

Протромбіновий
індекс, %
63
65
47
30

Таблиця 2.
Протеїнограма (г/л)
Дата

Загальний
білок

Альбуміни

06.09.11.
19.09.11.

61,4
63,6

59
51

Глобуліни

А/Г коеф.

α-1

α-2

β

γ

5
4

7
8

12

17

1,44

11

26

1,04
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В наступних аналізах сечі зберігалась незначна лейкоцитурія, циліндрурія, жовчні пігменти. Динаміка
біохімічних аналізів крові представлена в табл. 1, 2.
Обстежений на маркери вірусних
гепатитів А, В, С від 03.09: позитивні
НВsАg, HBeAg, анти-HBe; від 06.09 –
HBsAg, анти-НВсоre IgM, IgG; антиHDV сум. Методом ПЛР у крові від
06.09 виявлена ДНК НВV.
Консиліум лікарів встановив, що у
хворого гепатит D супер інфекція на
фоні хронічного гепатиту В.
Гострофазові показники від 08.09 –
у нормі.
Амілаза крові (13.09) – 19,7 Од/л,
сечі – 324,2 Од/л.
У копрограмі (09.09) – без запальних змін. Бак. посів на кишкову групу
від 09.09.– результат негативний.
Група крові – АВ (IV), Rh позитивний.
Рентгенографія органів грудної клітини від 26.09 – без патології.
При УЗД органів черевної порожнини: 03.09, 15.09 та 26.09 діагностовано виражений гепатохолецистит, холангіт, гепатит, ознаки цирозу печінки.
Паренхіматозна реакція підшлункової
залози. Асцит, наростаючий у динаміці
захворювання. Синдром роздратованого кишківника. Зміни жовчного міхура на користь портальної гіпертензії.
Ехокардіосонографія від 06.09 дозволила виявити наявність аномальної
хорди лівого шлуночка, гіпертрофію
міокарда лівого шлуночка 1 ст. При повторному обстеженні (26.09) відзначалась наявність випітного перикардиту.
Гіподинамічний режим гемодинаміки.

Ехоенцефалосонографія (06.09) –
нормотензія. Пульсація судин головного мозку в нормі. Від 25.09 – гіпертензія 1 ст. Вазоспазм по обох спиномозкових артеріях.
ЕКГ (01.09: синусовий ритм. Пізніше, від 26.09 – ознаки субендокардіальної ішемії передньодіафрагмальних відділів серця.
Консультований окулістом (06.09 і
23.09) – патологічних змін не виявлено.
Консультація невролога від 22.09 –
клінічні ознаки печінкової енцефалопатії.
Заключний діагноз: гострий гепатит D (суперінфекція), злоякісна форма. Хронічний гепатит В на стадії
цирозу. Асцит. Анасарка.
Ускладнення: гостра печінкова недостатність. Печінкова енцефалопатія. Набряк головного мозку.
У процесі хвороби проводилась
розширена інфузійна терапія з внутрішньовенним введенням глюкозосольових розчинів, реамберіну, препаратів кальцію, калію, а також дексазон, тівортін, аміноплазмаль-гепа;
призначались пірацетам, L-лізину есцинат; пентоксифілін, папаверін, платифілін; трансфузія одногрупної свіжозамороженої плазми; давалися
сибазон, ГОМК, дофамін. Усередину –
альфа-ліпін, лактувіт, аміцил, атоксил,
панкреатин, фамобіфідумбактерин,
фамотидин. Проводилися екстракорпоральні методи детоксикації – ультрагемофільтрація, а також антибактеріальна терапія: гепацеф, цефазолін,
цефотаксим, цебанекс, лефлоцин.
Стан хворого залишався тяжким
за рахунок явищ інтоксикації, стійкої
гіпербілірубінемії, цитолізу, що про64
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довжував зберігатися. Став погружатися у дрімоту в день.
21.09. загальний стан хворого
вкрай тяжкий, з погіршенням. Шкірні покриви – інтенсивно жовтяничного кольору. Рівень свідомості – оглушення. Оцінка за шкалою Глазго – 13
балів, в’ялий, сонливий. На питання
відкриває очі, відгукується з запізненням. Відмічаються періоди збудження.
З’являються м’язові посмикування. Інструкції виконує не всі. Менінгеальні
знаки відсутні, зіниці D=S, вогнищева
симптоматика відсутня. Стійко зберігалася гіпербілірубінемія на фоні зниження показників АЛТ, протромбінового індексу, порушення білково-синтетичної функції печінки. В динаміці
стан хворого погіршувався: наростають астенія та адинамія. Настрій нестійкий, апатія. Підсилюється жовтяниця. 24.09 за показаннями хворий був
переведений на ШВЛ. Стан залишався
вкрай тяжким: вербальний контакт був
втрачений, періостальні рефлекси відсутні, позитивні патологічні рефлекси. У 24.00 26.09.11. настала асистолія.
Проведені реанімаційні заходи виявилися неефективними. У 00.45 27.09.11.
констатована біологічна смерть.
Результати патологоанатомічного розтину.
1. Труп молодого чоловіка правильної статури, задовільного харчування.
Трупні ознаки виражені. Шкірні покриви жовтяничні, підшкірна клітковина набрякла на всій протяжності. У
плевральних порожнинах патологічного вмісту і спайок немає, плевра гладка.
У черевній порожнині 1800 мл рожевої
прозорої рідини, очеревина гладка.

