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АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА
КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ HCV-АСОЦІЙОВАНИХ ПОЗАПЕЧІНКОВИХ
ПРОЯВІВ ГЕМАТОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ
Ю.Ю. Рябоконь
Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя, Україна
В роботі проаналізовано 6 випадків позапечінкових проявів хронічного гепатиту С гематологічного характеру, які були діагностовані одночасно при виявленні хронічного гепатиту С та поєднувалися зі змішаною кріоглобулінемією.
HCV-асоційована В-клітинна неходжкінська лімфома була виявлена у хворих
інфікованих HCV 1b генотипу, морфологічно характеризувалася як крупноклітинна або як зріла з маргінальної зони селезінки. В-клітинна неходжкінська лімфома у хворих на хронічний гепатит С поєднувалася не лише зі змішаною кріоглобулінемією, а й з іншими позапечінковими проявами.
Ключові слова: хронічний гепатит С, гематологічні позапечінкові прояви.
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ HCV-АССОЦИИРОВАННЫХ
ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ХАРАКТЕРА
Ю.Ю. Рябоконь
Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье,
Украина
В работе проанализировано 6 случаев внепеченочных проявлений хронического гепатита С гематологического характера, которые были диагностированы
одновременно при выявлении хронического гепатита С и сочетались со смешанной криоглобулинемией. HCV-ассоциированная В-клеточная неходжкинская
лимфома была выявлена у больных, инфицированных 1b генотипом HCV, морфологически характеризовалась как крупноклеточная или как зрелая из маргинальной зоны селезенки. В-клеточная неходжкинская лимфома у больных хроническим гепатитом С сочеталась не только со смешанной криоглобулинемией,
но и с другими внепеченочными проявлениями.
Ключевые слова: хронический гепатит С, гематологические внепеченочные
проявления.
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CLINICAL FEATURES OF HCV-ASSOCIATED EXTRAHEPATIC
MANIFESTATIONS OF HEMATOLOGICAL NATURE
Y. Y.Riabokon
Zaporizhzhia state medical university, Zaporizhzhia, Ukraine
In this article, 6 cases of extrahepatic manifestations of chronic hepatitis C of
hematological nature, which were diagnosed simultaneously with identification of
chronic hepatitis C and combined with mixed cryoglobulinemia, have been analyzed.
HCV-associated B-cell non-Hodgkin’s lymphoma was identified in patients infected
with HCV 1b genotype, which was morphologically characterized as large cellular or
mature in the marginal zone of the spleen. B-cell non-Hodgkin’s lymphoma in patients
with chronic hepatitis C was combined not only with mixed cryoglobulinemia, but
also other extrahepatic manifestations.
Key words: chronic hepatitis C, extrahepatic hematologic manifestations.
Вступ. Хронічний гепатит С (ХГС)
насьогодні розглядають як системний інфекційний процес, при якому
не виключається можливість залучення у патологічний процес різних органів і систем [1]. Якщо роль HCV є доведеною як провідного етіологічного
чинника у розвитку змішаної кріоглобулінемії [2], то для позапечінкових
проявів гематологічного характеру є
докази ролі HCV як одного з етіологічних чинників [3]. Незважаючи на той
факт, що позапечінкові прояви ХГС гематологічного характеру реєструються
відносно нечасто, насьогодні існують
чіткі докази ролі HCV як етіологічного
чинника у формуванні В-клітинної неходжкінської лімфоми (НХЛ) та імунної тромбоцитопенії [3, 4].
Епідеміологічні дослідження доводять, що ризик розвитку В-клітинної
НХЛ у хворих на ХГС в 2 рази вищий,
ніж у загальній популяції [5]. До того
ж, сучасні популяційні дослідження

демонструють, що у хворих на HCVасоційовану НХЛ, летальний результат хвороби наступає майже вдвічі
швидше, ніж у пацієнтів з НХЛ, які не
інфіковані цим вірусом [6]. Провідною ланкою в багатосхідчастому патогенезі розвитку злоякісних HCVасоційованих лімфом є лімфотропність
вірусу та можливість його тривалої реплікації у В-лімфоцитах людини. Генетичний матеріал HCV виявляється в
геномі пухлинних клітин В-клітинної
НХЛ, що підтверджує участь вірусу в
формуванні цієї патології [7]. Вважається, що внаслідок тривалої персистенції HCV у В-лімфоцитах периферичної крові виникає транслокація з
переміщенням гена Bcl-2 з 18-ої хромосоми в регіон 14-ої хромосоми, яка
відповідальна за синтез тяжких ланцюгів імуноглобулінів, що призводить
до підвищеної експресії продукту гена Bcl-2. При цьому доведено, що онкогенна роль білка Bcl-2 полягає в ін7
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хворих коливався від 19 до 60 років,
чоловіків було 2, жінок – 4. Всім пацієнтам було визначено вміст змішаних
кріоглобулінів в сироватці крові спектрофотометричним методом. Отримані дані опрацьовані методами варіаційної статистики.
Результати та їх обговорення.
За результатами спостережень,
В-клітинна НХЛ розвинулася у 5 хворих на ХГС, а імунну тромбоцитопенію було діагностовано лише в 1 пацієнта. Проте слід зазначити, що позапечінкові прояви гематологічного
характеру виникали у хворих на ХГС
лише при наявності ознак змішаної
кріоглобулінемії з підвищенням вмісту змішаних кріоглобулінів у сироватці крові від 3,5 до 4,8 опт. од, а в ряді
випадків – наявності ще й інших позапечінкових проявів.
Аналіз 5-ти випадків HCVасоційованої В-клітинної НХЛ показав, що зазначений позапечінковий
прояв було діагностовано у 1 чоловіка та у 4 жінок, вік хворих коливався
від 29 до 60 років. У всіх В-клітинну
НХЛ та ХГС діагностовано одночасно
протягом одного місяця обстеження з
моменту первинного звернення за медичною допомогою. За 3-8 місяців до
підтвердження діагнозу хворі відзначали виражену слабкість (5), тяжкість
в лівому підребер’ї (2), тривалий субфебрилітет (2), збільшення розмірів
шийних лімфатичний вузлів (3), наявність геморагічного васкуліту (1), пітливість (2), зниження маси тіла (1).
У всіх хворих діагноз В-клітинної
НХЛ було підтверджено при морфологічному дослідженні. В 2-х випадках з

гібуванні процесів апоптозу та накопиченні неопластичних лімфоцитів [8,
9]. Додатковим підтвердженням ролі
HCV у формуванні В-клітинних НХЛ є
ефективність противірусного лікування: повна ремісія лімфоми реєструвалася лише у HCV-інфікованих пацієнтів після курсу інтерферонотерапії, тоді як у хворих на НХЛ без інфікування
HCV ефекту від лікування інтерферонами не було [9, 10].
Імунна тромбоцитопенія при ХГС
є відносно нечастим ураженням системи крові. За результатами сучасних
досліджень HCV вважають причинним фактором продукції антитромбоцитарних автоантитіл, при цьому
за відсутністю гіперспленізму та зниження продукції тромбопоетину, головним механізмом розвитку HCVасоційованої тромбоцитопенії є саме
автоімунний [11]. Крім того, HCV, що
реплікується в клітинах-попередниках гемопоезу, пригнічує продукцію
тромбоцитів у кістковому мозку [12].
Отримані дані свідчать про можливість позитивного ефекту противірусного лікування HCV-асоційованої
тромбоцитопенії, зокрема у випадках
тромбоцитопенії, що резистентна до
глюкокортикоїдів [13].
Мета дослідження. Проаналізувати клінічні особливості позапечінкових проявів гематологічного характеру у хворих на ХГС.
Матеріал та методи. За період
2008–2016 рр. в гепатологічному центрі Запорізької обласної інфекційної
клінічної лікарні позапечінкові прояви гематологічного характеру були
діагностовані у 6 хворих на ХГС. Вік
8
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урахуванням наявності спленомегалії
(збільшення розмірів селезінки на 1012 см) було проведено спленектомію, а
при морфологічному дослідженні тканини селезінки гістологічна картина
та імунофенотип відповідали зрілій
В-клітинній НХЛ з маргінальної зони
селезінки. В обох цих пацієнтів ХГС
був обумовлений 1b генотипом HCV.
В інших 3-х пацієнтів з урахуванням превалювання збільшення лімфатичних вузлів (як периферичних
так і внутрішніх, що підтверджували
результати комп’ютерної томографії)
проведено їх біопсію, за результатами морфологічного дослідження яких
було діагностовано В-клітинну (крупноклітинну) НХЛ. У всіх хворих HCVRNA виявлялася в сироватці крові, за
результатами генотипування виявлено 1b генотип HCV.
Одночасно у всіх хворих було відзначено збільшення розмірів печінки
на 1-4 см, що підтверджували результати УЗД, а також наявність дифузних
змін паренхіми печінки, збільшення
розмірів селезінки (3), ознаки портальної гіпертензії з розширенням селезінкової вени (3). За результатами
біопсії печінки (1) або фібротесту (2)
у хворих був наявний фіброз печінки
F 2-3 ступеня виразності та активність
запального процесу А 1-2.
За результатами біохімічних досліджень, у всіх хворих відзначено виражену мезенхімально-запальну реакцію, про що свідчив підвищений
від 5,4 до 27,0 од. показник тимолової
проби; при цьому активність АлАТ у
всіх хворих була підвищеною, але не
перевищувала 3-х норм; вміст загаль-

ного білірубіну виявився підвищеним
до 32,0-45,0 мкмоль/л у двох пацієнток. Виражений лімфоцитоз (70%)
встановлено лише в 1 пацієнта.
У хворих на ХГС HCV-асоційована
В-клітинна НХЛ поєднувалася з ознаками змішаної кріоглобулінемії у всіх
пацієнтів, клінічною маніфестацією
геморагічного кріоглобулінемічного
васкуліту (1), вперше виявленого цукрового діабету 2-го типу (1) та червоного плоского лишаю (1).
Клінічне спостереження № 1.
Хвора Ч., 1981 р. н. (карта стаціонарного хворого № 5407). ХГС (HCVRNA, 1b генотип) та В-клітина НХЛ
були діагностовані одночасно в 2008
році. З анамнезу стало відомо, що за 2
місяці до проходження профілактичного огляду в 2008 році, у пацієнтки
з’явилися скарги на слабкість, підвищену втому, субфебрилітет, тяжкість
у лівому підребер’ї. На момент проходження медичного огляду з приводу працевлаштування було звернено
увагу на наявність анемії (еритроцити – 2,2×1012/л; вміст гемоглобіну –
110 г/л), вираженого лімфоцитозу
(70%) та збільшеної ШОЕ (75 мм/год),
у зв’язку з чим хвора була спрямована до гематолога. При огляді у гематологічному відділенні (стаціонарне
лікування, жовтень – грудень 2008 р.)
відзначена блідість шкірних покривів,
наявність телеангіектазій, збільшення
розмірів живота за рахунок спленомегалії, що займала черевну порожнину аж до малого таза. Розміри печінки були збільшені на 1 см, при пальпації відзначалася її щільно-еластична
консистенція. В стаціонарі були під9
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тверджені виявлені гематологічні зміни: еритроцити – 2,0×1012/л; вміст гемоглобіну – 73 г/л, лімфоцитоз 72 %,
тромбоцитопенія – 95×109/л, збільшена ШОЕ – 68 мм/год. В пунктаті кісткового мозку відзначено еритропоез
по нормобластному типу, гранулоцитарний росток без особливостей, мегакаріоцити виявлені в функціонально активному стані. Кількість лімфоцитів була збільшена до 40% (в нормі
1-12 %). При біохімічному дослідженні виявлено підвищення показника
тимолової проби до 27,0 од. на тлі незмінених: вмісту білірубіну та активності АлАТ у сироватці крові. Проведене УЗД підтвердило значне збільшення розмірів селезінки (на 9 см),
незначне збільшення розмірів печінки (до 1 см) та наявність дифузних
змін ехогенності печінкової паренхіми. За результатами УЗД у воротах
селезінки виявлені збільшені до 10-12
мм в діаметрі лімфатичні вузли, а також поодинокі портальні лімфовузли
до 5-7 мм.
З урахуванням вищезазначених
змін хвора була обстежена на маркери вірусних гепатитів. За результатами цього дослідження було діагностовано “Хронічний гепатит С (anti-HCV
IgG+, anti-HCVcor IgM+, HCV-RNA+,
1b генотип), мінімальної активності”.
В сироватці крові виявлялися змішані
кріоглобуліни, 3,8 опт. од.
Проте для визначення ґенезу спленомегалії та гематологічних змін була
проведена спленектомія з подальшим
гістологічним та імуногістохімічним
дослідженням тканини селезінки.
Морфологічно показано, що в лімфо-

їдних фолікулах селезінки структура
частково порушена, виявлено інфільтрацію В-клітин маргінальної зони з
розповсюдженням на міжфолікулярні
простори і частково синуси. Імуногістохімічне дослідження показало позитивну мембранну реакцію на CD20
пухлинних лімфоцитів. Висновок: гістологічна картина та імунофенотип
відповідають зрілій В-клітинній НХЛ
з маргінальної зони селезінки.
В подальшому хвора неодноразово отримувала курси поліхіміотерапії. Зберігалися виражена слабкість,
тяжкість у правому підребер’ї, пітливість, активність АлАТ у сироватці крові в межах 1,6–3,1–1,8 ммоль/
год.л, показник тимолової проби залишався також високим і коливався
в межах 25,0 –15,6 од. Були збільшені
розміри печінки на 1,5 см, з’явилися
множинні телеангіектазії. В гемограмі
залишалася виражена анемія: еритроцити – 2,3×1012/л; вміст гемоглобіну –
76 г/л, лімфоцитоз в межах 58 – 64 %,
збільшилася кількість тромбоцитів до
184 – 205×109/л, зберігалася збільшена
ШОЕ – 68 мм/год.
Як видно з наведеного клінічного
спостереження, у хворої Ч., 1981 р.н.,
зріла В-клітинна НХЛ і ХГС зі змішаною кріоглобулінемією були діагностовані одночасно. Маніфестація захворювання з ураження селезінки та
В-клітинна НХЛ з маргінальної зони
селезінки свідчать про високу імовірність асоціації НХЛ з хронічною HCVінфекцією.
За даними літератури відомо, що
у хворих на ХГС з наявністю змішаної кріоглобулінемії в 40 % випадків
10
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у кістковому мозку виявлено моноклональну В-клітинну лімфопроліферацію [14]. Клональна експансія
B-лімфоцитів як в інфільтратах печінки так і в лімфатичних вузлах і кістковому мозку може вважатися початком розвитку В-клітинної НХЛ,
яку більшість дослідників асоціюють
з інфікуванням HCV та розвитком
змішаної кріоглобулінемії. У літературі вказується на певні відмінності
HCV-асоційованих В-клітинних НХЛ
від неходжкінських лімфом без інфікування HCV. Так, більшість HCVасоційованих В-клітинних НХЛ є екстранодальними, характерна значна
частота маніфестації захворювання
з ураженням селезінки, печінки, лімфатичних вузлів нижче діафрагми.
Первинне ураження селезінки виявляється в дебюті захворювання у 65 %
хворих, печінки – у 45 %, лімфатичного кільця Пирогова – у 20 % пацієнтів. На відміну від HCV-асоційованої
В-клітинної НХЛ, у групі хворих з
НХЛ без інфікування HCV частота зазначених вище уражень не перевищує
19% [15]. HCV-асоційовані лімфоми – це периферичні В-клітинні пухлини: фолікулярна лімфома, лімфома
маргінальної зони, дифузна крупноклітинна і лімфоплазмоцитарна лімфоми. Незалежно від гістологічного
варіанта лімфоми морфологічна характеристика всіх HCV-асоційованих
В-клітинних НХЛ характеризується
наявністю лімфоїдних пухлинних клітин моноцитоподібної форми з вираженою базофільністю цитоплазми,
розщепленими ядрами з наявністю в
них 1-2 нуклеол [16].