2. Тверда мозкова оболонка напружена. М’які мозкові оболонки тонкі,
прозорі, під ними скупчення прозорої
рідини, малюнок звивин згладжений.
Навколо мигдаликів мозочку виражена борозна від вклинення у великий
потиличний отвір. На розрізі речовина
мозку різко набрякла, структура збережена на всій протяжності. Просвіти
бокових шлуночків розширені, містять
збільшену кількість прозорої рідини,
епендима гладка. Судини основи мозку – тонкостінні, повнокровні.
3. Слизова повітроносних шляхів рожевого кольору, покрита кров’янистою
мокротою. На дотик легені еластичні,
під плеврою на всій протяжності безліч
вогнищ буро-вишневого кольору, місцями зливного характеру. На розрізі –
тканина легенів блідо-червонуватого
кольору з темно-червоними ділянками,
які вибухають над поверхнею розрізу.
Стінки судин і бронхів тонкі, еластичні. При здавленні з поверхні розрізу стікає помірна кількість кров’янистої злегка пінистої рідини. У просвіті легеневої
артерії рідка кров.
4. Серце дещо збільшене, порожнини його злегка розширені, містять невеликі згортки крові. Клапани серця і
великих судин жовтуватого кольору,
гладкі, рухливі, з гладкою поверхнею.
Епікард і пристінковий ендокард гладкі, з безліччю різного розміру вогнищ
буро-вишневого кольору, подекуди
зливних. Міокард щільно-еластичний,
на розрізі коричнево-жовтуватого кольору; в області середньої третини перегородки є світла ділянка з вогнищем
буро-червонуватого кольору діаметром близько 0,5 см. Товщина стінки
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правого шлуночка 0,3 см, лівого 1,3 см.
Інтима вінцевих артерій серця і аорти
насичено-жовтого кольору, гладка.
5. Слизова стравоходу зі згладженим рельєфом складок і розширеними звитими венами підслизового шару; в просвіті шлунка близько 400 мл
кров’янистого вмісту, слизова сірувата, складчастість згладжена на всій
протяжності. У просвіті тонкої кишки – вміст типу «кавової гущі». Уздовж
тонкої кишки ділянки брижі шириною до 7 см з крапковими і більшими,
зливними вогнищами буро-вишневого кольору, на розрізі жирова тканина буро-червоного кольору, місцями
помітне тромбування судин. Жовчні
шляхи прохідні; в просвіті жовчного
міхура близько 30 мл зеленуватої рідкої жовчі, стінка сірувато-зеленуватого кольору, дещо потовщена, набрякла, пухка, слизова бархатиста, зеленуватого кольору. Печінка зменшена,
в’яла, поверхня з декількома горбистими ділянками коричнево-жовтого
кольору, що поширюються вглиб паренхіми, на розрізі охряно-жовтого
кольору; на іншій протяжності тканина печінки коричнево-бура, строката. Підшлункова залоза еластична, на
розрізі сірувато-жовтувата, дольчата.
6. Приниркова клітковина розвинена добре, фіброзна оболонка знімається легко. На дотик – тканина нирок
щільно-еластична, поверхня гладка,
коричнево-жовтувата. На розрізі кірковий шар блідо-коричнево-жовтуватий, мозковий – червонувато-бурий з
явно вираженим жовтуватим відтінком, межа між шарами – чітка. Слизова сечовивідних шляхів сірувато-жов-

тувата, гладка. Передміхурова залоза
відповідає віку.
7. Селезінка трохи збільшена,
щільно-еластична, капсула гладка. На
розрізі тканина темно-червоного кольору з жовтуватим відтінком, пульпа
без соскобу. Лімфовузли всіх локалізацій дрібні, без видимих змін.
8, 9. Ендокринна і кістково-м’язова
системи без ознак патології.
Мікроскопічне дослідження.
При світлооптичному дослідженні печінки померлого виявлено гетерогенність морфологічних змін, що проявлялася у поєднанні альтеративних,
запальних і компенсаторно-пристосувальних процесів. Основною ознакою,
що відображає у даному випадку морфофункціональний стан печінки є формування осередків некрозу та крововиливів у поєднанні із фіброзом і проліферацією жовчних проток (рис. 1).
Колагенові волокна визначалися за
ходом портальних трактів і синусоїдів.
Зазначені морфологічні зміни
стверджують наявність хронічного

Рисунок 1. Фіброз печінки, проліферація
жовчних проток, крововиливи. Забарвлення
гематоксиліном і еозином. Зб.: × 300.
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запального процесу, який супроводжувався не тільки некротично-дистрофічними змінами гепатоцитів, а й
структурною реорганізацією строми
органа, яка реагувала клітинним інфільтратом та колагеноутворенням.
За своїм складом клітинний інфільтрат поліморфний, із переважанням
лімфоцитів над нейтрофілами і фібробластами. В осередку клітинного інфільтрату спостерігається гіперхромність ядер холангіоцитів, набряк
стінок жовчних протоків та їх склероз.
Гістологічно не зареєстровано і специфічних змін інших внутрішніх органів. Вони полягали у наявності розладів гемодинаміки і дистрофічно-некротичних змін. Так, капіляри ниркових
тілець повнокровні, ендотеліоцити
містять велике гіперхромне ядро. Просвіти канальців розширені виповнені
фрагментами десквамованих нефроцитів (рис. 2). Цитоплазма нефротелію
канальців гомогенна, ядра гіперхромні.
Строма кіркового і мозкового шарів набрякла із крововиливами та незначною
лімфо-гістіоцитарною інфільтрацією.
Таким чином, зазначені зміни можна трактувати як прояв гострої печінково-ниркової недостатності, що побічно стверджується і морфологічними змінами легенів. На перший план
у їхній морфологічній картині виступає альвеолярний набряк у поєднанні
із накопиченням еритроцитів (рис. 3)
як результат підвищеної проникності
кровоносних судин. Про це свідчить
набряк, плазматизація і розволокнення структур судинної стінки.
Виражені розлади гемодинаміки відмічено і в тканині міокарда, що

Рисунок 2. Повнокров’я капілярів клубочка,
десквамація нефротелію, крововиливи. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: × 300.

Рисунок 3. Альвеолярний набряк. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: × 300.

виражалися у повнокров’ї артеріол і
венул, набряком строми, які поєднувалися із декомплексацією кардіоміоцитів із їх фрагментацією та гомогенізацією цитоплазми (рис. 4).
Таким чином, у даному випадку
морфологічна картина вірусного гепатиту D характеризувалася неспецифічними ознаками загострення хронічного запалення, розладами кровообігу у вигляді набряку та геморагій,
67

Гепатологія, 2013, №4
Патологоанатомічний
діагноз:
Гострий гепатит D (клінічно), злоякісна форма (субмасивні некрози паренхіми печінки, паретичне розширення і
повнокров’я вен стравоходу). Хронічний гепатит В на стадії цирозу. Асцит.
Анасарка. Жовтяниця. ДВЗ-синдром:
крововиливи в брижі тонкої кишки,
плевру, тканину селезінки, білялоханкову клітковину.
Ускладнення. Дрібновогнищева,
переважно перибронхіальна, пневмонія (гістологічно). Набряк легень. Набряк головного мозку.
Причина смерті – поліорганна недостатність.
Висновки. Враховуючи дані епідеміологічного анамнезу, анамнезу хвороби, клінічні прояви захворювання,
результати біохімічних, інструментальних та вірусологічних досліджень,
дані патологоанатомічного розтину та
морфологічні зміни, що були виявлені
у хворого, можна прийти до висновку,
що в цьому випадку мала місце суперінфекція дельта хронічного гепатиту В. Вкрай тяжкий перебіг хвороби,
з розвитком некрозу печінки на тлі
контамінації гепатитом В, зі зниженими функціональними можливостями
органа, призвів до розвитку поліорганної недостатності та став причиною летального наслідку.

Рисунок 4. Інтерстиціальний набряк,
фрагментація кардіоміоцитів, Забарвлення
гематоксиліном і еозином. Зб.: × 300.

осередковими некрозами гепатоцитів
і колагенізацією строми без утворення регенераторних часточок та вираженою проліферацією холангіол.
Обґрунтування діагнозу. На підставі результатів розтину, гістологічного дослідження, а також даних прижиттєвого лабораторного обстеження
встановлено, що у померлого юнака
мала місце некротична форма гострого
гепатиту D на фоні хронічного гепатиту В з наслідком у цироз печінки з ознаками портальної гіпертензії і картиною
ДВЗ-синдрому, що в сукупності призвело до розвитку поліорганної недостатності, яка послужила безпосередньою причиною смерті. Клінічний діагноз на розтині підтверджений, збіг 1А.
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ГЕПАТИТ Е
Клінічні спостереження
Н.М. Прикуда1, Р.Ю. Грицко1, А.М. Задорожний1, Ю.О. Гев2
1
2

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Львівська обласна клінічна інфекційна лікарня

Ключові слова: гепатит Е, HEV, авідність, мікст-інфекція.
ГЕПАТИТ Е
Клинические наблюдения
Н.М. Прыкуда, Р.Ю. Грицко, А.М. Задорожный, Ю.О. Гэв
В статье описаны клинические случаи гепатита Е, зарегистрированные в
неэндемичном регионе Украины (Львовская область). В одном из них отмечено обострение хронического гепатита В с появлением высокой концентрации anti-HВc IgM, что не типично для ХГВ. Авторы объясняют это суперинфекцией. Сделано заключение о целесообразности более широкого обследования больных вирусными гепатитами на anti-HEV. Об этом свидетельствует
частота выявления антител к HEV у населения и работников животноводства в
неэндемичном регионе.
Ключевые слова: гепатит Е, HEV, авидность, микст-инфекция.
HEPATITIS E
Clinical Observation
N.M. Prykuda, R.Yu. Hrytsko, A.M. Zadorozhnyi, Yu.O. Hev
Clinical cases of hepatitis E, registered in non-endemic region of Ukraine (Lviv
region) have been described in the article. Exacerbation of chronic hepatitis B with
presence of high concentration of anti-HВc IgM has been noted in one of them, which
is not typical for chronic hepatitis B. Authors explain it as superinfection. Conclusion
concerning expediency of more thorough examination of patients with viral hepatitis
for presence of anti-HEV has been made. The proof is the incidence of detection of
antibodies to HEV in population and workers in animal husbandry in non-endemic
region.
Key words: hepatitis E, HEV, avidity, mixed infection.
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Гепатит Е – це переважно ендемічне захворювання, найбільш поширене у країнах із тропічним та субтропічним кліматом. За даними сучасних
літературних джерел щороку на гепатит Е (ГЕ) хворіє близько 1 млн осіб,
а 2-7% здорового дорослого населення мають антитіла до вірусу гепатиту Е (HEV) [1-3]. Для ГЕ притаманні
епідемічні спалахи, які повторюються
кожні 5-8 років, а також спорадичні
випадки, що постійно реєструються.
Донедавна ендемічними щодо ГЕ вважалися лише країни Азії, Африки та
Південної Америки, де на частку даного захворювання припадало близько
50% усіх випадків вірусних гепатитів.
Найбільші спалахи зареєстровані в Індії та Китаї [4, 5]. Описані також великі спалахи захворювання і на території
Радянського Союзу (зокрема в Туркменістані) [6]. Окремі спорадичні випадки ГЕ, які реєструвалися у країнах
Західної Європи, пов’язували, насамперед, з туризмом і міграцією населення [7]. В останні роки прослідковується збільшення кількості випадків гепатиту Е в неендемічних регіонах [2, 3].
На сьогоднішній день виділено і
вивчається 5 генотипів HEV. Вважається, що 1-й та 2-й генотипи найчастіше зустрічаються у країнах Азії,
Африки та Південної Америки і асоціюються з тяжким перебігом захворювання. Найбільш поширеним є 3-й
генотип, який є причиною спорадичних випадків гострого ГЕ у багатьох
країнах Північної Америки та Європи
(Італія, Греція, Іспанія, Британія) [8,
9]. Цей генотип HEV поширений і на
території Росії [6]. Особливістю віру-