За період спостереження імунна
тромбоцитопенія була виявлена лише в 1 хворого на ХГС. З урахуванням
рідкості цього гематологічного позапечінкового прояву ХГС, наводимо
випадок HCV-асоційованої тромбоцитопенії, яка була діагностована одночасно з виявленням ХГС.
Клінічне спостереження № 2.
Хворий П., 1992 р. н. був переведений
до стаціонарного відділення гепатологічного центру КУ “ОІКЛ” ЗОР (карта
стаціонарного хворого № 7433) з гематологічного відділення КУ “ОКЛ” ЗОР
09.11.2011 р. (карта стаціонарного
хворого № 16356). З анамнезу захворювання стало відомо, що маніфестною формою вірусного гепатиту пацієнт раніше не хворів. У 2002 році була
проведена аденоїдектомія. Протягом
останніх 2-х років страждав на часто
рецидивний хронічний верхньощелепний синусит, лікувався регулярно у відділенні оториноларингології,
неодноразово проводилися пункції
гайморових пазух. З кінця 2009 року пацієнт почав відчувати слабкість,
зниження працездатності, кровоточивість ясен, періодично турбувала тяжкість у правому підребер’ї. В жовтні
2011 р. був госпіталізований у відділення оториноларингології для проведення планового оперативного втручання з приводу скривлення носової
перегородки. У гемограмі тромбоцитопенія до 29×109/л, у зв’язку з чим
був переведений до гематологічного
відділення КУ “ОКЛ” ЗОР 17.10.2011
року. Підтверджено наявність тромбоцитопенії до 30×109/л (17.10.2011)
при незмінених інших параметрів ге11

Гепатологія, 2017, № 1
HCV IgG, anti-HCVcore, HCV-RNA,
маркерів інших вірусних гепатитів не
знайдено. Дослідження крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини
дало негативний результат. При динамічному обстеженні була підтверджена помірна активність запального
процесу в печінці – активність АлАТ
склала 3,2 ммоль/год.л, рівень загального білірубіну – 28,2 мкмоль/л. Вміст
змішаних кріоглобулінів у сироватці
крові склав 4,2 опт. од. В інфекційному стаціонарі була продовжена терапія глюкокортикоїдами, проводилася
дезінтоксикаційна та гепатопротективна терапія. На тлі такого лікування
відзначена чітка тенденція до збільшення числа тромбоцитів крові, кількість яких на 09.12.2011 року склала
58×109/л.
В цього хворого переконливий епідеміологічний анамнез про можливе
парентеральне зараження з подальшим виявленням ХГС; маніфестація
клінічних проявів саме з геморагічних ознак при мінімально вираженій
печінковій симптоматиці; низький рівень ефективності кортикостероїдної
терапії при корекції тромбоцитопенії; виявлення маркерів ХГС, що характеризують активність вірусної реплікації. Виключення інших факторів
розвитку виявленої тромбоцитопенії дають змогу припускати асоціацію
імунної тромбоцитопенії саме з хронічною HCV-інфекцією.
Наведене
клінічне
спостереження демонструє випадок HCVасоційованої імунної тромбоцитопенії, що є нечастим позапечінковим
проявом ХГС. При цьому захворюван-

мограми. За результатами мієлограми: клітинність кістковомозкового
пунктату помірна; еритропоез по нормобластному типу; гранулоцитарний
росток без особливостей; мегакаріоцити всіх ступенів зрілості з відшнуруванням тромбоцитів. Дослідження
антитіл до двоспіральної дезоксирибонуклеїнової кислоти та антинуклеарних антитіл показало негативний
результат. У хворого діагностовано
ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру, що потребувало призначення “пульс-терапії”. Проте поглиблене
обстеження пацієнта показало наявність синдрому цитолізу печінкових
клітин, активність АлАТ в межах 1,753,6 ммоль/год.л при нормальному рівні загального білірубіну та показника
тимолової проби, що було протипоказанням до такого лікування. Пацієнту
було призначено терапію глюкокортикоїдами в звичайних дозах, а саме –
медрол по 32 мг 2 рази на добу, потім
по 32 мг на добу, етамзілат, аспаркам,
мультисорб, гептрал. Однак лікування
з включенням глюкокортикоїдів залишалося без позитивного ефекту, зберігалася тромбоцитопенія до 24×109/л
(07.11.2011). При подальшому поглибленому обстеженні виявлено методом ІФА anti-HCV (31.10.2011). УЗД
органів гепатобіліарної системи показало відсутність збільшення розмірів
селезінки, однак відмічено ознаки дифузних змін ехогенності печінки. Було діагностовано ХГС.
У подальшому 09.11.2011 року пацієнта переведено до гепатологічного
центру КУ “ОІКЛ” ЗОР. Діагноз ХГС
був підтверджений виявленням anti12
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Висновки.
1. Позапечінкові прояви ХГС гематологічного характеру були діагностовані при виявленні ХГС, проте
у всіх випадках виявлені й ознаки змішаної кріоглобулінемії.
2. HCV-асоційована В-клітинна
НХЛ була виявлена у хворих, інфікованих HCV 1b генотипу, морфологічно характеризувалася як крупноклітинна або як зріла з маргінальної зони
селезінки. В-клітинна НХЛ у хворих
на ХГС поєднувалася не лише зі змішаною кріоглобулінемією, а й з іншими позапечінковими проявами, зокрема з вперше виявленим цукровим
діабетом 2-го типу та червоним плоским лишаєм.

ня маніфестувало саме геморагічним
синдромом при незначно виражених
печінкових проявах гепатиту та при
відсутності ознак цирозу печінки.
Дані сучасної медичної літератури
також свідчать про рідкість цього позапечінкового прояву ХГС. Епідеміологічні дані чітко підтверджують значно вищу частоту виявлення імунної
тромбоцитопенії у HCV-інфікованих,
порівняно з HCV-негативними пацієнтами [13]. Пояснення щодо патогенезу розвитку HCV-асоційованої
імунної тромбоцитопенії стосуються
обговорення двох провідних механізмів: доказаними є автоімунні порушення з продукцією антитромбоцитарних автоантитіл [11] та обговорюється безпосередня дія вірусу HCV з
урахуванням виявлення HCV-RNA в
тромбоцитах й мегакаріоцитах [17].
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Насьогодні інфекції, викликані вірусами імунодефіциту людини (ВІЛ)
та гепатиту С (ВГС), є глобальною
проблемою охорони здоров’я внаслідок їх розповсюдженості, високих рівнів захворюваності та смертності [1].
Україна залишається в категорії країн з концентрованою стадією епідемії
ВІЛ-інфекції, яка зосереджена серед
груп високого ризику інфікування [2].
Аналіз епідемічної ситуації з ВІЛінфекції в Україні свідчить про те, що
ця інфекція є викликом національній
системі охорони здоров’я: темпи розвитку епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу
випереджають темпи розгортання діяльності щодо її запобігання, зокрема,
забезпечення доступу до антиретровірусної терапії (АРТ) [3].
Розповсюдженість коінфекції ВІЛ/
ВГС є високою внаслідок спільних
шляхів передачі інфекції: парентерального, статевого, вертикального;
30% ВІЛ-інфікованих хворих одночасно інфіковані ВГС-інфекцією [4,5]. За
даними епідеміологічних досліджень,

серед споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН) частота виявлення маркерів ВГС та ВІЛ-інфекції відповідно
становила 61,5 та 32,9 % [6]. Кожний
другий СІН зі стажем вживання наркотиків, що перевищує 5 років, інфікований ВГС. В Україні у 82,4% ВІЛінфікованих визначають маркери
ВГС, а серед ВІЛ-інфікованих СІН цей
показник сягає 95,0 % [5].
ВІЛ-інфекція прискорює прогресування хронічного гепатиту С [6,7].
Гостра внутрішньопечінкова запальна відповідь цитокинів може бути
основною причиною прискореного
прогресування ВГС [8,9]. Так, на тлі
ВІЛ-інфекції відбувається 8-кратне
збільшення реплікації ВГС, у 7 разів
прискорюється прогресування захворювання печінки, зростає ризик розвитку гепатоцелюлярної карциноми у
молодому віці [10].
Згідно з сучасними даними, інфекція ВГС безпосередньо не впливає на перебіг ВІЛ-інфекції [11]. В той
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Клінічна стадія ВІЛ-інфекції визначалась відповідно до Клінічної
класифікації стадій ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків (ВООЗ, 2006), що
застосовується в Україні відповідно
до Клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків.
Визначення кількості CD4 лімфоцитів проводилось стандартним методом проточної цитофлуориметрії на
проточному цитометрі Cytomics FC
500 Beckman Coulter із використанням
моноклональних антитіл CD45-FITC/
CD4-RD1/CD3-PC5 в клініко-діагностичній лабораторії ДУ «ІЕІХ». Проводилось визначення абсолютної кількості клітин CD4 в мкл периферійної крові
та відсотковий вміст клітин CD4 в популяції лімфоцитів периферійної крові.
Визначення рівня вірусного навантаження ВІЛ-1 проводилось стандартним методом зворотної транскрипції –
полімеразної ланцюгової реакції (ЗТПЛР), кількісно у режимі «реального
часу» на приладі Abbott m24sp з ампліфікатором Abbott Real-time m2000rt
у відділі ВІЛ та ВІЛ-асоційованих інфекцій ДУ «ІЕІХ».
Імунофенотипування здійснювалось з застосуванням реагентів TriTest
CD3 флуоресцеінізотіоцианат (FITC)/
CD4 фікоеритрин(PE)/CD45 перидин
хлорофіл протеїн (PerCP) виробництва Becton Dickinson.
Всі пацієнти отримували противірусну терапію (ПВТ) пегільованим
інтерфероном (Пег-ІФН альфа 2-а в
стандартній дозі (180 мкг підшкірно)
1 раз на тиждень або Пег-ІФН альфа
2-b в стандартній дозі (1,5 мкг/кг ма-

же час, збільшення тривалості життя
хворих на ВІЛ-інфекцію при застосуванні ефективної АРТ призвело до
підвищення впливу печінкової недостатності, що розвивається внаслідок
ВГС-інфекції. Печінкова недостатність стала найчастішою причиною
смерті хворих на ВІЛ-інфекцію. Таким
чином, ко-інфекція ВІЛ/ВГС все більше впливає на тривалість життя ВІЛінфікованих пацієнтів.
Багато питань, що стосуються лікування ко-інфікованих пацієнтів, як
і раніше, залишаються відкритими
та потребують розробки та вдосконалення. До цього часу дискутується
питання строків і критеріїв початку
лікування ВГС-інфекції у хворих на
ВІЛ-інфекцію, питання строків і критеріїв початку АРТ при ко-інфекції
ВІЛ/ВГС. Потребують подальшого вивчення підходи до визначення схем лікування та особливості взаємодії терапевтичних засобів [11, 12].
Вищезазначене обумовило мету
дослідження.
Мета дослідження – визначити
ефективність терапії пегільованими
інтерферонами (Пег-ІФН) в комбінації з нуклеозидними аналогами у пацієнтів з ко-інфекцією ВГС/ВІЛ.
Матеріали та методи.
Дослідну групу склали 130 пацієнтів, які отримували ПВТ Пег-ІФН в
сполученні з рибавірином.
Критеріями включення пацієнтів в
дослідження були виявлення антитіл
до ВІЛ (методом ІФА з підтвердженням методом ІБ) та виявлення антитіл до ВГС (методом ІФА) та РНК ВГС
(методом ПЛР, якісно).
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показники, що характеризують перебіг ВГС-інфекції (генотип ВГС, вірусне
навантаження на початок ПВТ) та ВІЛінфекції (кількість лімфоцитів CD4 на
початок ПВТ, сполучення АРТ і ПВТ).
Не було виявлено статистично достовірної залежності СВВ від демографічних показників та шляху інфікування ВІЛ.
Було встановлено статистично значущий вплив генотипу ВГС на
ефективність лікування, тобто на досягнення СВВ.
СВВ в групі пацієнтів з 2 та 3 генотипами ВГС було досягнуто у 81,7%
(49/60) пацієнтів (ДІ 95% від 71,2% до
91,5%), а з 1 генотипом ВГС – у 44,1%
(30/68) пацієнтів (ДІ 95% від 32,3% до
55,9%) (рис.1)
В якості потенційного фактора
впливу на ефективність ПВТ проаналізовано кількість лімфоцитів CD4
на початку ПВТ, клінічну стадію ВІЛінфекції у пацієнтів з ко-інфекцією
ВІЛ/ВГС та вплив одночасного застосування АРТ з ПВТ.
Серед пацієнтів з кількістю CD4 ≤
350 кл/мкл на початку ПВТ було досягнуто СВВ на лікування у 68,2% пацієнтів (ДІ 95% від 48,7% до 87,6%),
а серед пацієнтів з кількістю CD4 >
350 кл/мкл СВВ було досягнуто у
60,2% пацієнтів (ДІ 95% від 51,0% до
69,4%). Статистично значущого впливу кількості CD4 на початку ПВТ на
вірусологічну ефективність лікування
ВГС-інфекції не було виявлено.
Не було встановлено статистично
значущого взаємозв’язку між клінічною стадією ВІЛ-інфекції та ефективністю ПВТ.

си тіла) підшкірно 1 раз на тиждень в
комбінації з рибавірином в стандартній дозі (800-1200 мг на добу), залежно від генотипу ВГС. В рамках моніторингу відповіді на ПВТ проводилось
визначення РНК ВГС кількісним методом на початку ПВТ і на 12 тижні
ПВТ та оцінювалось в МО/мл, визначення РНК ВГС на 4, 24, 48 тижні ПВТ
якісним методом.
При наявності показань, пацієнтам досліджуваної групи було почато
та/або безперервно проводилась АРТ.
Призначення АРТ здійснювалось на
підґрунті клінічних та імунологічних
критеріїв, що відповідає стандартам
ВООЗ та Клінічному протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у
дорослих та підлітків, затвердженого
Наказом МОЗ України від 12.07.2010
року № 551, зі змінами відповідно до
Наказу МОЗ України від 10.09.2010
року № 766.
Статистична обробка даних виконувалася із використанням пакета аналізу додатку Excel Microsoft Office 2010.
Результати дослідження та їх обговорення.
Згідно отриманих даних повний
курс ПВТ завершили 68,5% пацієнтів. Не завершили повний курс ПВТ
31,5% пацієнтів з ко-інфекцією ВІЛ/
ВГС: 23,8% – внаслідок вірусологічної
неефективності та 7,7% – внаслідок
побічних реакцій ПВТ.
В якості потенційних факторів
впливу на ефективність ПВТ були
проаналізовані демографічні показники (вік, стать), шлях інфікування
ВІЛ на підставі анамнезу споживання
ін’єкційних наркотиків (СІН, не СІН),
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Рисунок 1. Стійка вірусологічна відповідь (СВВ) на ПВТ у хворих на ко-інфекцію ВІЛ/ВГС, залежно від генотипу і вірусного навантаження при 1 генотипі ВГС.

АРТ отримували одночасно з ПВТ
69,2% (90) пацієнтів з ко-інфекцією
ВІЛ/ВГС; 26,2% (34) пацієнтів з коінфекцією ВІЛ/ВГС не отримували

АРТ, вони отримували тільки ПВТ
та 4,6% (6) пацієнтів була призначена
АРТ під час ПВТ в різний час (на 10,
17, 23, 24, 29, 36 тижнях ПВТ).

Рисунок 2. Стійка вірусологічна відповідь (СВВ) на ПВТ у хворих на ко-інфекцію ВІЛ/ВГС залежно від НІЗТ-компонента схем АРТ.
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Не було визначено статистично
значущого впливу одночасного проведення АРТ на ефективність противірусного лікування ВГС.
Однак достовірний вплив на ефективність ПВТ (досягнення СВВ) мала
заміна схеми АРТ із AZT-вмісного режиму на TDF-вмісний режим (рис. 2).
Проте, не виявлено статистично значущого впливу на ефективність ПВТ схем АРТ в залежності від
ННІЗТ– або ІП–основи.
Побічні реакції ПВТ у дослідній
групі (n = 130) характеризувалися переважно гематологічними ускладненнями та психічними розладами (депресія).