су 3-го генотипу є здатність викликати захворювання не тільки людей, а й
тварин, зокрема гризунів, диких кабанів, оленів, домашніх свиней та ягнят.
А тому поширення захворюваності на
неендемічних територіях пов’язують
також із наявністю природного інфекційного вогнища серед тварин. Цей
факт підтверджує частота виявлення
антитіл до HEV у працівників тваринництва. Так, при обстеженні працівників свиноферм, розташованих на
території Львівської, Тернопільської
та Хмельницької областей, частота
виявлення anti-HEV становила 7,8%
[10]. Описані випадки виникнення
захворювання після вживання в їжу
м’яса диких кабанів та оленів. Спалах ГЕ в 2003 році в Японії, описаний
S. Tei та співавторами, пов’язують із
вживанням сирої печінки оленя [11].
Донедавна 4-й генотип HEV виявляли у людей хворих на гепатит Е та
у домашніх свиней лише на території
країн Азії. За даними Y. Bouamra та
співавторів, у15 хворих з діагностованим ГЕ у Франції протягом 2009-2012
років та у 5 хворих в Італії (Лаціо) в
2011 році ідентифіковано 4-й генотип
вірусу [12]. Виділяють також 5-й генотип HEV, але він зустрічається винятково у птахів [13, 14].
Зазвичай гепатит Е перебігає в легких та середньотяжких формах і завершується повним одужанням хворого. Хворіють, в основному, особи
молодого віку. Особливо небезпечний ГЕ для вагітних жінок, оскільки
у них захворювання характеризується
тяжким перебігом із розвитком ДВЗсиндрому, гострої ниркової недостат71
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ності, а летальність сягає більше 25%
[15]. Ускладнюється перебіг гострого гепатиту у хворих із вираженими
імунодефіцитами, а також на тлі хронічних захворювань печінки. У таких випадках ГЕ може прогресувати
у хронічну форму, часто з розвитком
цирозу печінки [16, 17].
Наводимо дані про пацієнтів, які
перебували на стаціонарному лікуванні в ЛОІКЛ протягом жовтня 2013 року
з діагнозом: гепатит Е. Слід зауважити,
що жоден із них не відвідував регіони,
які вважаються ендемічними щодо ГЕ,
і не контактував з особами, що проживають на території цих регіонів.
Пацієнт К., 64 роки, житель смт.
Нового Роздолу, поступив у Львівську
обласну інфекційну лікарню 1.10.2013
року на 7-й день захворювання. З
анамнезу відомо, що хвороба розпочалась гостро, 24.09.2013р., коли на фоні
підвищення температури тіла до субфебрильних цифр з’явилися нудота,
блювання, ломота в м’язах, біль у суглобах. Цього ж дня пацієнт помітив
пожовтіння склер і шкірних покривів.
На момент поступлення утримувались
артралгічні та диспепсичні прояви.
Захворювання характеризувалося
середньотяжким перебігом. Протягом
усього жовтяничного періоду утримувались прояви астенії, зниження апетиту, нудота. Покращення стану співпало із зменшенням жовтяниці шкірного покриву.
При обстеженні пацієнта отримані
наступні результати лабораторних досліджень. Загальний аналіз крові від
2.10.2013 р.: Hb – 151 Г/л, еритроцити – 4,0 Т/л, лейкоцити – 11,6 Ґ/л, ео-

зинофіли – 1%, паличкоядерні – 6%,
сегментоядерні – 40%, лімфоцити –
48%, моноцити – 5%, ШОЕ – 15 мм/год,
тромбоцити – 310 Ґ/л; біохімічні показники крові: загальний білірубін – 326,4
мкмоль/л, прямий білірубін – 236,5
мкмоль/л, непрямий білірубін – 89,9
мкмоль/л, АлАТ – 14,1 мкмоль/л, тимолова проба – 6,9 Од; ГГТ – 152,0 од/л,
амілаза – 14,8 мг/(год.×мл), ЛФ – 4,0
мккат/л; протеїнограма: загальний білок – 64,5 г/л, альбуміни – 61,9%, глобуліни – 38,1% , α1 – 3,1%, α2 – 6,0%,
β – 12,2%, γ – 16,8%; коагулограма:
протромбіновий час – 19´, протромбіновий індекс – 79%, фібриноген –
4,0 г/л, гематокрит – 46%; сечовина –
7,2 ммоль/л, креатинін – 82,4 мкмоль/л,
цукор крові – 4,0 ммоль/л. УЗД органів
черевної порожнини: печінка помірно збільшена (ПЗР – 17,5 см), паренхіма дещо гіпоехогенна. У воротах –
множинні лімфовузли розміром до
1,3×0,7 см, жовчні протоки не розширені. Жовчний міхур скорочений. Підшлункова залоза не потовщена. Селезінка зреагована. Нирки нормальних
розмірів. ЧМС не розширена.
Беручи до уваги артралгічний синдром у продромальному періоді хвороби, запідозрений гепатит В. Проте,
при серологічному дослідженні методом ІФА HBsAg не виявлений, ПЛР на
HBV DNA від’ємна. Маркери гепатитів А і С також не виявлені. Детальніше обстеження дало змогу діагностувати у пацієнта ГЕ: у хворого наявні
anti-HEV IgM у високій концентрації
(індекс серопозитивності – 7,3).
Хворий отримував препарати лактулози, 10% розчин магнію сульфату
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per os, сорбенти, в/в краплинно 5% розчин глюкози з вітаміном С, реосорбілакт, ксилат. З 7-го дня від початку лікування почалось поступове покращення
загального самопочуття хворого: зменшувалась вираженість диспептичного та астенічного синдромів, слабшала
жовтяниця склер і шкірних покривів.
Виписаний на 29-й день з моменту госпіталізації в задовільному стані.
Пацієнтка Ш., 22 роки, також жителька смт. Новий Розділ, знаходилась
на стаціонарному лікуванні в інфекційному стаціонарі з 15.10.2013 року.
Поступила на 3-ю добу захворювання
із скаргами на загальну слабість, нудоту, блювання, пожовтіння склер і
шкірних покривів. Диспепсичні прояви, астенічний синдром утримувались у хворої протягом 2 тижнів, а покращення загального самопочуття пацієнтки спостерігалось лише в період
спадання жовтяниці.
Отримано наступні результати лабораторних досліджень: загальний
аналіз крові 16.10.2013 р.: Hb – 134 Г/л,
еритроцити – 4,0 Т/л, лейкоцити –
6,6 Ґ/л, еозинофіли – 2%, паличкоядерні – 18%, сегментоядерні – 40%,
лімфоцити – 30%, моноцити – 10%,
ШОЕ – 9 мм/год, тромбоцити –
211 Ґ/л; біохімічні показники крові:
вміст загального білірубіну в динаміці – 137,2 → 198,7 → 30,7 мкмоль/л,
прямий білірубін – 94,6 → 151,4 →
11,8 мкмоль/л, непрямий білірубін –
42,6 → 47,3 → 18,9 мкмоль/л, АлАТ–
40,2 → 43,2 → 3,1мкмоль/л, тимолова
проба – 5,0 → 17,8 Од, ГГТ – 218,7 од/л,
амілаза – 18,0 мг/(год.×мл), ЛФ –
3,8 мккат/л; протеїнограма: загальний

білок – 72,0 г/л, альбуміни – 54,3%,
глобуліни – 45,7%, α1 – 3,0%, α2 – 9,5%,
β – 11,7%, γ – 21,5%; коагулограма:
протромбіновий час – 21’, протромбіновий індекс – 71%, фібриноген –
3,1 г/л, гематокрит – 55%; сечовина –
4,3 ммоль/л, креатинін – 78,1 мкмоль/л,
цукор крові – 4,0 ммоль/л.
При обстеженні на вірусні гепатити виявлені маркери гепатитів В і Е: HBsAg, HBV DNA, anti-HBc
IgM (індекс серопозитивності – 10) та
anti-HBcIgG (індекс серопозитивності – >7); anti-HEV IgM зареєстровані у
значній концентрації – індекс серопозитивності становить 6,8. При повторному обстеженні через 10 днів відзначено зростання титру HBsAg у 3,5 рази.
УЗД органів черевної порожнини:
печінка біля краю реберної дуги, паренхіма однорідна. В воротах декілька
лімфовузлів розміром до 1,5×0,6 см.
Жовчний міхур скорочений, не містить жовчі. Підшлункова залоза не
потовщена; селезінка зреагована.
Нирки нормальних розмірів, паренхіма не потовщена, ЧМС не розширена.
Отже, у хворої встановлена мікстінфекція: гепатити В та Е. Особливістю цього випадку гепатиту В є одночасна наявність anti-HBc IgG та antiHBc IgM у високій, до того ж майже в
однаковій концентрації.
Відомо, що у хворих на гострий гепатит В anti-HBc IgG відсутні або можуть з’являтися лише через кілька
тижнів/місяців від початку хвороби,
натомість при хронічному гепатиті
anti-HBc IgM відсутні, або концентрація їх є значно меншою, ніж при гострому гепатиті; у таких хворих пере73