ВИСНОВКИ
1. Ефективність лікування ХГС у коінфікованих HCV/HIV пацієнтів
не залежить від статі, віку, шляху
інфікування ВІЛ та споживання
ін’єкційних наркотиків в анамнезі.
2. Частота СВВ була в 1,9 разів вищою у пацієнтів з 2 та 3 генотипами ВГС, та не залежала від стартового рівня віремії.
3. Не виявлено впливу початкової кількості CD4, а також
взаємозв’язку між клінічною стадією HIV – інфекції та ефективністю ПВТ ХГС.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДВІЙНОЇ ПРОТИВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ ТА
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА
ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С ЗАЛЕЖНО ВІД ВІДПОВІДІ НА ЛІКУВАННЯ
(За результатами виконання Держпрограми в Запорізькій області)
О.В. Рябоконь, К.В. Калашник, О.В. Лядська, Д.П. Іпатова, Ю.Ю. Рябоконь
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
В роботі проаналізована ефективність подвійної противірусної терапії, яку
отримували хворі на хронічний гепатит С в рамках Державної програми в Запорізькій області. Переважали найбільш складні категорії хворих, зокрема пацієнти з фіброзом печінки F 3-4 ступеня виразності (50,9 %) та хворі з позапечінковими проявами (17,6 %). Ефективність подвійної противірусної терапії за
оцінкою стійкої вірусологічної відповіді на 24-му тижні після завершення лікування склала 39,1% у хворих на ХГС інфікованих 1 генотипом та 76,6% у пацієнтів інфікованих 2 або 3 генотипом HCV. Противірусна терапія, за умов досягнення стійкої вірусологічної відповіді, супроводжується покращенням (р<0,05)
параметрів загального здоров’я, фізичного функціонування, фізично-рольового функціонування, фізичного болю, емоційно-рольового функціонування,
життєвої сили та ментального здоров’я, на відміну від хворих, які не відповіли
на лікування або мали рецидив захворювання протягом першого півроку спостереження.
Ключові слова: хронічний гепатит С, противірусна терапія, якість життя.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДВОЙНОЙ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ
И ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОТВЕТА НА
ЛЕЧЕНИЕ
Е.В. Рябоконь, К.В. Калашник, Е.В. Лядская, Д.П. Ипатова, Ю.Ю. Рябоконь
Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье,
Украина
В работе проанализирована эффективность двойной противовирусной терапии, которую получали больные хроническим гепатитом С в рамках Государственной программы в Запорожской области. Преобладали наиболее трудные
категории пациентов, в том числе больные с фиброзом печени F 3-4 степени
(50,9 %) и пациенты с внепеченочными проявлениями (17,6 %). Эффективность
двойной противовирусной терапии при оценке стойкого вирусологическо22
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го ответа составила 39,1% у больных инфицированных 1 генотипом и 76,6 % у
пациентов инфицированных 2 или 3 генотипом HCV. Противовирусная терапия, при условии достижения стойкого вирусологического ответа, сопровождается улучшением (р<0,05) параметров общего здоровья, физического функционирования, физически-ролевого функционирования, физической боли,
эмоционально-ролевого функционирования, жизненной силы и ментального
здоровья, в отличие от пациентов, которые не ответили на лечение или имели
рецидив заболевания в течение первого полугодия наблюдения.
Ключевые слова: хронический гепатит С, противовирусная терапия, качество жизни.
EFFECTIVENESS OF DOUBLE ANTIVIRAL THERAPY AND DYNAMICS OF
LIFE QUALITY INDICATORS IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C,
DEPENDING ON THE RESPONSE TO TREATMENT
Riabokon E. V., Kalashnik K.V., Lyadska E. V., Ipatova D. P., Riabokon Y. Y.
Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia, Ukraine
The effectiveness of double antiviral therapy received by patients with chronic
hepatitis C as a part of the State program in the Zaporizhzhia region has been analyzed.
The most difficult category of patients, including patients with liver fibrosis F of the 3-4
degrees (50.9 %) and patients with extrahepatic manifestations (17.6 %) dominated.
The effectiveness of double antiviral therapy by assessment of a virologic response on
the 24th week after completion of treatment constituted 39.1% in patients infected with
genotype 1 and 76.6 % in patients infected with 2 or 3 HCV genotype. Antiviral therapy,
under conditions of a stable virologic response, was accompanied by improved (p<0.05)
parameters of general health, physical functioning, physical role functioning, bodily
pain, emotional role functioning, vitality and mental health, in contrast to patients who
did not respond to treatment or had relapse in the first six months of monitoring.
Key words: chronic hepatitis C, antiviral therapy, life quality.
Хронічний гепатит С (ХГС) є актуальною проблемою сучасної охорони
здоров’я, що обумовлено значною поширеністю, прогресуючим зростанням кількості інфікованих, різноманітністю клінічних ознак та позапечінкових уражень, високим ризиком

формування цирозу печінки та гепатоцелюлярної карциноми [1, 2]. Насьогодні глобальною стратегією Всесвітньої організації охорони здоров’я
є елімінація вірусних гепатитів як загрози здоров’ю суспільства до 2030
року. В Україні в квітні 2013 року була
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розроблена та затверджена Державна
цільова програма профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року.
Останнім часом принципи ПВТ
серйозно переглядаються, оскільки
подвійна ПВТ (пегільований інтерферон в поєднанні з рибавірином) не
вирішує повною мірою поставленого
завдання, а саме досягнення стійкої
вірусологічної відповіді (СВВ). Вирішити цю проблему допомагають нові препарати з прямим антивірусним
механізмом дії, поява яких дозволяє
використовувати безінтерферонові
схеми лікування [3]. Проте в Україні, насьогодні актуальним залишається використання інтерферон-вмісних
схем лікування, по причині відсутності офіційної реєстрації препаратів для
безінтерферонових схем ПВТ, зокрема й в рамках Державної програми.
Виявлення у хворих на ХГС тяжкого
фіброзу печінки або позапечінкових
проявів захворювання зобов’язує лікаря негайно вирішити питання щодо можливості проведення ПВТ цим
пацієнтам. Саме ступінь виразності фіброзу печінки та наявність позапечінкових проявів ХГС визначають
пріоритет в призначенні ПВТ згідно
Уніфікованого клінічного протоколу
МОЗ України [4]. При цьому саме ці
хворі на ХГС є найскладнішою категорією пацієнтів для ПВТ не лише з причин більш низької ефективності лікування, але й з причин розвитку інтерферон-індукованих небажаних явищ,
які погіршують якість життя, зменшують прихильність до лікування, вимагають корекції дози противірусних

препаратів. Це в кінцевому підсумку
призводить до зниження частоти СВВ
[5, 6].
Насьогодні актуальним для оцінки перебігу хронічних захворювань
та ефективності їх лікування є визначення якості життя пацієнтів. За
даними Експертів Міжнаціонального центру дослідження якості життя є інтегральною характеристикою
фізичного, психічного, емоційного і
соціального функціонування хворого, засновану на його суб’єктивному
сприйнятті [7]. В сучасній літературі
представлені лише поодинокі дослідження щодо визначення якості життя у хворих на ХГС [8, 9], проте вони
чітко демонструють доцільність цього
напрямку дослідження.
Мета роботи. Проаналізувати
ефективність противірусної терапії
у хворих на хронічний гепатит С за
результатами виконання Державної
програми та оцінити динаміку змін
якості життя залежно від вірусологічної відповіді.
Матеріали і методи. Було проаналізовано результати подвійної ПВТ
165 хворих на ХГС, які отримали лікування в рамках Державної соціальної програми 2301400 профілактики,
діагностики та лікування вірусних
гепатитів на період 2013-2016 рр. Всі
хворі були на диспансерному обліку
в гепатологічному центрі Запорізької
обласної інфекційної клінічної лікарні. Чоловіків було 97 (58,8%), жінок –
68 (41,2 %). Вік пацієнтів коливався
від 19 до 62 років, переважали хворі
середнього (82 – 49,7 %) та молодого
(66 – 40 %) віку. Тривалість ХГС з мо24
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менту етіологічного підтвердження
діагнозу в середньому склала 7,9±0,8
років. Ступінь фіброзу печінки та
ступінь запальної активності визначали за результатами біопсії печінки
або неінвазивних методів дослідження ФіброТест та АктіТест відповідно.
Всім хворим визначено HCV-RNA в
крові методом полімеразної ланцюгової реакції із генотипуванням вірусу.
Згідно Уніфікованого клінічного протоколу МОЗ України [4] при
включенні хворих на ХГС до лікування в рамках Державної програми нами було враховано визначення відповідного пріоритету в призначенні ПВТ. Серед хворих на ХГС було 84
(50,9 %) пацієнта з фіброзом печінки F 3-4 ступеня виразності; 33 (20,0
%) пацієнта, які мають професійний
контакт з біологічним матеріалом; 29
(17,6 %) хворих з клініко-лабораторними ознаками позапечінкових проявів (кріоглобулінемічний геморагічний васкуліт, тиреопатії, сухий синдром з явищами сиалоденіту). Всім
хворим було призначено курс подвійної ПВТ (пегільований інтерферон-α
в поєднанні з рибавірином) та проведена оцінка ефективності лікування згідно наказу МОЗ України № 233
від 02.04.2014 р. «Про затвердження
та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при вірусному гепатиті С» [4]. Подвійна ПВТ проводилася різними препаратами інтерферону
з препаратами рибавірину. Доза пегільованого інтерферону-α 2a становила 180 мкг 1 раз на тиждень підшкірно, доза пегільованого інтерферону-α

2b була від 80 мкг до 120 мкг підшкірно 1 раз на тиждень. Доза рибавірину
становила від 800 до 1200 мг на добу
щоденно залежно від маси тіла хворого та генотипу вірусу. Тривалість курсу ПВТ при інфікуванні 1 генотипом
становила 48 тижнів, при інфікуванні
2 або 3 генотипом була 24 тижні. Оцінювали швидку вірусологічну відповідь (ШВВ) – негативація HCV-RNA
на 4-му тижні при її якісному визначенні; ранню вірусологічну відповідь
(РВВ) – зниження рівня HCV-RNA на
12-му тижні лікування на 2 log10 або її
негативація при кількісному її визначенні; вірусологічну відповідь на момент завершення лікування – негативація HCV-RNA на момент завершення ПВТ та СВВ через 24 тижні (СВВ
24) після завершення ПВТ – відсутність HCV-RNA в крові на цей термін
спостереження.
Якість життя оцінювали у 122 хворих на ХГС та 30 здорових осіб застосовуючи загальний опитувальник SF-36, який включає 36 питань,
об’єднаних в 11 розділів, для оцінки 8 сфер загального благополуччя
[10]. Кількісно оцінювані показники: General Health (GH) – загальний
стан здоров’я – оцінка власного стану здоров’я в даний момент і перспективи лікування; Physical Functioning
(PF) – фізичне функціонування, що
відображає ступінь, в якому здоров’я
лімітує виконання фізичних навантажень (самообслуговування, ходьба,
підйом сходами, перенесення тягарів
і т.п.); Role-Physical (RP) – вплив фізичного стану на рольове функціонування (роботу, виконання повсякден25
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тижнів ПВТ у 6 із 165 хворих (3,6 %)
лікування було припинено за умов виникнення таких клінічних подій: різке
погіршення перебігу супутньої патології, а саме ішемічної хвороби серця
(1); інтерферон-індукованого тиреотоксикозу (1); алергічного дерматиту
(1); тяжкої лейко- та тромбоцитопенії,
які вкрай складно корегувалися медикаментозно. З урахуванням зазначеного вище, в статті проаналізовано ефективність подвійної ПВТ у 159
хворих.
Серед 159 пацієнтів превалювали
хворі інфіковані 1b генотипом вірусу (92 – 57,9 %) та 3a генотипом (61 –
38,3 %), в окремих хворих зафіксовано
інфікування 2a генотипом вірусу (4 –
2,5 %) або інфікування двома різними 2a 3a генотипами HCV (2 – 1,3 %).
Низький рівень (<600000 МО/мл) вірусного навантаження зареєстровано
у більшості пацієнтів (113 – 70,8 %),
високий рівень (>600000 МО/мл) зареєстровано у 46 (29,2 %) хворих.
Оцінка ступеня фіброзу печінки
залежно від інфікування різними генотипами HCV показала, що серед
хворих інфікованих 2 або 3 генотипом
вірусу початкові стадії фіброзу печінки F 0-1 реєструвалися в 1,95 разів
частіше, ніж у хворих інфікованих 1
генотипом HCV (у 19,7 % проти 10,1 %
пацієнтів відповідно). Тяжкий фіброз
з трансформацією в цироз печінки було діагностовано у 57,2 % хворих інфікованих 1 генотипом та у 46,7 % пацієнтів інфікованих 2 або 3 генотипом
HCV (рис. 1).
При цьому аналіз виразності запальних змін в печінці показав, що

ної діяльності); Role-Emotional (RE) –
вплив емоційного стану на рольове
функціонування, припускає оцінку
ступеня, в якому емоційний стан заважає виконанню роботи і повсякденної діяльності (включаючи збільшення витрати часу, зменшення об’єму
виконаної роботи, зниження якості її
виконання); Social Functioning (SF) –
соціальне функціонування, визначається ступенем, в якому фізичний чи
емоційний стан обмежує соціальну
активність; Bodily Pain (BP) – інтенсивність болю і його вплив на здатність займатися повсякденною діяльністю, включаючи роботу по дому і
поза його межами; Vitality (VT) – життєздатність (мається на увазі відчуття
себе повним сил і енергії, чи навпаки,
знесиленим); Mental Health (MH) – самооцінка психічного здоров’я, характеризує настрій (наявність депресії,
тривоги, загальний показник позитивних емоцій). Оцінювали динаміку показників якості життя хворих на
тлі ПВТ залежно від результатів проведеного лікування, тому ці хворі були розділені на групи: 77 пацієнтів, у
яких сформувалася СВВ та 45 хворих,
які не відповіли на лікування (18 із 45)
або мали рецидив (27 із 45).
Отримані дані опрацьовані методами варіаційної статистики. Для
оцінки достовірності відмінностей
між кількісними ознаками в незалежних групах застосовували критерій Манна-Уітні, в залежних групах –
критерій Вілкоксона.
Результати та їх обговорення.
За результатами проведеного аналізу встановлено, що протягом перших
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переважала ступінь виразності запального процесу А 2-3 як при інфікуванні 1 генотипом (у 77,9 % пацієнтів), так і при інфікуванні 2 або 3 генотипом HCV (у 71,9 % хворих). Так,
у хворих інфікованих 1 генотипом вірусу активність А0 була виявлена у 4
(4,7 %), А1 – у 16 (17,4 %), А2 – у 29
(31,4 %), А3 – у 43 (46,5 %) пацієнтів.
При інфікуванні 2 або 3 генотипом вірусу відповідно А0 була виявлена у 2
(3,1 %), А1 – у 17 (25,0 %), А2 – у 20
(29,7 %), А3 – у 28 (42,2 %) пацієнтів.
Аналізуючи ефективність подвійної комбінованої ПВТ слід зазначити
чітку залежність досягнутого ефекту
від генотипу HCV. Так, ШВВ була досягнута у 76 із 159 хворих (47,8 %), а
саме у 30 (32,6 %) хворих інфікованих
1 генотипом та у 46 (68,5 %) пацієнтів
інфікованих 2 або 3 генотипом HCV.
РВВ була відзначена у 122 із 159 пацієнтів (76,7 %), а саме зафіксована у 61
(66,3 %) пацієнтів інфікованих 1 генотипом та у 61 (91,0 %) пацієнтів інфікованих 2 або 3 генотипом HCV. На
момент завершення курсу ПВТ у 119
із 159 пацієнтів (74,8 %) мала місце негативація HCV-RNA в крові, зокрема у
60 (65,2 %) хворих з 1 генотипом та 61

(91,0 %) пацієнтів інфікованих 2 або 3
генотипом вірусу (рис. 2).
При оцінці стійкості досягнутого
ефекту лікування слід зазначити, що у
35 хворих розвинувся рецидив протягом перших 24 тижнів від припинення
ПВТ. За результатами оцінки СВВ 24
у 84 із 159 пацієнтів (52,8 %) відзначено негативний результат дослідження
HCV-RNA в крові, а саме у 36 (39,1 %)
хворих інфікованих 1 генотипом та 48
(71,6 %) пацієнтів інфікованих 2 або 3
генотипом HCV (рис. 2).
Застосування подвійної ПВТ у
хворих на ХГС супроводжувалося
формуванням гематологічних небажаних ефектів лікування у частини
хворих протягом всього періоду лікування. Рибавірин-індукована анемія,
яка потребувала корекції за рахунок
зниження дози рибавірину, у кожного п’ятого пацієнта (34 – 21,4 %) мала
місце вже наприкінці 4-го тижня ПВТ,
в подальшому зберігалася у кожного третього пацієнта: у 50 (31,4 %) пацієнтів виявлялася й на 12-му тижні
ПВТ, а у 46 (28,9 %) хворих зберігалася
до кінця лікування. Однак слід зазначити, що у 9 (5,7 %) пацієнтів рибавірин-індукована анемія не піддавалася

Генотип 1 HCV

Генотип 2, 3 HCV

Рисунок 1. Ступінь виразності фіброзу печінки у хворих на ХГС при інфікуванні різними генотипами HCV.
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рівняння показників якості життя між
досліджуваними групами хворих не
виявило достовірної різниці (р>0,05)
до початку лікування (табл. 1).
Подальший аналіз показників
якості життя дозволив продемонструвати різницю в динаміці їх змін на
тлі проведення ПВТ залежно від подальшого формування СВВ 24. Так, у
хворих із формуванням СВВ 24 в динаміці лікування відзначено достовірне (р<0,05) підвищення показників загального здоров’я, фізичного
функціонування, фізично-рольового
функціонування, емоційно-рольового функціонування, життєвої сили та
ментального здоров’я. На відміну від
позитивної динаміки змін якості життя пацієнтів з формуванням СВВ 24,
у хворих на ХГС, які не відповіли на
ПВТ або мали розвиток рецидиву захворювання протягом першого півроку спостереження, в динаміці лікуван-