Гепатологія, 2013, №4
важають специфічні імуноглобуліни
G. Таке співвідношення специфічних
імуноглобулінів як у даної хворої, значно ускладнює діагностику, точніше –
розмежування гострого та хронічного
гепатиту В. У таких випадках єдиним,
насьогодні, реальним способом вирішення цього аспекту хвороби є визначення авідності антитіл [18]. Авідність anti-HBcor IgG у пацієнтки із
гепатитом В та Е виявилась високою –
55%, що вказує на значну тривалість
НВ-вірусної інфекції, а це виключає
гострий гепатит В.
Особливістю даного захворювання
було також те, що клінічних проявів
та клініко-лабораторних показників
(крім авідності антитіл), які б свідчили
про хронічний гепатит В, у хворої виявити не вдалося. Захворювання виникло гостро, до цього пацієнтка вважала
себе здоровою. Створюється враження, що йдеться про приховану форму
ХГВ, яка загострилась під впливом суперінфекції. Про загострення свідчить
активний синтез anti-HBc IgM. На нашу думку, на таку можливість вказує і
наростання титру HBsAg.
Хворій призначено лікування: препарати лактулози, сорбенти, в/в краплинно 5% розчин глюкози з вітаміном С, реосорбілакт. Починаючи з 15-ї
доби з моменту госпіталізації у хворої
спостерігалось зниження показників загального білірубіну, поступове
зменшення активності АлАТ, покращувався апетит, зменшились прояви
астенічного синдрому. Виписана додому в задовільному стані на 21-й день
з моменту госпіталізації. Хвора взята
на диспансерний облік для наступно-

го спостереження за розвитком ХГВ –
хоча вона виписана в задовільному
стані, передбачити подальші можливі
ускладнення активного ХГВ складно.
Наведене клінічне спостереження
свідчить про те, що у хворих на гепатит В доцільно визначати anti-HBc обох
класів імуноглобулінів, бо в окремих
випадках навіть високий вміст anti-HBc
IgM не виключає ймовірність хронічного гепатиту – останнім часом з’явилися
численні повідомлення про приховану
форму ХГВ, що може загострюватись і
клінічно проявлятися внаслідок нашарування гепатитів А та Е [2].
Розглянуті випадки ГЕ, що виникли у неендемічному регіоні України,
свідчать про наступне:
1. Доцільність ширшого впровадження
методів виявлення аnti-HEV у клінічну практику в неендемічних по ГЕ регіонах для обстеження хворих на вірусні гепатити.
2. Раптове загострення хронічного гепатиту (підвищення активності
АлАТ у 20 разів і більше, поява антитіл, що належать до IgM) є показником для виключення суперінфекції –
не тільки гепатиту D, але й інших гострих гепатитів, у тому числі ГЕ. У
випадках, подібних до наведеного
вище (хворий із мікст-інфекцією),
доцільно визначати авідність специфічних імуноглобулінів класу G.
3. Нашарування ГЕ на хронічний гепатит може призводити до інтенсивного загострення, що є небезпечним і потребує ретельного нагляду
за подальшим перебігом хвороби.
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ГЕПАТИТ Е В НЕЕНДЕМІЧНОМУ РЕГІОНІ
В.П. Малий, Н.В. Брядко, С.М. Тарасенко, О.В. Волобуєва, С.П. Тітовський,
Н.В. Шепилєва
У статті розглядаються сучасні погляди на проблему гепатиту Е. Наведені
дані клінічного спостереження за хворими на гепатит Е у неендемічному регіоні
України.
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V.P. Мaliy, N.V. Bryadko, C.M. Tarasenko, O.V. Volobueva, S.P. Titovskiy,
N.V. Shepileva
Contemporary views on the problem of hepatitis E are presented in the article.
The data of clinical observation of patients with hepatitis E in non-endemic foci of
Ukraine.
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Среди заболеваний печени, вызванных облигатно гепатотропными
вирусами, особое место занимает вирусный гепатит Е (ГЕ), представляющий серьезную проблему для здравоохранения многих стран мира.
Первоначально заболевание регистрировалось преимущественно в субтропических и тропических странах,
как правило, с низким уровнем социально-экономического развития.
ГЕ – одна из главных причин эпидемических и спорадических случаев гепатита вирусной этиологии, передающегося водным путем в этих странах.
Реальные показатели заболеваемости ГЕ не установлены, однако почти
треть населения Земли инфицирована возбудителем этого заболевания.
В государствах, эндемичных по ГЕ,
частота обнаружения антител к HEV
(анти-HEV) достигает 18-29% и даже
44%. ГЕ в этих странах является массовой патологией с высоким уровнем
летальности. У заболевших ГЕ часто
возникают тяжелые и фульминантные формы, особенно у беременных
(20-40% и выше). Такая ситуация свидетельствует о серьезности проблемы.
Большинство авторов, изучавших
ГЕ, указывают на следующие эпидемиологические закономерности этой
инфекции [1-4]:
• распространенность в странах
жаркого климата;
• фекально-оральный механизм передачи;
• сезонность (подъем заболеваемости связан с началом/окончанием
сезона дождей в Юго-Восточной
Азии, в странах Центральной Азии

пик заболеваемости приходится на
осень);
• очерченные вспышки водного происхождения с высоким уровнем заболеваемости;
• взрывной характер вспышки;
• неравномерность территориального
распространения заболеваемости;
• незначительная очаговость в семьях
(в большинстве случаев имеют место очаги с одним заболевшим);
• преимущественное поражение лиц
молодого возраста (15-29 лет), в
регионах с высоким уровнем заболеваемости ГЕ в этой возрастной
группе до 96% обследованных имеют анти-НЕV IgG;
• повторяющиеся подъемы заболеваемости на эндемичных территориях с интервалом 7-8 лет;
• сезонная неравномерность заболеваемости в течение года, с началом
подъема в летние месяцы.
Представления об эпидемиологии
ГЕ за последние годы претерпели наиболее значимые изменения. Прежде
всего, это пересмотр эндемичности
территорий (Европа, Япония, Северная Америка) и наличие в них аутохтонных случаев болезни, неопровержимое доказательство зоонозной
природы ГЕ; существование хронических форм с длительной персистенцией вируса (более 6 месяцев).
В последние годы, наряду с эндемичными зонами, которые находятся
за пределами Украины, в ряде стран
Западной Европы, Северной Америки, а также в некоторых государствах
Юго-Восточной Азии и Океании, появилось много публикаций о выявле77
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нии спорадических случаев манифестной инфекции в неэндемичных зонах
[5-7]. Накопление данных по этому
вопросу представляет чрезвычайно
большой интерес.
Учитывая миграцию населения,
возможность пребывания в южных регионах, эндемичных для вирусного ГЕ,
алиментарный путь передачи инфекции, увеличение темпов загрязнения
окружающей среды, снижение иммунологической реактивности, эпидемиологическая ситуация относительно этой
инфекции может реально измениться.
Изучение вирусного генома позволило выявить значительную изменчивость изолятов и на этом основании
установить 4 генотипа HEV [8, 9]. В
каждом из четырех генотипов выделено множество подтипов [10]. Деление
на генотипы имеет важное эпидемиологическое и клиническое значение.
Так, установлено, что источником 1 и
2 генотипа являются больные люди, а
3 и 4 – животные. Это, прежде всего,
поросята. Исследования позволяют
утверждать, что животные могут служить резервуаром для HEV-инфекции
человека и что этот вирус человека первоначально был возбудителем заболевания диких кабанов [2, 11]. Эволюция
от зооноза к антропонозной инфекции
подтверждается сообщениями о сходных характеристиках полных последовательностей генома вируса человека и
свиньи – генотипов 3 и 4 [12].
В эксперименте вирус у поросят
вызывает поражение печени с развитием желтухи, и хотя существуют некоторые геномные отличия у вирусов,
выделенных у свиней и человека, это

не препятствует перекрестному заражению, поскольку достоверно более высокая частота инфицирования
HEV выявлена у работников свиноферм [13]. В то же время имеются данные о тесной генетической и филогенетической связи определенного свиного изолята с человеческим [14], о
чем было отмечено на 45-ой конференции Европейской ассоциации по
изучению печени (EASL) и это дает
основания считать ГЕ зоонозом.
Таким образом, имеется достаточно обоснованных доводов в пользу
зоонозной природы вирусного ГЕ –
передача возбудителя от животного к
человеку. ГЕ все больше и больше рассматривается как вновь возникающая
зоонозная болезнь в промышленно
развитых неэндемичных странах [15].
Пищевой путь инфицирования чаще всего обусловлен возбудителями 3
и 4 генотипов. Они вызывают поражение печени при употреблении в пищу
недостаточно термически обработанного мяса некоторых домашних (чаще
свиньи) или диких животных (главным
образом кабаны и олени) [8, 10, 16].
Заражение HEV генотипа 3 или 4
обусловливает развитие, как правило,
аутохтонного гепатита. Заболевание
не отличается сезонностью и обычно
имеет спорадический характер. В то же
время следует отметить, что, в частности, в Китае пик заражения, обусловленного HEV генотипа 4, в течение последних лет ежегодно наблюдался в I
квартале, когда в стране возрастало
употребление в пищу мясных продуктов во время проведения традиционных праздников Весны и Фонарей [17].
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Эпидемиологической особенностью
HEV-инфекции также является незначительная очаговость в семьях. Во время эпидемии около 90% очагов инфекции составляют очаги с одним заболевшим, несмотря на то, что для южных
регионов характерны большие семьи.
Считается, что одной из характеристик современного эпидпроцесса
инфекционных заболеваний является
быстрое распространение, что определяет возможность проникновения
вариантов вирусов, в том числе и возбудителя ГЕ, не характерных для конкретной территории.
Разработка и внедрение в практику научных исследований высокочувствительных и специфических методов детекции антител к HEV изменили
представления о распространенности
этой инфекции в мире. Исследования
сывороток крови населения таких
стран как Италия, Испания, Англия,
Швеция и Германия, не эндемичных
по ГЕ, установили, что 1,5-3,0% населения имеют антитела к ГЕ. Эти данные позволили нам сформулировать
цель исследования.
Цель исследования – провести
клинико-эпидемиологический анализ
случаев острого гепатита ГЕ (желтушной формы) в одном из южных регионов Украины – в г. Николаеве и области, где, вероятно, сформировался эндемический очаг HEV-инфекции.
Материалы и методы. Проведен
анализ случаев болезни у пациентов,
которые находились на лечении в
Областной инфекционной больнице
г. Николаева с диагнозом «острый гепатит Е» (2011–2013 гг.).