корекції лише за рахунок зниження
дози препарату, у зв’язку з чим пацієнти отримували еритропоетини.
Інтерферон-індукована лейкопенія із розвитком нейтропенії зафіксована у більшості пацієнтів на тлі ПВТ.
Так, на 4-му тижні лікування цей небажаний ефект лікування виявлено у
99 (62,3 %) хворих, в подальшому на
12-му тижні – у 102 (64,2 %) пацієнтів, у 109 (68,9 %) хворих лейкопенія з
нейтропенією зберігалася до кінця лікування. У 14 (8,8 %) пацієнтів інтерферон-індукована нейтропенія сягала
0,75×109/л та потребувала неодноразового застосування гранулоцитарного колонієстимулюючого фактору.
За результатами проведеного аналізу оцінки якості життя хворих на
ХГС виявлено, що до початку проведення ПВТ досліджувані параметри у пацієнтів обох груп були нижче
(р<0,05), ніж у здорових осіб, проте по-

Рисунок 2. Частота формування вірусологічної відповіді в різні терміни противірусного
лікування хворих на ХГС залежно від генотипу вірусу HCV.
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Таблиця 1.
Показники якості життя хворих на хронічний гепатит С на тлі
противірусного лікування залежно від вірусологічної відповіді Me (Q25 – Q75)
Показник
GH
PF
RP
RE
SF
BP
VT
MH

Здорові особи
(n=30)
92,0
(87,0 – 97,0)
100,0
(100,0 – 100,0)
100,0
(100,0 – 100,0)
100,0
(100,0 – 100,0)
50,0
(50,0 – 50,0)
100,0
(100,0 – 100,0)
80,0
(80,0 – 80,0)
84,0
(80,0 – 88,0)

Хворі, що відповіли на ПВТ формуванням СВВ 24 (n=77)
до ПВТ
після ПВТ
58,5 *
85,0 * **
(50,0 – 74,5)
(62,0 – 92,0)
90,0 *
95,0 * **
(75,0 -97,5)
(85,0 – 95,0)
100,0 * **
75,0 *
(25,0 – 100,0)
(50,0 – 100,0)
83,5 *
100,0 * **
(34,0 – 100,0)
(67,0 – 100,0)
50,0
50,0
(38,0 – 50,0)
(38,0 – 50,0)
74,0 *
84,0 * **
(52,0 – 100,0)
(80,0 – 100,0)
80,0 **
65,0 *
(47,5 – 75,0)
(55,0 – 90,0)
72,0 *
80,0 * **
(56,0 – 82,0)
(56,0 – 84,0)

Хворі, що не відповіли на ПВТ
або мали рецидив (n=45)
до ПВТ
після ПВТ
52,5 *
52,0 * ***
(45,0 – 67,0)
(40,0 – 72,0)
90,0 *
75,0 * ***
(75,0 – 95,0)
(55,0 – 90,0)
75,0 *
25,0 * ***
(50,0 – 100,0)
(0,0 – 100,0)
83,5 *
67,0 * ***
(67,0 – 100,0)
(0,0 – 100,0)
50,0
50,0
(38,0 – 50,0)
(38,0 – 50,0)
74,0 *
62,0 * ***
(62,0 – 100,0)
(42,0 – 100,0)
55,0 *
35,0 * ** ***
(45,0 – 75,0)
(20,0 – 60,0)
64,0 *
44,0 * ** ***
(52,0 – 76,0)
(24,0 – 68,0)

Примітки: 1. * – різниця достовірна порівняно зі здоровими людьми (p<0,05); 2. ** – порівняно з показниками до лікування у відповідних групах хворих (p<0,05); 3. *** – порівняно з показниками хворих, які відповіли на ПВТ формування СВВ 24 (p<0,05).

го здоров’я вже на момент завершення
лікування достовірно вище (р<0,05),
ніж у пацієнтів, які не відповіли на лікування або мали розвиток рецидиву
захворювання протягом першого півроку спостереження (табл. 1).
Відомо, що традиційно зміни, які
виникають у хворої людини, а також
ефективність лікування, лікар оцінює на підставі динаміки скарг, клінічних проявів захворювання та змін
лабораторних показників. При цьому
суб’єктивне сприйняття самого пацієнта залишається формальним, не
враховуються соціально-психологічні показники, що є частиною багатокомпонентного благополуччя люди-

ня не було зафіксовано змін (р>0,05)
показників GH, PF, RP, RE, SF, BP, а показники життєвої сили та ментального здоров’я навпаки погіршилися,
про що свідчить їх достовірне (р<0,05)
зниження, порівняно з початком лікування (табл. 1).
Проведене порівняння параметрів
якості життя на момент завершення
лікування у хворих на ХГС залежно
від наявності досягнутої СВВ 24, показало, що за умов успішного лікування показники загального здоров’я, фізичного функціонування, фізично-рольового функціонування, фізичного
болю, емоційно-рольового функціонування, життєвої сили та ментально29
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ни, та поряд з фізичними складниками визначають якість життя хворого.
Використання показника якості життя, пов’язаного зі здоров’ям, дозволяє
узагальнено оцінити ступінь адаптації людини до хвороби та можливість
виконання звичайних функцій, що
відповідають її соціально-економічному стану [11].
В останні роки викликає особливий інтерес дослідників оцінка якості життя хворих на хронічні вірусні
гепатити [12, 13]. Зокрема дослідниками [13] відмічено, що у хворих на
хронічні вірусні гепатити головним
чином порушені фізичний й ментальний статус незалежно від віку, статі,
матеріального стану, місця проживання та рівня освіти. Це дозволило авторам рекомендувати до початку медикаментозного лікування здійснювати психосоціологічну підтримку для
поліпшення сприйняття рівня свого
здоров’я пацієнтами. Результати, що
отримані в нашому дослідженні щодо особливостей динаміки показників
якості життя хворих при проведенні
ПВТ, дають змогу обґрунтувати доцільність дослідження якості життя
хворих для комплексної оцінки ефективності ПВТ.

Висновки.
1. В Запорізькій області подвійна ПВТ в рамках державної програми
включала проведення лікування переважно найбільш складним категоріям хворих на ХГС, зокрема пацієнтам
з фіброзом печінки F 3-4 ступеня виразності (50,9 %) та хворим з позапечінковими проявами (17,6 %).
2. Ефективність подвійної ПВТ за
оцінкою стійкої вірусологічної відповіді на 24-му тижні після завершення лікування склала 39,1% у хворих
на ХГС інфікованих 1 генотипом та
76,6% у пацієнтів інфікованих 2 або 3
генотипом HCV.
3. Подвійна ПВТ, за умов досягнення СВВ 24, супроводжується покращенням (р<0,05) параметрів загального здоров’я, фізичного
функціонування, фізично-рольового функціонування, фізичного болю,
емоційно-рольового функціонування, життєвої сили та ментального
здоров’я, на відміну від хворих, які не
відповіли на лікування або мали рецидив захворювання протягом першого півроку спостереження.
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КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ С У ХВОРИХ,
ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ПРОТИВІРУСНУ ТЕРАПІЮ З ВИКОРИСТАННЯМ
ПЕГИЛЬОВАНИХ ІНТЕРФЕРОНІВ
М. Д. Чемич, А. Г. Лішневська
Сумський державний університет, м. Суми, Україна
При вивченні перебігу хронічного вірусного гепатиту С (ХВГС) встановлено поліморфізм клінічних ознак, відхилення у клінічному та біохімічному аналізах крові та специфічні зміни показників під час проведення противірусної
терапії (ПВТ). Поглиблено дані про особливості автоімунних реакцій у хворих
на тлі використання препаратів інтерфероногенної дії, за допомогою визначення рівня антитіл до: пероксидази щитоподібної залози (АТПО), тиреоглобуліну
(АТТГ), антимітохондріальних антитіл (АМА), антинуклеарних антитіл (ANA)
до початку ПВТ та після 12 тижнів лікування.
Ключові слова: хронічний вірусний гепатит С, противірусна терапія, автоімунні відхилення, антитіла.
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С
У БОЛЬНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕГИЛИРОВАННЫХ ИНТЕРФЕРОНОВ
Н. Д. Чемич, А. Г. Лишневская
Сумский государственный университет, г. Сумы, Украина
При изучении течения хронического вирусного гепатита С (ХВГС) выявлен
полиморфизм клинических проявлений, отклонения в клиническом и биохимическом анализах крови и специфические изменения показателей при проведении противовирусной терапии (ПВТ). Углублено данные об особенностях
аутоиммунных реакций у больных на фоне использования препаратов интерфероногенного действия, с помощью определения уровня антител к: пероксидазе
щитовидной железы (АТПО), тиреоглобулину (АТТГ), антимитохондриальным
антителам (АМА), антинуклеарным антителам (ANA) до начала ПВТ и после 12
недель лечения.
Ключевые слова: хронический вирусный гепатит С, противовирусная терапия, аутоиммунные отклонения, антитела.
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CLINICAL LABORATORY AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF
CHRONIC HEPATITIS C IN PATIENTS UNDERGOING ANTIVIRAL
THERAPY WITH PEGYLATED INTERFERON
M. D. Chemych, A. G. Lishnevska
Sumy State University, Sumy, Ukraine.
Studying the course of chronic viral hepatitis C, polymorphism of clinical signs,
deviation in clinical and biochemical blood analyses and specific changes in indices
during antiviral therapy have been established. Data on peculiarities of autoimmune
reactions in patients during administration of medicines with interferon-like action
have been extended by determining antibody levels to the thyroid peroxidase, thyroglobuline, antimitochondrial antibodies, and antinuclear antibodies before antiviral
therapy and in 12 weeks of treatment.
Key words: chronic hepatitis C, antiviral therapy, autoimmune deviation, antibodies.
нічний гепатит з багаторічним малосимптомним перебігом і наслідками у
вигляді цирозу печінки або первинної
гепатоцелюлярної карциноми [1].
До 90-х років HCV в основному
передавався при переливанні крові,
під час ін’єкцій, інвазивних процедур
і внутрішньовенного вживання наркотичних речовин. На ці шляхи припадало близько 70 % випадків ХВГС у
промислово розвинених країнах. Дослідження препаратів крові (з 1992 р.)
за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА) та полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) практично ліквідувало трансфузійне передавання HCV
у частині європейських країн. У даний час нові випадки гепатиту С переважно пов’язані з внутрішньовенним
вживанням наркотиків, рідше – з інвазивними медичними процедурами.
В окремих випадках відбувається парентеральне передавання через татуювання або акупунктуру. Вірогідність

Вступ. Хронічний вірусний гепатит С (ХВГС) є актуальною проблемою сучасної інфектології. Медичне і
соціальне значення його визначається
значним поширенням, прогресивним
зростанням захворюваності, різноманітністю клінічних виявів, високою
ймовірністю формування хронічної
патології печінки та позапечінкових
уражень. За даними експертних оцінок, у світі вірусом гепатиту C (HCV)
інфіковано до 1 млрд осіб, а кількість
хворих на ХВГС становить близько
200 млн. Нині спостерігають пандемію гепатиту С, яка за масштабами та
кількістю інфікованих осіб у 4-5 разів
перевищує ВІЛ-інфекцію[2].
Гепатит С – антропонозна інфекція
з гемоконтактним (парентеральним)
механізмом передавання, що характеризується переважним ураженням
печінки, найчастіше з легким безжовтяничним перебігом гострої форми
хвороби та частим переходом у хро33
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перинатального та гетеросексуального інфікування є низькою, але значно
збільшується при гомосексуальних
стосунках [8,9].
ХВГС характеризується тривалим,
часто багаторічним, безсимптомним
перебігом, через що пацієнти не звертаються за медичною допомогою [1].
У хворих з маніфестною формою гепатиту переважає астено-вегетативний
синдром, що проявляється слабкістю,
швидкою втомлюваністю. Часто виникають диспепсичні розлади: зниження апетиту, відчуття дискомфорту
в правому підребер’ї, нудота, блювання. Значно рідше буває артралгічний
синдром, інколи – свербіж шкіри [3].
При безсимтомному перебігу можна виявити періодичне помірне підвищення активності аланінамінотрансферази (АлАТ), незначні порушення
печінкового біосинтезу без істотних
змін стану хворого. Через це хворобу
часто виявляють уже у стадії інтенсивних морфологічніх змін у печінковій
тканині, цирозу, рідше – гепатоцелюлярної карциноми. Тривалий латентний перебіг часто підтримується при
зловживанні алкоголем, токсичних
ураженнях, нашаруванні вірусних уражень іншої етіології (наприклад цитомегаловірусної інфекції), інколи – психоемоційними стресами тощо. Під час
активації інфекційного процесу стан
хворого залежить від ступеня печінкової недостатності, загалом подібний
до такого при гепатиті В: виражена загальна слабість, значне зниження маси тіла, втрата апетиту та інші диспептичні ознаки; можливий геморагічний
синдром. У більшості хворих спосте-

рігають цитопенічний синдром (анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія). У
жінок можуть виникати різноманітні порушення менструального циклу,
безпліддя, у чоловіків – порушення
сперматогенезу. Страждає синтетична
функція печінки, порушуються синтез
холестерину, сечовини, білковий обмін
(виражена диспротеїнемія, недостатність факторів зсідання крові тощо).
Може виникати гіпербілірубінемія із
переважанням прямої фракції пігменту (70-80%), проте у деяких хворих
спостерігають помірну непряму гіпербілірубінемію. Останнє зазвичай зумовлене порушенням синтезу альбуміну (так звана транспортна гіпербілірубінемія). У цей час у більшості хворих
підвищена активність АлАТ, високий
рівень репродукції вірусу[1].
Діагноз гепатиту С ґрунтується
на даних епідеміологічного анамнезу, особливостях клінічного перебігу
хвороби. Але через схожість клінічної
картини гепатиту С з іншими вірусними гепатитами вирішального значення надають методам специфічної діагностики, тобто виявленню маркерів
інфекції за допомогою методів твердофазового ІФА або РІА [1].
Інші базові дослідження перед початком лікування зберігають наступне: повний підрахунок клітин крові;
тести функції печінки, у тому числі рівень АлАТ; дослідження функції
щитоподібної залози (ЩЗ); генотипування HCV як допоміжний засіб для
направлення лікування; кількісний
аналіз РНК (рибонуклеїнової кислоти) HCV, скринінг-тести для визначення поєднання з ВІЛ або вірусом
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ного гепатиту С на запуск автоімунних
реакцій. Саме ними обумовлена значна
кількість позапечінкових проявів: ендокринні порушення, гематологічні прояви, ураження слинних залоз та очей,
шкірні, нейром’язові та суглобові, та інші ураження автоімунного генезу[10].
Матеріали та методи. У клінічне
дослідження було залучено 60 хворих із діагнозом ХВГС та проаналізовано їх медичні карти стаціонарного і
амбулаторного хворого. Усі пацієнти
знаходились на стаціонарному лікуванні у Сумській обласній інфекційній клінічній лікарні імені З. Й. Красовицького та отримували подвійну
ПВТ у 2014-2016 роках.
Було проведено збір епідеміологічного анамнезу, анамнезу хвороби та
життя (вік хворих, стать, місце проживання); фізикальне обстеження; вивчення клінічної картини захворювання;
клінічний аналіз крові (Cobas Micros)
(до початку терапії і до 12 тижня ПВТ);
біохімічний аналіз крові, що проводився у лабораторії лікарні (СOBASEMira)
та у комерційній лабораторії «СІНЕВО»; серологічні дослідження (ІФА для
визначення титру АNA, AMA, АТПО,
АТТГ), ПЛР, проводилися у комерційній лабораторії «СІНЕВО», ультразвукове дослідження (УЗД) органів черевної порожнини (ОЧП) та ЩЗ.
Результати дослідження та їх обговорення.
Проведений аналіз дозволив встановити, що серед обстежених у 2,3 рази переважали чоловіки (70,0 %) порівняно з жінками (30,0 %).
Середній вік хворих склав (42,55±
1,41 року). Осіб молодого віку було у

гепатиту В; скринінг на зловживання
алкоголем, наркотиками, і/або депресії, офтальмологічні тести тощо [4].
Сучасне лікування за стандартами
надання медичної допомоги для пацієнтів з хронічною НСV-інфекцією
складається з інтерферону альфа2а чи альфа-2в (PegIFN) у поєднанні з рибавірином, протягом 24 або 48
тижнів залежно від генотипу. Це лікування не лише високовартісне, але
й пов’язане зі значними побічними
ефектами. Ці особливості призводять
до того, що знижується кількість пацієнтів, які повністю завершують терапію [5]. З 2011 р. для лікування інфекції, спричиненої 1-м генотипом HCV,
почали застосовувати телапревір і боцепревір. Зазначені препарати є антивірусними засобами прямої дії 1-го
покоління, вони відносяться до групи
інгібіторів протеаз і призначаються
в комбінації з PegIFN і рибавірином.
Усім пацієнтам перед початком противірусної терапії, за допомогою молекулярно-генетичного методу проводять кількісне визначення РНК HCV.
Відповідно до клінічних рекомендацій Європейської асоціації з вивчення
хвороб печінки, специфічна терапія
повинна бути невідкладно призначена пацієнтам із вираженим фіброзом
печінки і пацієнтам із клінічно вираженими позапечінковими симптомами. Для пацієнтів без фіброзу або з мінімальним фіброзом терміни початку
специфічної терапії є суперечливими
і можуть бути відкладені до розробки
нових методів лікування [6,7].
Останнім часом науковці не відхиляють факту про можливість впливу вірус35
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1,3 рази більше (55,0 %), ніж пацієнтів середнього (41,67 %) та у 16,5 рази більше, ніж похилого віку (3,33 %).
Кількість мешканців міста (73,33 %)
у 2,8 рази переважала над жителями
сільської місцевості (26,67 %).
За генотипом хворі на ХВГС розподілились наступним чином: найбільшу
частку склали пацієнти з 1в генотипом
(78,33 %), у 4,3 рази менше було хворих
з 3а генотипом (18,33 %), найменшу
частку склали пацієнти з 2 генотипом
(3,34 %). У досліджуваній групі були
також особи, що мали конфекцію: гепатит С + гепатит В (13,33 %), гепатит
С + ВІЛ-інфекція (1,67 %).
Серед пацієнтів з ХВГС переважали особи з мінімальною активністю
ураження, що у 3,5 рази більше, ніж
хворих з помірною активністю та лише в одного пацієнта була виявлена
виражена активність.
За рівнем вірусного навантаження найбільшу частку займали пацієнти з кількістю вірусу Х×105 МО/мл
(46,67 %), що у 1,3 рази більше, ніж
хворих з Х×104 МО/мл (36,67 %) та у
4,6 рази більше, ніж осіб з рівнем віруса Х×103 МО/мл (10,0 %). Незначну
кількість склали особи з вірусним навантаженням Х×106 МО/мл (3,34 %),
Х×102 МО/мл (1,67 %) та з Х×107
МО/ мл (1,67 %).
Вивчаючи комбінації алелів ІЛ-28В,
було встановлено, що переважали пацієнти, які мали алель СТ/ТG. У 2,4 рази було менше хворих з алеллю СТ/ТТ,
у 2,8 рази менше осіб з алеллю СС/ТТ
та у 3,7 рази менше з алеллю ТТ/ТG.
Найменше було хворих, що мали алель
ІЛ 28В ТТ/GG .

Більшість обстежених мала ступінь фіброзу F2 (20,0 %), який у 1,2 рази зустрічався частіше порівняно з F1
(16,66 %), у 1,3 рази частіше ніж F 4 та
у 1,5 рази частіше ніж F0 та F3. Значно
меншу частку склали пацієнти з перехідними значеннями фіброзу F0-1
(5,0 %), F1-2 (11,67 %) та F3-4 (5,0 %).
У пацієнтів відмічають декілька
можливих шляхів інфікування НСV,
але були й такі, у яких встановити його не вдалося. Лідерську позицію займають фактори ризику: лікування у
стоматолога та хірургічні маніпуляції
(по 68,33 %), на другому місці – переливання крові та процедури по догляду
та декору (татуювання, пірсинг, манікюрні процедури, гоління небезпечною
бритвою; по 31,67 %). Вагому частку
серед обстежених складають донори
(26,67 %). Невелика кількість хворих
були медичними працівниками, які мали контакт з кров’ю (5,0 %), особи яким
проводили гемодіаліз (3,33 %). Жоден
з обстежених не визнав статевий шлях
як ймовірну причину інфікування. Інші дослідники також вказують, що статевий шлях є найменш характерним
для вірусного гепатиту С [8,9].
У клінічній картині спостерігалися
такі основні суб`єктивні ознаки: загальна слабкість та зниження працездатності – у 95,0 % обстежених, тяжкість у правому підребер’ї – у 65,0 %, біль у правому підребер’ї – у 6,67 %, відчуття гіркоти
у ротовій порожнині – у 10,0 %, жовтушність шкіри чи іктеричність склер –
у 18,33 %, артралгії та м’язовий біль –
у 18,33 %, диспептичний синдром – у
8,33%, наявність висипки на шкірі – у
10,0 %, телеангіектазія – у 15,0 %.
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Під час дослідження були виявлені наступні супутні захворювання:
запальні захворювання шлунковокишкового тракту (холецистит, панкреатит, гастродуоденіт; 38,33 %), цукровий діабет (8,33 %), ішемічна хвороба серця (18,33 %), гіпертонічна
хвороба та вторинна артеріальна гіпертензія (36,67 %), серцева недостатність (46,67 %). Також у 8,33 % хворих
була виявлена супутня патологія, що у
патогенезі свого розвитку містить автоімунні реакції (псоріаз, гломерулонефрит, автоімунний тиреоїдит, ревматоїдний артрит, ревматична хвороба серця).
В обстежених, що отримували інтерферонову подвійну ПВТ, у клініч-

ному аналізі крові виявлено наростання лейкопенії, тромбоцитопенії,
еритропенії, підвищення швидкості
осідання еритроцитів (ШОЕ) (р<0,05).
Вищезазначені зміни спостерігаються
також серед пацієнтів з ХВГС і в інших дослідженнях [1] (табл. 1).
У процесі дослідження встановлена відсутність порушення білковосинтезуючої функції печінки (рівень білка у крові достовірно не змінювався –
р>0,05), хоча за даними літературних
джерел можливі незначні порушення
печінкового біосинтезу, навіть у хворих з латентною формою [1].
На початку противірусної терапії
у хворих спостерігалось підвищення
рівня трансаміназ, що корелює з реТаблиця 1.

Зміна показників клінічного аналізу крові у хворих на ХВГС
під час отримання ПВТ
Показник
Лейкоцити
(× 109/л)
ШОЕ
(мм/год)
Нейтрофіли
(%)
Лімфоцити
(%)
Моноцити
(%)
Hb (г/л)

0
5,05±0,17
6,66± 0,54
51,70±1,78
35,10±1,35
6,90±0,36
147,54±2,14

Еритроцити
4,91± 0,08
(× 1012/ л)
Тромбоцити
174,20±6,29
(× 109 /л)

Термін взяття крові (тиждень ПВТ)
1
2
4
12
3,92±0,13
3,45±0,09
4,91±0,41
4,37±0,17*
*, **
*, **
**
11,85±1,70 12,24±1,22
15,0±2,10
8,33±0,64*
*, **
*
*,**
42,08±1,42 41,98±0,96 47,37±0,95
44,0±1,56*
*
*
*,**
45,85±1,48 45,80±1,05 42,22±0,84
44,05±1,55*
*
*
*,**
9,88± 0,58
9,25± 0,38
8,48±0,28
7,59±0,34*
*,**
*
*,**
134,38±2,05 130,67±1,59 124,95±2,84
140,91±2,12*
*,**
*
*,**
4,31±0,08
4,10±0,08
4,90±0,17
4,54±0,07*
*,**
*,**
146,37±5,13 147,30±4,93 133,18±4,37
158,31±5,88*
*, **
*
*,**

48 (1в ген.)
3,16±0,12
*, **
16,69±2,54*
48,1±1,14
*
40,14± 1,13
*
10,27±0,54
*,**
120,29±3,05
*
3,83±0,09
*,**
140,35±3,41
*,**

Примітка. Достовірна різниця у порівнянні з: * - показником до початку ПВТ; ** - з попереднім показником (р<0,05, розраховано за критерієм Стьюдента).
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кова кількість пацієнтів (по 8,33%). Підвищення рівня АТТГ перед початком
терапії спостерігалося у (5,0 %) пацієнтів, після дванадцятого тижня їх кількість збільшилася у 1,4 рази (6,67 %).
За допомогою УЗД ЩЗ у 30,0 %
хворих був виявлений вузловий чи
дифузний зоб.
За допомогою УЗД ОЧП вдалося
встановити, що хворих з гепатомегалією було у 4 рази більше, ніж пацієнтів з
нормальними розмірами печінки. Осіб
із підвищеною ехогенністю печінки
було втричі більше, ніж зі звичайною
структурою паренхіми. Обстежені, що
мали ущільнення судин печінки, склали меншу частину (у 1,2 рази), порівняно з пацієнтами, які не мали змін судинної системи печінки. Хворі зі збільшеною селезінкою становили значну
частину обстежуваних (35,0 %), проте
їх було майже вдвічі менше, ніж пацієнтів з нормальними розмірами. Особи, які мали розширення портальної
вени, склали 8,0 %, що в 11 разів менше,
ніж тих, що не мали цієї патології.
Висновки.
1. Серед хворих переважали особи
чоловічої статі, молодого віку. Ймовірно,

зультатами інших дослідників [1]. На
тлі ПВТ спостерігалося зниження рівнів АсАТ, АлАТ(р<0.05) (табл. 2).
Аналізуючи динаміку змін кількості хворих з різним значенням AМА
перед ПВТ та після 12 тижня, слід відмітити, що кількість пацієнтів зростає
як з пограничним (з 15,0 % до 25,0 %),
так і з позитивним значенням (з 5,0
% до 20,0 %). При цьому знижується
кількість хворих, що мають негативний показник AМА (з 80,0 % до 55,0
%). Отримані результати підтверджують стимульований вплив ПВТ на активацію автоімунних процесів. Вплив
HCV та препаратів з інтерфероногенною дією підтверджують інші наукові
дослідження [1].
При визначенні у пацієнтів АNА
таких чітких змін не спостерігалося:
кількість хворих зменшується як із негативним (із 51,67 % до 48,33 %), так і
з позитивним значенням (з 28,33 % до
16,67 %), та значно зростає кількість
осіб з пограничними показниками (із
20,0 % до 35,0 %).
Із рівнем, що перевищував верхню
межу норми, АТПО перед ПВТ та після
дванадцятого тижня терапії була одна-

Таблиця 2.
Зміна показників біохімічного аналізу крові у хворих на ХВГС під час ПВТ
Показник
Загальний білок (г/л)
Загальний білірубін (мкмоль/л)
Прямий білірубін(мкмоль/л)
АлАТ(МО/л)
АсАТ(МО/л)

0
74,23±0,74
14,22±1,13
1,96±0,27
92,37± 9,75
59,38±5,92

Термін взяття крові (тиждень ПВТ)
4
12
48
74,36 ± 0,80
74,11± 1,13
75,09±1,43
18,64± 1,83
13,92± 1,50
13,69± 1,73
2,33± 0,42
3,26± 0,46
4,10± 0,75
57,42± 7,50* 42,15± 6,95*,** 26,13± 3,15*,**
40,18± 4,16* 38,72± 5,53*
27,2± 1,90*,**

Примітка. Достовірна різниця у порівнянні з: * - показником до початку ПВТ; ** - з
попереднім показником (р<0,05, розраховано за критерієм Стьюдента).
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4. В обстежених, що отримували
інтерферонову подвійну ПВТ, виявлено типові зміни у клінічному аналізі крові (лейкопенія, тромбоцитопенія, еритропенія, підвищення ШОЕ,
р<0,05). Встановлено зменшення виразності цитолізу на тлі ПВТ (зниження рівня АсАТ, АлАТ; р<0,05) та відсутність порушення білковосинтезуючої функції печінки (рівень білка у
крові не змінювався, р>0,05).
5. У хворих на хронічний вірусний
гепатит С було виявлено збільшення
кількості осіб із пограничними та позитивними АМА та з підвищеним рівнем АТТГ після дванадцятого тижня
терапії, у той час як рівень АNA знизився, а рівень АТПО не змінився.

що найбільш часто пацієнти інфікувалися при лікуванні у стоматологів та при
проведенні їм медичних маніпуляцій.
2. У більшості пацієнтів був несприятливий генотип для лікування з
використанням подвійної терапії (1в),
проте основна кількість осіб мала мінімальну активність ураження, середній рівень вірусного навантаження та
незначно виражений фіброз печінки.
3. Перебіг хронічного вірусного гепатиту С характеризувався поліморфізмом клінічних симптомів, серед
яких переважали типові – слабкість
та тяжкість у правому підребер’ї. У
8,33 % хворих було виявлено супутню
патологію, що пов’язано із порушенням автоімунних процесів.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ L-КАРНІТИНУ У КОМПЛЕКСНОМУ
ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНУ ЖИРОВУ ХВОРОБУ
ПЕЧІНКИ
В.П. Присяжнюк
Вищий державний навчальний заклад “Буковинський державний медичний
університет”, м. Чернівці, Україна
У статті наведені результати власних досліджень ефективності використання L-карнітину у комплексному лікуванні хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки (НАЖХП). У пацієнтів, яким додатково до стандартної лікувальної програми призначали L-карнітин, упродовж двох тижнів лікування
ефективніше коригувалися показники, які відображають процеси цитолізу, холестазу та інтоксикаційного синдрому. Також у них відзначали достовірне зменшення вмісту фактора некрозу пухлин-α і лептину, та зростання концентрації
адипонектину у крові. У хворих на НАЖХП молодого віку проведене лікування сприяло ефективнішій корекції цитолітичного, холестатичного та інтоксикаційного синдромів, поєднаній із нормалізацією цитокінового та адипокінового
профілів, що проявлялось швидшим регресом клінічних проявів захворювання, порівняно з хворими зрілого та літнього віку.
Ключові слова: неалкогольна жирова хвороба печінки, L-карнітин, лептин,
адипонектин, лікування.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ L-КАРНИТИНА В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ПЕЧЕНИ
В.П. Присяжнюк
Высшее государственное учебное заведение «Буковинский государственный
медицинский университет», г. Черновцы, Украина.
В статье приведены результаты собственных исследований эффективности
использования L-карнитина в комплексном лечении больных неалкогольной
жировой болезнью печени. У обследованных пациентов, которым дополнительно к стандартной лечебной программе назначали L-карнитин, в течение двух
недель лечения эффективнее корректировались показатели, которые отражают процессы цитолиза, холестаза и интоксикационного синдрома. Также у них
отмечали достоверное уменьшение содержания фактора некроза опухолей-α и
лептина на фоне роста концентрации адипонектина в крови. У больных моло40
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дого возраста с неалкогольной жировой болезнью печени проводимое лечение
способствовало более эффективной коррекции цитолитического, холестатического и интоксикационного синдромов, сочетанной с нормализацией цитокинового и адипокинового профилей, что сопровождалось быстрым регрессом
клинических проявлений заболевания, по сравнению с пациентами зрелого и
пожилого возраста.
Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, L-карнитин, лечение.
EFFICIENCY OF L-CARNITINE ADMINISTRATION IN COMPLEX
TREATMENT OF PATIENTS WITH NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE
V.P. Prysyazhnyuk
Higher State Educational Establishment “Bukovinian State Mediсal University”,
Chernivtsi, Ukraine
The results of L-carnitine efficiency in the treatment of patients with nonalcoholic
fatty liver disease are presented in the article. Cytolysis, cholestasis and intoxication
indicators within two weeks of treatment were more effectively corrected in the patients, who in addition to standard treatment had been administered L-carnitine. Significant reduction of tumor necrosis factor-α and leptin levels together with increased
adiponectin plasma concentration were also noted in this group of patients. More effective correction of cytolytic, cholestatic and intoxication syndromes combined with
normalization of cytokine and adypokine profiles manifested by faster regression of
clinical manifestations of the disease were typical for young patients with nonalcoholic
fatty liver disease compared with mature and elderly patients.
Key words: nonalcoholic fatty liver disease, L-carnitine, treatment.
ності на цукровий діабет ІІ типу та метаболічний синдром [2, 3]. Z.A. Ozturk
et al., вказують, що НАЖХП може розвиватися у 90% людей із ожирінням та
10–15% осіб із нормальною масою тіла [3]. Найбільш несприятливим щодо
розвитку НАЖХП є абдомінальний
тип ожиріння, при якому це захворювання розвивається у більш молодому
віці та при меншому надлишку маси
тіла [4, 5].