Диагноз острого гепатита устанавливали на основании общепринятых
клинико-эпидемиологических критериев, подтвержденных результатами
биохимического исследования (уровень билирубина, активность АлАТ,
АсАТ) и данных клинического обследования. Степень тяжести заболевания определялась с учетом выраженности синдрома интоксикации и желтухи. Этиологическая принадлежность
к ГЕ осуществлялась обнаружением в
сыворотке крови больных специфического маркера – анти-HEV Ig M (при
исключении гепатитов А, В и С).
Результаты и обсуждение. При анализе случаев заболевания у пациентов,
госпитализированных в стационар с
вирусными гепатитами различной этиологии, выявлено 7 больных с установленным диагнозом «острый ГЕ». Среди
заболевших было 3 мужчин и 4 женщины. Их средний возраст составил 65 лет:
от 46 (1 случай) до 75 лет. Большинство
пациентов являлись людьми пожилого
возраста (после 70 лет) – 5 больных. В
социальной структуре заболевших преобладали пенсионеры.
Изучение
эпидемиологического анамнеза больных установило, что
они жители Николаева или Николаевской области и не выезжали за пределы
региона в последние несколько лет. Все
они работали на приусадебных участках, большинство из них в пищу употребляли мясные продукты, в том числе свинину и сырое свиное сало (57%).
В 43% случаев заболевшие не употребляли в пищу свиное мясо и сало, но
свиней на приусадебном участке выращивали. Все имели кошек и собак. На
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наличие грызунов в помещениях больные не указывали. Примечательно, что
все случаи болезни регистрировались
с декабря по февраль месяц включительно в течение 2011-2013 гг.
Данные клинического обследования показали, что длительность инкубационного периода болезни составила в среднем 21,1±5,8 дней.
Длительность преджелтушного периода в среднем составила 6,5±5,3 дней
(1–14 дней). В большинстве случаев (5
больных) данный период протекал по
астеновегетативному и диспепсическому вариантах и лишь у 1 больного
преджелтушный период протекал по
гриппоподобному типу. Больных беспокоили нарушение аппетита, тошнота, рвота (у 3 больных), боли в подложечной области, у 2 больных наблюдалась диарея (стул жидкий, 2–4 раза
в сутки, без патологических примесей).
Желтушный период длился 12-19
дней, характеризовался появлением
темной мочи, ахоличного кала, желтушностью склер и кожи. Интенсивность желтухи нарастала на протяжении 2-3 дней и сохранялась 2-3 нед., в
среднем 14 дней. У всех больных увеличивались размеры печени, нижний
ее край выступал из-под края реберной дуги от 1,0 до 2,5 см. При пальпации печени отмечалась болезненность и плотноватость.
На кожный зуд, который сохранялся
в периоде разгара болезни, жаловались
2 пациента. Субфебрилитет отмечен у 3,
фебрильная температура – у 3. Длительность лихорадки составляла 5–10 дней.
В 5 случаях заболевание протекало в средней степени тяжести, у 2

больных течение болезни было тяжелым. Отмечалась гипербилирубинемия: 154±11,7 мкмоль/л, (от 8 до
423 мкмоль/л). Была закономерной
трансаминаземия: в среднем уровень
АлАТ составил 1869,4±1217 ЕД/л (от
103 до 3758 ЕД/л). Характерным признаком являлось снижение сулемовой
пробы. Следует отметить, что с появлением желтухи симптомы интоксикации не снижались, а даже нарастали.
Больные продолжали жаловаться на
слабость, плохой аппетит, боли в эпигастрии и правом подреберье, сохранялась повышенной (субфебрильной)
температура тела. Геморрагический
синдром сопровождался значительными изменениями гемограммы и протромбинового индекса и проявлялся у
2 больных.
Нельзя не отметить, что у всех заболевших были соматические хронические заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь, ИБС), органов дыхания
(ХОЗЛ, хронический бронхит), онкозаболевание (оперативное вмешательство
по поводу аденомы с последующей химиотерапией) и сахарный диабет.
Больным проводилась базисная
терапия (режим, уход, диета), которая
сочеталась с дезинтоксикационной и
витаминотерапией.
После пребывания в стационаре
больные были выписаны по выздоровлению по основному диагнозу – ГЕ
с нормальными показателями трансаминаз. Двое больных были выписаны с остаточной гипербилирубинемией (после 40 и 42 дней пребывания в
стационаре).
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левших со свиньями и употребление
свинины и сырого сала.
3. Заболевшие являются лицами,
постоянно проживающими в указанном регионе (не выезжали ранее за его
пределы).
4. Возрастная группа заболевших –
это преимущественно лица пожилого
и старческого возраста (около 60 лет
и старше).
5. Клиническая картина манифестной формы ГЕ характеризуется коротким продромальным периодом, среднетяжелым и тяжелым течением. В
двух случаях после 40 и 42 дней пребывания в стационаре (44-й и 49-й
дни болезни) пациенты были выписаны с остаточной гипербилирубинемией. Вероятно, на тяжесть течения болезни влияли также хронические соматические заболевания.
6. Для ГЕ характерна сезонность –
в 100% случаев начало заболевания
регистрировалось в декабре и заканчивалось в феврале месяце.
7. Очаговости в семьях не отмечалось. Заболевание имело спорадический характер.

Таким образом, наличие случаев
острого ГЕ у коренных жителей южного региона Украины, на протяжении последних лет, не выезжавших за его пределы, свидетельствует о существовании
«аутохтонного», т.е. местного очага ГЕ.
Можно считать, что в данном регионе
сформировался эндемичный очаг, в котором на протяжении трех лет (период
наблюдения) регистрируются подобные
больные. Существование случаев ГЕ
укладывается в общепринятую, на сегодняшний день, концепцию о его зоонозной природе, обеспечивающей распространение инфекции среди людей.
Выводы
1. Среди больных острыми вирусными гепатитами, госпитализированных в Николаевскую областную
клиническую инфекционную больницу, выявляются больные с манифестными формами острого ГЕ. В 2011 г.
удельный вес ГЕ от общего количества зарегистрированных больных
острыми и хроническими вирусными
гепатитами составил 0,68%, в 2012 г. –
3,2% и в 2013 г. – 1,23% (всего 1,8%).
2. В эпиданамнезе четко прослеживается постоянный контакт забо-
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