Актуальність. В останні десятиліття спостерігається значне зростання поширеності неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП), ознаки якої можуть траплятися у близько
третини дорослого населення у країнах Західної Європи та Північної Америки та 15% – у країнах Азії [1]. Зазначене пов’язане зі зростанням кількості людей із надлишковою масою тіла й
ожирінням, збільшенням захворюва41
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Наразі дискусійним є питання лікувальної тактики хворих із НАЖХП.
Серед можливих лікарських препаратів, які можуть сприятливо впливати на результати лікування таких пацієнтів, розглядають карнітин
(3-гідрокси-4-N-(триметил-амоній)
масляна кислота) – органічну сполуку, яка задіяна у транспортуванні довголанцюгових жирних кислот із цитоплазми в мітохондрії, де відбувається
їх β-окислення [6-8]. Крім цього, карнітин регулює внутрішньоклітинний
рівень ацетил-КоА, приймає участь
у виведенні з мітохондрій продуктів окислювального розпаду жирів
та ксенобіотиків, виявляє анаболічні та антиапоптотичні властивості [2,
9]. В експериментальних та клінічних дослідженнях отримані позитивні результати щодо використання
L-карнітину за умов НАЖХП [10–14].
Зокрема, L-карнітин, попереджує розвиток стеатогепатиту у мишей, яких
тривалий час годували висококалорійною дієтою, шляхом активації процесів β-окислення у мітохондріях, покращення чутливості до інсуліну і
зниження активності літогенезу у печінці [10]. В іншому експериментальному дослідженні на мишах показані властивості карнітину селективно
збільшувати вміст холестеролу ліпопротеїнів високої щільності, при цьому не впливаючи на рівень холестеролу ліпопротеїнів низької щільності та
триацилгліцеролів у плазмі крові, що
асоціювалося зі зменшенням розмірів
печінки та кількості жирової тканини у ній [11]. S.K. Panchal et al., в експерименті дослідили, що L-карнітин

попереджує виникнення НАЖХП
шляхом моделювання метаболізму
ліпідів [12]. У багатоцентровому клінічному дослідженні продемонстровано клінічно-лабораторне покращення перебігу НАЖХП у пацієнтів,
які приймали карнітину оротат, що
виявлялося у достовірному зниженні
активності аланінамінотрансферази
(АлАТ) у крові та покращенні індексу
затухання печінкової паренхіми за даними комп’ютерного томографічного дослідження [13]. Подібних висновків дійшли M. Malaguarnera et al., які
довели, що призначення карнітину у
пацієнтів із неалкогольним стеатогепатитом сприяє зниженню активності АлАТ, аспартатамінотрансферази
(АсАТ), гамма-глутамілтранспептидази (ГГТП), рівнів загального холестеролу, холестеролу ліпопротеїнів
високої та низької щільності, триацилгліцеролів, С-реактивного білка і
фактора некрозу пухлин-α (TNF-α) у
крові [14].
Мета дослідження: вивчити ефективність використання L-карнітину у
комплексному лікуванні хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки.
Обстежені пацієнти і методи. Обстежено 60 хворих на неалкогольну
жирову хворобу печінки віком від 21
до 72 (54,15 ± 12,3) років. Серед обстежених пацієнтів переважали чоловіки – 36 (60,0%). Верифікацію діагнозу НАЖХП та призначення лікування обстеженим пацієнтам проводили
згідно Наказу Міністерства охорони
здоров’я України № 826 від 06.11.2014
і адаптивної клінічної настанови, заснованої на доказах “Неалкогольна
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жирова хвороба печінки” (2014) [15]
та EASL–EASD–EASO Clinical Practice
Guidelines for the managementof nonalcoholic fatty liver disease (2016) [16].
Етіологічним чинником розвитку
НАЖХП у обстежених хворих були
надлишкова вага та ожиріння аліментарного походження. Проводили вимірювання ваги та зросту, з подальшим вирахуванням індексу маси тіла (BMI):

гічного чинника ушкодження печінки
у таких пацієнтів.
Основна група включала 30 хворих
на НАЖХП, яким додатково до основного лікування призначали карнівіт
(L-карнітин) у дозі 2 г (10 мл) один раз
на день довенно, струменево, повільно впродовж 14 днів.
Групою порівняння щодо біохімічних показників, параметрів цитокінового та адипокінового профілів крові
були 30 хворих на НАЖХП, які отримували загальноприйняте базисне лікування. Контрольну групу становили 45 практично здорових осіб, репрезентативних за віком та статтю до
пацієнтів досліджуваних груп.
Усі пацієнти та практично здорові
особи надали письмову інформовану
згоду на участь у дослідженні. Забір
крові проводили вранці, натще із ліктьової вени в 1-2-ий день перебування в стаціонарі, до призначення лікування. Антикоагулянтом слугував 5%
розчин етилендіамінтетраацетату динатрієвої солі. Біохімічні дослідження крові здійснювали на біохімічному аналізаторі “Accent-200” (“Cormay
S.A.”, Польща) за допомогою стандартних реактивів та методик на базі лабораторії Чернівецького обласного діагностичного центру.
Визначення показників цитокінового та адипокінового профілів здійснювали на імуноферментному аналізаторі “Statfax 303/Plus” (“Awareness
Technology Inc.”, США). У крові обстежених пацієнтів та практично здорових осіб визначали рівень TNF-α
(“Bender MedSystems GmbH”, Австрія), інтерлейкін-10 (Il-10) (“Bender

BMI = маса тіла (кг)/зріст (м)2
Здійснювали вимірювання об’єму
талії і стегон, та вичисляли їхнє співвідношення. У разі діагностування
ожиріння визначали його ступінь та
тип (на абдомінальний тип вказували збільшення об’єму талії у чоловіків
більше 94 см, у жінок – більше 80 см,
показник відношення об’єму талії до
об’єму стегон у чоловіків > 1,0, у жінок
> 0,85) [17].
З метою виключення вірусної етіології захворювання усі обстежені хворі були протестовані на можливу інфікованість вірусами гепатитів В та
С (ПЛР метод). В обстежених пацієнтів виключали потенційно небезпечне
вживання спиртних напоїв (споживання < 30 г етанолу/день для чоловіків, < 20 г етанолу/день для жінок)
та тривалого застосування гепатотоксичних лікарських препаратів [15, 16].
Варто зазначити, що при детальному
зборі анамнестичних даних обстежені хворі вказували на вживання алкогольних напоїв у нижчих вищезазначених кількостях, рідше одного разу
на тиждень, що дозволяє виключити
вплив етанолу як можливого етіоло43
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знижувалась активність АлАТ – на
50,9 % (p = 0,046), що узгоджується з
результатами досліджень інших авторів [13, 14]. У пацієнтів групи порівняння реєстрували лише тенденцію
до зниження активності маркерів цитолітичного синдрому.
Окрім достовірного зниження активності цитолізу у хворих, яким додатково призначали L-карнітин, відзначали зменшення активності ЛДГ
(заг.) на 16,2% (p = 0,03), що свідчить
про зниження інтенсивності окисновідновних процесів. Активність ГГТП
упродовж лікування достовірно знижувалася у пацієнтів обох груп, значніше у хворих основної групи – на
55,8 % (p = 0,04), у пацієнтів групи порівняння – на 27,7 % (p = 0,03). Варто
зазначити, що для хворих на НАЖХП
молодого віку, порівняно з пацієнтами старших вікових груп, було властивим ефективніше зниження активності трансаміназ, ЛДГ (заг.) та ГГТП,
що асоціювалося зі швидшим регресом проявів диспепсичного та астеновегетативного синдромів.
У пацієнтів основної групи відзначали незначне, проте достовірне,
зниження рівня глюкози у крові в середньому на 0,4 ммоль/л упродовж лікування (табл. 1), що не спостерігалося у хворих групи порівняння. Це
вказує на певний сприятливий вплив
L-карнітину на вуглеводний обмін.
Детальний аналіз результатів дослідження цитокінового та адипокінового
профілів крові у хворих на НАЖХП у
динаміці лікування наведені у таблиці 2.
У пацієнтів основної групи після проведеного лікування відзначали достовір-

MedSystems GmbH”, Австрія), трансформуюючого
фактора
росту-β1
(TGF-β1) (“Bender MedSystems GmbH”,
Австрія),
лептину
(“Diagnostics
Biochem Canada Inc”, Канада), адипонектину (“BioVendor – Laboratorni
medicina”, Чеська Республіка).
Тип розподілу даних визначали за
порівнянням середньої арифметичної,
моди і медіани, та за допомогою тесту
Шапіро-Уілка. Для визначення статистичних відмінностей між двома незалежними групами використовували
критерії Манна-Уітні. Достовірність
змін показників у динаміці лікування
визначали за допомогою критерію Вілкоксона. Достовірною вважали ймовірність похибки менше 5% (p<0,05).
Результати та їх обговорення.
Покращення загального лікувального ефекту від додаткового курсового
призначення L-карнітину спостерігалось у всіх хворих основної групи.
Зазначені пацієнти відзначали більш
раннє покращення самопочуття, зниження інтенсивності відчуття важкості у правому підребер’ї, зникнення
нудоти, зменшення загальної слабкості та покращення працездатності.
Динаміка активності біохімічних
середників, які є маркерами процесів
цитолізу, холестазу та інтенсивності
інтоксикаційного синдрому є загальноприйнятими критеріями ефективності лікування хворих на хронічні
дифузні захворювання печінки, серед
яких і НАЖХП [18]. У пацієнтів основної групи після проведеного лікування відзначали достовірне зменшення
активності АсАТ на 51,5 % (p = 0,03)
(табл. 1). Також у хворих цієї групи
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Таблиця 1.
Вміст окремих біохімічних показників крові у хворих на неалкогольну
жирову хворобу печінки у динаміці лікування
Показники
Глюкоза,
ммоль/л
Білірубін загальний, мкмоль/л
Білірубін прямий, мкмоль/л
Холестерол,
ммоль/л
Триацилгліцероли, ммоль/л
Сечова кислота,
мкмоль/л
Альбумін, г/л
Загальний білок,
г/л
Сечовина,
ммоль/л
Креатинін,
мкмоль/л
АсАТ, ОД/л
АлАТ, ОД/л
ЛДГ (заг.), Од/л
ЛФ, Од/л
ГГТП, Од/л

Група порівняння; n = 30
Основна група; n = 30
до лікування після лікування до лікування після лікування
5,9 ± 0,23
6,5 ± 0,50
6,2 ± 0,47
6,3 ± 0,20
4,7± 0,08
p1< 0,0001,p2 =
p1< 0,0001
p1< 0,0001
p1< 0,0001
0,03
13,7 ± 1,20
15,9 ± 1,32
13,5 ± 1,50
13,6 ± 1,24
11,1± 0,79
p1 = 0,03
p1 = 0,0004
4,5 ± 0,72
3,1 ± 0,31
3,4 ± 0,44
3,7 ± 0,55
3,9 ± 0,44
p1 = 0,02
5,5 ± 0,24
5,1 ± 0,23
5,2 ± 0,26
4,62 ± 0,15
4,9 ± 0,30
p1 = 0,001
p1 = 0,04
p1 = 0,049
2,0 ± 0,18
1,8 ± 0,14
1,9 ± 0,24
1,8 ± 0,12
1,05 ± 0,07
p1< 0,0001
p1< 0,0001
p1< 0,0001
p1< 0,0001
349,1 ± 16,60 351,6 ± 13,45 367,0 ± 31,16 364,9 ± 18,93
243,3 ± 9,89
p1< 0,0001
p1< 0,0001
p1 = 0,0001
p1< 0,0001
45,0 ± 0,41
43,8 ± 1,10
45,1 ± 0,88
44,6 ± 1,45
44,9 ± 1,28
73,8 ± 1,47
72,4 ± 1,79
69,3 ± 0,62
71,2 ± 1,65
71,4 ± 1,78
p1 = 0,01
p1 = 0,047
5,2 ± 0,30
5,5 ± 0,41
5,6 ± 0,55
5,3 ± 0,56
4,2 ± 0,23
p1 = 0,01
p1 = 0,01
p1 = 0,03
p1 = 0,04
90,0 ± 3,59
85,7 ± 3,69
89,5 ± 4,29
87,8 ± 4,95
82,6 ± 1,80
p1 = 0,04
32,8 ± 3,36
29,5 ± 2,33
30,6 ± 2,82
20,2 ± 2,14
22,6 ± 1,37
p1 = 0,001
p1 = 0,006
p1 = 0,01
p2 = 0,03
34,7 ± 4,15
31,8 ± 3,32
34,1 ± 5,42
22,6 ± 3,97
18,5 ± 1,46
p1 = 0,0002
p1 = 0,0006
p1 = 0,03
p2 = 0,046
465,7 ± 27,70 442,9 ± 21,09 489,9 ± 28,32 421,5 ± 26,14
387,0 ± 13,59
p1 = 0,02
p1 = 0,04
p1 = 0,002
p2 = 0,03
80,3 ± 3,20
89,6 ± 6,69
88,5 ± 4,49
86,8 ± 4,58
83,8 ± 4,29
41,5 ± 3,86
29,2 ± 3,30
45,5 ± 10,05
53,0 ± 7,51
p1< 0,0001, p2 =
p1 = 0,008, p2 =
21,9 ± 1,62
p1< 0,0001
p1< 0,0001
0,03
0,04
ПЗО
n = 45

Примітка: ПЗО – практично здорові особи; p1 - достовірність відмінностей порівняно з показниками в групі практично здорових людей; p2 - достовірність відмінностей між показниками
до і після лікування.

не зменшення вмісту TNF-α у крові на
39,8% (p = 0,04). У хворих групи порівняння спостерігалася тенденція лише
до зниження концентрації зазначеного
прозапального цитокіну у крові. Зни-

ження рівня TNF-α у крові пацієнтів із
неалкогольним стеатогепатитом, яким
призначали карнітин, також показано у
дослідженнях M. Malaguarnera et al. [14].
Водночас рівні Il-10 не зазнавали суттє45
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L-карнітину щодо зниження рівня прозапального TNF-α у крові, а також нормалізуючий ефект на адипокіновий
профіль у хворих основної групи, після
двотижневого курсу лікування концентрації TNF-α та адипокіну у крові все ж
не досягали рівня відповідних показників у практично здорових осіб, що може вказувати на потребу продовження
обраної терапевтичної схеми на амбулаторно-поліклінічному етапі.
Висновки.
1. У хворих із неалкогольною жировою хворобою печінки, яким додатково до стандартної лікувальної
програми призначали L-карнітин,
упродовж двох тижнів лікування
ефективніше коригувалися показники, які відображають процеси
цитолізу, холестазу та інтоксикаційного синдрому.

вих змін упродовж лікування у пацієнтів обох груп. Також не відзначено достовірних відмінностей вмісту TGF-β1 у
крові обстежених хворих після двотижневого лікування.
Дослідження адипокінового профілю в обстежених пацієнтів обох груп
показало вищий рівень лептину та
нижчий вміст адипонектину у крові порівняно з такими ж у практично здорових осіб, що вказує на формування
адипокінового дисбалансу, який характерний для хворих на НАЖХП [19, 20].
Для пацієнтів основної групи було властивим достовірне зменшення вмісту
лептину в крові на 44,1% (p = 0,02) на
тлі зростання концентрації адипонектину – у 2,03 рази (p = 0,03), що не було
характерним для пацієнтів групи порівняння. Слід зазначити, що незважаючи на досліджений сприятливий вплив

Таблиця 2.
Показники цитокінового та адипокінового профілів у крові хворих із
неалкогольною жировою хворобою печінки у динаміці лікування
Показники

ПЗО
n = 20

Інтерлейкін 10, пг/мл

3,9 ± 0,34

Група порівняння; n = 15
до
після
лікування
лікування
4,5 ± 1,04
3,9 ± 0,79

Фактор некрозу пухлин-α,
15,3 ± 0,95
пг/мл

30,6 ± 8,14
p1 = 0,02

Трансформуючий фактор
росту-β1, пг/мл

52,8 ± 6,96

Лептин, пг/мл

7,0 ± 1,40

68,7 ±
12,06
14,1 ± 2,20
p1 = 0,002

Адипонектин, мкг/мл

8,1 ± 0,55

3,0 ± 0,60
p1 = 0,001

24,8 ± 3,94
p1 = 0,0005

Основна група; n = 20
до
після
лікування
лікування
4,7 ± 0,93
4,1 ± 0,60
23,6 ± 1,86
33,0 ± 2,53
p1 = 0,0008,
p1<0,0001
p2 = 0,04

62,8 ± 14,74

70,3 ± 7,46

64,5± 3,29

12,0 ± 1,43
p1 =0,006

13,4 ± 1,19
p1 = 0,009

3,1 ± 0,42
p1 = 0,0002

2,9 ± 0,82
p1 = 0,001

9,3 ± 2,33
p2 = 0,02
5,9 ± 1,24
p1 = 0,02,
p2 = 0,03

Примітка: ПЗО – практично здорові особи; p1 - достовірність відмінностей порівняно з показниками в групі практично здорових людей; p2 - достовірність відмінностей між показниками
до і після лікування.
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2. Застосування L-карнітину сприяло достовірному зменшенню вмісту фактора некрозу пухлин-α, що
свідчить про зниження інтенсивності процесів запалення, а також
зниженню вмісту лептину на тлі
зростання концентрації адипонектину у крові, що вказує на нормалізацію адипокінового дисбалансу.
3. Отримані результати вказують на
те, що для повноцінної корекції
клінічних проявів захворювання,
біохімічних показників, змін цитокінового та адипокінового профілів двотижневого застосування

L-карнітину недостатньо. Потребує
продовження обраної схеми лікування у підтримуючій дозі до настання стійкої ремісії на амбулаторно-поліклінічному етапі.
Перспективу подальших досліджень вбачаємо у продовженні вивчення ефективності L-карнітину у
комплексному лікуванні хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки
та інші хронічні дифузні захворювання печінки з визначенням особливостей та тривалості його застосування,
залежно від активності патологічного
процесу та віку хворих.

Література
1. Bellentani S. Epidemiology of non-alcoholic fatty liver disease / S. Bellentani, F. Scaglioni,
M. Marino // Dig. Dis. – 2010. – № 28. – Р. 155–161.
2. Особливості лікування неалкогольного стеатогепатиту у хворих на цукровий діабет /
Н. В. Харченко, Г. А. Анохіна, В. В. Харченко [та ін.] // Сучасна гастроентерологія. – 2011. – № 2
(58). – С. 60 – 64.
3. Ozturk Z.A. Insulin sensitizers for the treatment of non-alcoholic fatty liver disease /
Z.A. Ozturk, A. Kadayifci // World J Hepatol. – 2014. – № 4. – Р. 199–206.
4. Pilot study of liraglutide effects in non-alcoholic steatohepatitis and non-alcoholic fatty liver disease with glucose intolerance in Japanese patients (LEAN-J) / Y. Eguchi, Y. Kitajima, H. Hyogo
[et al.] // Hepatol Res. – 2015. – Vol. 45 (3). – P. 269–278.
5. Бабак О. Я. Неалкогольный стеатоз печени – «аккорд» метаболических нарушений /
О. Я. Бабак, Е. В.Колесникова, К. Ю. Дубров // Український терапевтичний журнал. – 2011. –
№ 1. – С. 5 – 11.
6. Shang R. Effective dosing of L-carnitine in the secondary prevention of cardiovascular disease:
a systematic review and meta-analysis / R. Shang, Z. Sun, H. Li // BMC Cardiovasc Disord. – 2014. –
Vol. 14. – P. 88–95.
7. Systematic review: the treatment of muscle cramps in patients with cirrhosis / H. Vidot,
S. Carey, M. Allman-Farinelli [et al.] // Alimentary Pharmacology & Therapeutics. – 2014. – Vol. 40,
Issue 3. – P. 221–232.
8. Carnitine: function, metabolism and value in hepatic failure during chronic alcohol intoxication / A. Kępka, S.D. Szajda, N. Waszkiewicz [et al.] // Postepy Hig Med Dosw. – 2011. – Vol. 65. –
P. 645–653.
9. Копелевич В. М. Витаминоподобные соединения L-карнитин и ацетил-L-карнитин: от
биохимических исследований к медицинскому применению // Укр. біохім. журн. – 2005. – Т. 77,
№ 4. – С. 30 – 50.
10. L-carnitine prevents metabolic steatohepatitis in obese diabetic KK-Ay mice / K. Kon, K. Ikejima, M. Morinaga // Hepatol Res. – 2016. – Vol.7. – P. 723–729.
47

Гепатологія, 2017, № 1
11. Improvement of high-fat diet-induced obesity by a mixture of red grape extract, soy isoflavone and L-carnitine: implications in cardiovascular and non-alcoholic fatty liver diseases / J.S. Kang,
W.K. Lee, C.W. Lee [et al.] // Food Chem Toxicol. – 2011. – Vol. 49(9). – P. 2453–2458.
12. Modulation of tissue fatty acids by L-carnitine attenuates metabolic syndrome in diet-induced
obese rats / S.K. Panchal, H. Poudyal, L.C. Ward [et al.] // Food Funct. – 2015. Vol. 6(8). – P. 2496–2506.
13. Improvement of Nonalcoholic Fatty Liver Disease With Carnitine-Orotate Complex in Type 2
Diabetes (CORONA): A Randomized Controlled Trial / J.C. Bae, W.Y. Lee, K.H. Yoon [et al.] // Diabetes
Care. – 2015. – Vol. 38(7). – P. 1245–1452.
14. L-carnitine supplementation to diet: a new tool in treatment of nonalcoholic steatohepatitis – a
randomized and controlled clinical trial / M. Malaguarnera, M.P. Gargante, C. Russo [et al.] // Am. J.
Gastroenterol. – 2010. – Vol. 105, № 6. – P. 1338–1345.
15. Наказ МОЗ України № 826 від 06.11.2014 “Про затвердження та впровадження медикотехнологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічних неінфекційних
гепатитах” / МОЗ. – К.: МОЗ, 2014. – (Нормативний документ МОЗ України).
16. EASL-EASD-EASO Clinical Practice Guidelines for the management of non-alcoholic fatty
liver disease // J Hepatol. – 2016. – Vol. 64(6). – P. 1388–1402.
17. Obesity: preventing and managing the global epidemic Report of a WHO Consultation (WHO
Technical Report Series 894) / World Health Organization. – Geneva, 2000. – 253 p.
18. Hepatology. A clinical textbook. 7th Edition / S. Mauss, T. Berg, J. Rockstroh [et al.] – Hamburg, 2016. – 710p.
19. Adiponectin and its receptors in non-alcoholic steatohepatitis / S.Kaser, A. Moschen, A.Cayon
// Gut. – 2005. – Vol. 54. – P. 117–121.
20. Pathogenesis of hepatocarcinogenesis in non-cirrhotic nonalcoholic fatty liver disease: Potential mechanistic pathways / R.B. Perumpail, A. Liu, R.J. Wong [et al.] // World J Hepatol. – 2015. – Vol.
7(22). – P. 2384–2388.

48

Гепатологія, 2017, № 1
МОЖЛИВІСТЬ ПОСИЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИВІРУСНОЇ
ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ В
О.Б. Герасун
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького,
м. Львів, Україна
У статті наведені 2 клінічних приклади, що свідчать про можливість посилення противірусної терапії хворих на ХГВ, для яких терапія препаратом з групи
нуклеот(з)идних аналогів – тенофовіром виявилась неефективною. Під впливом внутришньошкірної імунізації автолейкоцитами вдалось суттєво зменшити вірусне навантаження у пацієнтки, в якої, незважаючи на довготривалу терапію тенофовіром, вміст HBV DNA перевищував 1×108 МО/мл. В іншому випадку
противірусна терапія була розпочата у хворого на ХГВ з мінімальною реплікацією HBV DNA, проте досягнути негативного результату ПЛР вдалося лише за
допомогою внутришньошкірної імунізації авто-лейкоцитами.
Ключові слова: ХГВ, противірусна терапія тенофовіром, імунізація автолейкоцитами.
ВОЗМОЖНОСТЬ УСИЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА В
А.Б. Герасун
Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого,
г. Львов, Украина
В статье приведены 2 клинических примера, свидетельствующие о возможности повышения эффективности противовирусной терапии у больных ХГВ,
для которых лечение тенофовиром оказалось неэффективным. В результате
внутрикожной иммунизации аутолейкоцитами удалось существенно уменьшить вирусную нагрузку пациентки, у которой, несмотря на длительную терапию аналогом нуклеот(з)ида – тенофовиром, содержание HBV DNA в крови
превышало 1×108 МЕ/мл. В другом клиническом примере противовирусная терапія ХГВ тенофовиром была начата при минимальной репликации HBV DNA,
однако добиться прекращения репликации удалось только в результата внутрикожной иммунизации аутолейкоцитами.
Ключевые слова: ХГВ, противовирусная терапия тенофовиром, иммунизация аутолейкоцитами.
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POSSIBILITY OF INTENSIFICATION OF ANTIVIRAL THERAPY EFFICACY
IN CHRONIC HEPATITIS B
О.B. Herasun
Danylo Halytsky Lviv national medical university, Lviv, Ukraine
Data on the possibility of antiviral therapy intensification in chronic hepatitis B with
intradermal autoleukocyte immunization were presented in our previous publications.
It has been proven that the presence of viral components in leukocytes enables to use
them as a treatment vaccine. During in vitro investigations, conducted in leukocyte
culture, isolated from patients’ blood with chronic hepatitis B it was established that
autoleukocyte investigation promotes increase in delayed hypersensitivity. It was
manifested by intensification of synthesis of pro-inflammatory cytokine tumor necrosis
factor alpha as a response to leukocyte stimulation with HBsAg. In fact, it indicates
that autoleukocyte immunization intensifies activity of CD8+ T cells, which control
HBV replication. Two clinical examples are presented in the articles. They indicate
possibility of antiviral therapy intensification in patients with chronic hepatitis B when
therapy with the medicine from the group of nucleotide analogues – tenofovir proved
ineffective. Due to intradermal autoleukocyte immunization, viral load could be
significantly reduced in the patient, whose HBV DNA amount exceeded 1×108 IU/ml
in spite of long-term tenofovir therapy. In other case, antiviral therapy was started in
a patient with chronic hepatitis B with minimal HBV DNA replication; however, a
negative PCR result could be achieved only by means of intradermal immunization
with autoleukocytes.
Key words: HBV, antiviral therapy with tenofovir, autoleukocyte immunization.
Вступ. У наших попередніх публікаціях наведені дані про можливість
посилення противірусної терапії ХГВ
шляхом внутришньошкірної імунізації автолейкоцитами. Доведено, що
наявність в лейкоцитах вірусних компонентів дозволяє використовувати
їх в якості лікувальної вакцини [1].
В дослідах in vitro, що проводились у
культурі лейкоцитів (КЛ), отриманих
з крові хворих на ХГВ, було встановлено, що імунізація автолейкоцитами
сприяє підвищенню гіперчутливості сповільненого типу. Це проявля-

лось посиленням синтезу прозапального цитокіну фактора некрозу пухлин альфа у відповідь на стимуляцію
КЛ HBsAg [2]. Теоретично це свідчить про те, що імунізація автолейкоцитами посилює активність CD8+
Т-клітин, які виробляють різні цитокіни, зокрема TNF-alfa. Це повинно
позитивно впливати на ефективність
лікування ХГВ, бо вважається, що
CD8+ Т-клітини контролюють реплікацію HBV нецитолітичним шляхом
і цей ефект опосередковується через
IFN-γ та TNF-α [3].
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вміст HBV DNA продовжував перевищувати 1,0×108 МО/мл. Тому перейшли на лікування тенофовіром.
Вже через 3 місяця лікування тенофовіром стан хворої покращав: стала
почувати себе задовільно, показники
AлАT нормалізувалися ( вміст білірубіну у сироватці крові протягом всього спостереження був у межах норми),
Проте через 2 роки лікування вірусне
навантаження продовжувало перевищувати 1,0×108 МО/мл.
Призначена імунізація автолейкоцитами. При обстеженні через 30
днів після першої імунізації вміст HBV
DNA зменшився до 2,1×103 МО/мл.
Зроблена друга імунізація, після якої
(обстеження також через 30 днів) показник вже становив 936 МО/мл, а після 3-ої – 420 МО/мл. Отже, пригнічення реплікації вірусу відбулося швидко і
було досить інтенсивним (натомість
кількість HBsAg в сироватці крові
майже не змінилася).
Імунізацію та лікування тенофовіром припинили, щоб прослідкувати
за подальшим розвитком імунної відповіді, що зараз розцінюємо як помилкове рішення. На це вказує те, що при
обстеженні через чотири місяці концентрація HBV DNA знову виявилась
високою: перевищувала 1×108 МО/мл.
У зв’язку з поновленням інтенсивної репродукції вірусу знову почали
імунізацію на тлі лікування тенофовіром – концентрація HBV DNA почала зменшуватись, проте значно
слабше: вміст HBV DNA після третьої імунізації –1,8×106МО/мл, після
четвертої – 5,3×105 МО/мл. В подальшому в результаті імунізації авто-

Імунізація автолейкоцитами посилює ефективність противірусної
терапії навіть у пацієнтів, в яких після досягнення індивідуального рівня
зменшення реплікації HBV DNA, подальше пригнічення вірусного навантаження припиняється.
У статі описані два клінічних спостереження: в одному вдалось посилити інтенсивність противірусної терапії в пацієнтки, в якої, незважаючи на
3 роки лікування тенофовіром, вміст
HBV DNA перевищував 1×108 МО/мл;
в іншому спостереженні у хворого на
ХГВ, противірусна терапія якого була
розпочата на тлі низького вмісту HBV
DNA у крові, припинити реплікацію
вдалося лише за допомогою імунізації
автолейкоцитами.
Клінічні приклади. Приклад 1.
Хвора Г., вперше HBV DNA виявлено у
2011 р (хворій тоді було 20 років), генотип HBV – D. Вірусне навантаження
становило 6,06×105 МО/мл (гепатит
HBeAg-позитивний). При обстежені у
хворої була виявлена помірна загальна
слабість, зниження апетиту; активність АлАТ у 5 разів перевищувала
норму, показники вмісту сечовини та
холестерину були значно зниженими,
рівень холестазу у межах норми. По
даним ФіброТесту стадія фіброзу початкова. Тривалість захворювання не
відома, проте авідність anti-HBc становила 90%. Хвора від лікування відмовилась.
Повторно звернулася у жовтні 2013
року – вірусне навантаження збільшилось і становило > 1,0×108 МО/мл. На
той час вона вже приймала ламівудин.
Після 8 місяців лікування ламівудином
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лейкоцитами на тлі лікування тенофовіром вміст HBV DNA став коливатися в межах від 450 до 310 МО/ мл.
Одночасно
зменшився
синтез
HBsAg – до 1060 МО/мл (на початку
повторного курсу лікування він становив 8725 МО/мл). Зрозуміло, що таке послаблення реплікації вірусу значно зменшує загрозу розвитку цирозу
печінки та гепатокарциноми.
Створюється враження,що в даному випадку передчасне припинення терапії тенофовіром сприяло розвитку
мутації вірусу. Ймовірно це призвело
до послаблення імунізації, хоча все ж
відбувалось повільне поступове зменшення вірусного навантаження.
Приклад 2. У хворого М., 28 років, під час обстеження у зв’язку з донорством був виявлений HBsAg, через
що призначено обстеження методом
ПЛР. Реплікація вірусу була низькою –
виявлення HBV DNA вдавалося лише
ультрачутливим методом ПЦР (чутливість – 5 МО/мл). Біохімічні показники, включаючи активність АлАТ, в

межах норми, стан хворого задовільний. При УЗД сутеві зміни в печінці також не були виявлені. У зв’язку з
цим хворому противірусна терапія не
призначалась, було запропоновано подальше спостереження за станом вірусного навантаження. Проте пацієнт наполягав на лікуванні і йому був
призначений тенофовір.
На тлі противірусної терапії реплікація HBV DNA продовжувалась і
тому після двох років лікування зробили імунізацію автолейкоцитами.
Через місяць. після 3-разової імунізації вірус перестав визначатися навіть ультрачутливим методом ПЦР.
Стійкість досягнутого ефекту зберігається протягом 16 місяців (спостереження продовжується).
Отже, наведені клінічні приклади
додатково підтверджують можливість
посилення ефективності противірусної терапії ХГВ методом внутришньошкірної імунізації автолейкоцитами.
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НА ДОПОМОГУ ПРАКТИКУЮЧОМУ ЛІКАРЮ
ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОТИФІБРОЗНОЇ ТЕРАПІЇ
У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С
ДО І ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПРОТИВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ
І.Я. Господарський, Н.М. Гаврилюк, О.В. Прокопчук
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського,
м.Тернопіль, Україна
Проведене вивчення динаміки показників фіброзування у печінці у 27 хворих на хронічний гепатит С без ознак цирозу після завершення противірусної
терапії, а також – у 10 хворих, які не отримували противірусних засобів. Виявлене суттєве пришвидшення нормалізації показників функції печінки, зниження індексу запалення, а також фібротичних змін у печінці, зумовлених вірусом
гепатиту С у пацієнтів, які отримували біциклол.
Ключові слова: хронічний гепатит С, фіброз печінки, протифіброзна терапія.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОФИБРОЗНОЙ
ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С ДО И ПОСЛЕ
ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ
И.Я. Господарский, Н.М. Гаврилюк, О.В. Прокопчук.
Тернопольский государственный медицинский университет им. И.Я. Горбачевського, г. Тернополь, Украина
Проведено изучение динамики показателей фиброзирования в печени у
27 больных хроническим гепатитом С без признаков цирроза после завершения противовирусной терапии, а также у 10 больных, которые не получали
противовирусных средств. Выявлено существенное ускорение нормализации
показателей функции печени, снижение индекса воспаления, а также фибротических изменений в печени, обусловленных вирусом гепатита С, у пациентов,
получавших бициклол.
Ключевые слова: хронический гепатит С, фиброз печени, противофиброзная терапия.
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COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF ANTIFIBROTIC TREATMENT
IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIC C BEFORE AND AFTER
COMPLETION OF ANTIVIRAL TREATMENT
Ya. Hospodarskyy, N.M. Havruliuk, O.VOL. Prokopchuk
Ternopil state medical university named after I.Y.Horbachevsky, Ternopil, Ukraine
The study of fibrotic process dynamics in the liver of 27 patients with chronic
hepatitis C without cirrhosis signs after completion of antiviral therapy, as well
as in 10 patients without antiviral treatment, has been conducted. A significant
acceleration of liver function normalization, reduction of inflammatory index and
fibrotic alterations induced by hepatitis C virus have been determined in the patients
who had taken bicyclol.
Key words: chronic viral hepatitis C, liver fibrosis, antifibrotic treatment.
Вступ. За даними ВООЗ, близько 1 млрд. людей у світі інфіковані вірусами гепатитів В або С [1, 2]. Враховуючи значну розповсюдженість і
часті несприятливі наслідки цих інфекцій, проблема їх терапії є важливим завданням практичної охорони
здоров’я [2, 3].
До недавнього часу основними засобами етіотропної терапії для таких
пацієнтів були препарати інтерферону (ІФН) [2]. При застосуванні усталених схем лікування, основу яких
складали препарати пегільованого інтерферону, забезпечували високу частоту виліковування пацієнтів з різними генотипами вірусу – аж до 8590% при назначенні потрійної терапії
[4]. Але як виявилося сьогодні, чи не
основний позитивний ефект від тривалого застосування препаратів інтерферону полягав у потужному протифіброзному впливі. Доведено, що
таке лікування забезпечувало регрес
явищ фіброзу у значної частини хво-

рих [5, 6, 7], особливо у випадку своєчасної діагностики гепатиту і короткого часового проміжку між формуванням хронічного процесу у печінці
та початком інтерферонотерапії.
Поява принципово нових безінтерферонових схем лікування забезпечила безпрецедентне зростання
частоти виліковування при різкому
зниженні частоти побічних ефектів
і скороченні тривалості лікування.
Але при цьому виявилося, що новітні
етіотропні засоби, зокрема – інгібітори протеаз і полімераз, практично позбавлені протифіброзного впливу. Саме тому проблема моніторування змін
у печінці після завершення противірусної терапії та можливості корекції
таких змін знову набули актуальності.
У випадку досягнення стійкої вірусологічної відповіді дуже часто пацієнт виходить з поля зору лікаря-інфекціоніста, а фіброзні зміни у печінці залишаються і продовжують
прогресувати. У першу чергу це стосу54
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ється хворих з вираженим фіброзом.
Нажаль, насьогодні не існує єдиної
стратегії лікування таких пацієнтів.
Одним із розповсюджених варіантів
є тактика вичікування. Проте такий
підхід не забезпечує позитивного клінічного і лабораторного ефекту, у той
же час має суттєві недоліки, особливо
при наявності супутніх захворювань
і станів – цукрового діабету, метаболічного синдрому, ожиріння, патології щитоподібної залози тощо [5, 6, 7].
Саме тому у більшості таких випадків призначають найрізноманітніші схеми лікування на основі гепатопротекторів. У деяких з них (біофлавоноїдні препарати) є доведений
вплив на цитоліз, у інших – ще й виражений вплив на фібротичні процеси і баланс цитокінів (амінокислотні
гепатопротектори, урсодезоксихолева кислота). Натомість є дані про те,
що застосування деяких гепатопротекторів метаболічного ряду жодним
чином не впливає на фібротичні процеси у печінці або навіть можуть їх
пришвидшити [8-14].
З метою дослідження протифіброзного впливу гепатопротекторів
у хворих на хронічний гепатит С до і
після завершення противірусного лікування ми вивчали результати призначення гепатопротекторного препарату біциклол.
Матеріали і методи.
Нами було обстежено в динаміці
27 пацієнтів (віком від 21 до 68 років)
з хронічним гепатитом С без ознак цирозу та супутньої патології печінки та
жовчовивідних шляхів, які завершили курс противірусної терапії і мали

встановлений рівень фіброзу F2-F3.
Пацієнти за випадковим принципом
були рандомізовані на дві групи. Перша група (15 чоловік) спостерігалася
протягом 3 місяців. Пацієнти другої
групи (12 осіб) отримували біциклол
по 1 таблетці 3 рази на добу протягом
3 місяців перорально.
Критеріями включення пацієнтів у
1-у і 2-у групи дослідження були:
• Завершення повного курсу противірусного лікування з приводу хронічного гепатиту С, за умови відсутності реплікації вірусу
С протягом 6 місяців після завершення лікування;
• рівень фіброзу F2-F3 на час завершення противірусної терапії;
• наявність цитолітичного синдрому (АлАТ не нижче 40 Од).
Критеріями виключення пацієнтів
з дослідження були:
• наявність цирозу печінки;
• наявність тяжких супутніх соматичних чи психічних захворювань;
• використання наркотичних засобів або зловживання алкоголем;
• коінфекція HBV або ВІЛ.
Окрім того, 10 пацієнтів з хронічним гепатитом С та аналогічним рівнем фіброзу (3-я група), які з немедичних причин не отримували противірусного лікування, теж отримували
біциклол протягом 3 місяців за вказаною вище схемою.
Критеріями включення пацієнтів у
3-ю груп дослідження були:
• відсутність в анамнезі противірусного лікування інтерферонами чи
безінтерфероновими противірусними засобами;
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•

рівень фіброзу F2-F3 на час обстеження;
• наявність цитолітичного синдрому (АлАТ не нижче 40 Од).
Критеріями виключення пацієнтів
з дослідження були:
• наявність цирозу печінки;
• наявність тяжких супутніх соматичних чи психічних захворювань;
• використання наркотичних засобів або зловживання алкоголем;
• коінфекція HBV або ВІЛ.
Пацієнтам проводили комплексне
клінічне, лабораторне та інструментальне обстеження на початку лікування і через 3 місяці. Біохімічні показники функції печінки визначали
загальноприйнятими методами, HСVРНК – методом полімеразної ланцюгової реакції, рівень фіброзу – за допомогою фібротесту та еластографії
методом зсувної хвилі (ARFI) з оцінкою щільності 7 печінкових сегментів
за допомогою апарата Siemens [12].
Результати та обговорення
Відомо, що біциклол має виражений гепатопротекторний і мембраностабілізуючий вплив, здебільшого –
за рахунок блокування продукції прозапальних цитокінів. Він пригнічує
продукцію фактора некрозу пухлини (ФНП) активними нейтрофілами,
купферовими клітинами та макрофагами, а також виводить із клітин вільні радикали. Таким чином, біциклол
пригнічує окислювальне напруження,
викликане порушенням функції печінкових мітохондрій, що попереджує
некроз та апоптоз у гепатоцитах. Дослідженнями також доведено, що він
затримує апоптоз гепатоцитів, стиму-

льований фактором некрозу пухлини
та цитотоксичними Т-лімфоцитами.
Лише в останні роки розпочалося вивчення впливу цього препарату на
процеси фіброзування у печінці, але
нажаль таких досліджень дуже мало і
загалом вони достатньо фрагментарні
[14-17].
Застосування біциклолу переносилося добре, побічних ефектів при його
прийомі не спостерігалося у жодного
з пацієнтів, що загалом відповідає даним літератури [18, 19].
При порівнянні лабораторних показників функції печінки у хворих до
лікування (табл. 1) можна відзначити відсутність достовірної різниці по
всіх досліджуваних показниках (Р >
0,05). Протягом усього часу спостереження концентрація білірубіну суттєво не змінювалася в усіх групах обстежених. Що стосується активності
сироваткових трансаміназ, то спостерігалося суттєве зниження цих
показників у більшості хворих усіх
трьох груп. У хворих 1-ї групи виявлене вираження активності АлАТ
(Р < 0,05) і АсАТ (Р < 0,05). У 2-й групі (застосування біциклолу) ці показники теж зменшувалися. Проте після
терапії біциклолом показники активності АлАТ (Р < 0,05) і АсАТ (Р > 0,05)
були нижчими, ніж у пацієнтів, які не
отримували лікування.
У той же час, зниження активності
цитолізу у пацієнтів, які не отримували противірусної терапії, під впливом
біциклолу достовірно зменшилося,
хоча і не досягло нормальних показників, зважаючи на продовження активної реплікації HCV (Р < 0,05).
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Таблиця 1.
Динаміка лабораторних показників функції печінки до і після лікування
Група
1-а,
n=15
2-а,
n=12
3-я,
n=10

Білірубін, мкмоль/л
до
через
лікування
3 міс.

АлАТ
до
через
лікування
3 міс.

АсАТ
до
через
лікування
3 міс.

19,4+ 2,1

18,2+ 1,1

54,3+ 6,2

42,3+ 2,1+

47,8+ 7,8

29,3+ 2,2+

20,2+ 4,4

21,0+ 1,7

58,5+ 7,9

30,4+ 2,1+*

51,7+ 6,8

23,4+ 3,3+

21,9+ 3,3

19,2+ 1,1

75,8+ 5,6* **

55,6+ 2,0+* **

88,9+ 6,7* ** 66,7+ 3,3+ * **

Примітки:
1. + – достовірність різниці з показником до лікування (Р < 0,05);
2. * – достовірність різниці з показником у 1-й групі (Р < 0,05);
3. ** – достовірність різниці з показником у 2-й групі (Р < 0,05).

Після проведеного курсу противірусного лікування у пацієнтів активність цитолітичного процесу, а відповідно – індекс активності – продовжував достовірно знижуватися
протягом 3-місячного періоду спостереження (Р < 0,05). Але індекс фіброзу
при цьому суттєво не змінювався (Р >
0,05). Більше того, у 5 пацієнтів (33,3%
популяції) спостерігалося наростання
фібротичних явищ, що підтверджується спостереженнями інших дослідників [20]. На відміну від інтерферонів, безінтерферонова противірусна
терапія не забезпечує регресу фіброзу. Якщо при мінімальних проявах фібротичних явищ у печінці (F1) часто
спостерігають їх регрес, то у випадку виражених змін (F2-3, F3) процес
їх прогресування триває навіть після елімінації вірусу, хоча і з меншою
швидкістю.
Натомість у пацієнтів, які отримували біциклол (2-а група), індекс активності знижувався суттєво швид-

ше, ніж у пацієнтів 1-ї групи (Р < 0,05).
Причому у цих хворих ще й достовірно зменшився індекс фіброзу – з
0,65+0,03 до 0,46+0,04 (Р < 0,05). Із 12
обстежуваних пацієнтів зниження індексу фіброзу спостерігали у 9 хворих,
у 3 він залишився практично незмінним.
У хворих 3-ї групи біциклол гальмував процес прогресування явищ
фіброзування у печінці, незважаючи
на продовження реплікації вірусу в
організмі (табл. 2).
Зміни і тенденції щодо фіброзування, виявлені методом фібротесту,
були підтверджені методом еластографії зсувної хвилі (табл. 3). Визначення щільності зсувної хвилі продемонструвало достовірне зниження
індексу фіброзу у пацієнтів 2-ї групи,
які приймали протягом 3 місяців біциклол після успішного завершення
противірусної терапії (Р < 0,05).
У той же час, відсутність прийому
протифіброзних засобів супроводжу57
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Таблиця 2.
Показники рівня фіброзу і активності запального процесу у печінці в
обстежуваних пацієнтів до і після лікування
Група
1-а,
n=15
2-а,
n=12
3-я,
n=10

Індекс фіброзу, F
до лікування
через 3 міс.

Індекс активності, А
до лікування
через 3 міс.

0,61+ 0,05

0,67+ 0,03

0,35+ 0,04

0,21+ 0,02+

0,65+ 0,03

0,46+ 0,04+*

0,31+ 0,06

0,10+ 0,02+*

0,65+ 0,03

0,58+ 0,04**

0,71+ 0,06* **

0,40+ 0,05+* **

Примітки:
1. + – достовірність різниці з показником до лікування (Р < 0,05);
2. * – достовірність різниці з показником у 1-й групі (Р < 0,05);
3. ** – достовірність різниці з показником у 2-й групі (Р < 0,05).

валася тенденцією до поглиблення індексу фіброзу, навіть за умови успішної елімінації вірусу гепатиту С (Р >
0,05).
Таким чином, застосування гепатопротекторного препарату біциклол
протягом трьох місяців забезпечує
суттєве зниження інтенсивності цитолізу в печінці і супроводжується
зменшенням індексів активності та
фіброзу у більшості пацієнтів, які за-

вершили курс противірусного лікування. У пацієнтів з активним інфекційним процесом протифіброзний
ефект біциклолу суттєво менший.
Висновки
1. Після успішного завершення противірусного лікування у хворих
на гепатит С з вираженим фіброзом, як правило, не відбувається
спонтанного регресу фібротичних
явищ у печінці. Більше того, у часТаблиця 3.

Показники рівня фіброзу і активності запального процесу у печінці в
обстежуваних пацієнтів до і після лікування
Група
1-а, n=15
2-а, n=12
3-я, n=10

Щільність печінкової паренхіми, м/с
до лікування
до лікування
1,52+0,05
1,66+0,05
1,56+0,05
1,26+0,05+*
1,60+0,05
1,54+0,05**

Індекс фіброзу, F
до лікування
через 3 міс.
F3
F3
F3
F1-2
F3
F2-3

Примітки:
1. + – достовірність різниці з показником до лікування (Р < 0,05);
2. * – достовірність різниці з показником у 1-й групі (Р < 0,05);
3. ** – достовірність різниці з показником у 2-й групі (Р < 0,05).
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тини пацієнтів фіброз продовжує
прогресувати.
2. Застосування біциклолу у хворих
на гепатит С, які завершили курс
противірусного лікування, сприяє
нормалізації показників печінкових ферментів, зникненню лабораторних проявів цитолітичного
синдрому.
3. При вивченні показників фібротесту виявлено достовірно швидше зниження індексу запалення
та індексу фіброзу у тих пацієнтів,
які протягом 3 місяців після завер-

шення противірусного лікування,
отримували біциклол.
4. Застосування біциклолу у пацієнтів з хронічною HCV-інфекцією,
які не пройшли курс противірусної терапії, значно менш ефективне, ніж після елімінації вірусу.
Проте воно може бути використане, як варіант стримування прогресування фібротичних процесів
за умов, коли застосування противірусних препаратів з різних причин неможливе.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ
ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ В ТА С З РЕВМАТОЛОГІЧНИМИ ПРОЯВАМИ
(Методичні рекомендації МОЗ України, 2016 р.)
ВСТУП
Вірусні гепатити входять до групи інфекційних захворювань з гемоконтактним механізмом передачі, до якої належать хвороби з первинною репродукцією вірусу та первинним запальним процесом у гепатоцитах. Згідно з міжнародною класифікацією хвороб (МКХ-10), хронічні вірусні гепатити (В 18) поділяються на:
В18.0 Хронічний ВГВ з дельта-агентом
В18.1 Хронічний ВГВ без дельта-агента
В18.2 Хронічний ВГС
В18.8 Інший хронічний ВГ
В18.9 Хронічний ВГ, неуточнений
Проте віруси гепатитів В (ВГВ) та С (ВГС) не обмежені гепатотропністю. Геном ВГВ та ВГС виявляють у лімфоцитах, макрофагах, ендотеліоцитах, знаходять у паренхімі нирок, підшлунковій залозі. Вірусні імунні комплекси наявні в
ендотелії судин та синовії суглобів. Тому хронічний гепатит В (ХГВ) та хронічний гепатит С (ХГС) займають особливе місце в структурі інфекційних захворювань через велике значення у розвитку позапечінкових уражень.
Згідно з МКХ-10 до ревматичних, крім захворювань органів кровообігу (ревматизм та ревматичні вади серця), відносять системні хвороби сполучної тканини і кістково-м’язової системи. У хворих на ХГВ та ХГС виникають прояви
групи ревматичних захворювань (ураження сполучної тканини і суглобів). Значна частина їх патогенетично пов’язана з автоімунними станами. Це стосується
ревматичної поліміальгії (М 35.1) та ревматоїдного артриту (М 05), системного
червоного вовчака (М 32), псоріатичної артропатії (М 06), системних васкулітів.
Системні васкуліти, особливо кріоглобулінемічні (D89.1), належать до найчастіших позапечінкових проявів ХГС, при гепатиті В зустрічаються значно рідше
(приблизно в 8–10% хворих, переважно при HBeAg-негативному ХГB).
Доведено, що особливе патогенетичне значення має лімфотропність ВГВ та
ВГС, яка може призводити до неадекватних імуноцитотоксичних ефектів. До
того ж збудники гепатитів можуть виступати тригерним чинником різних автоімунних процесів. Саме тому особливістю цих захворювань є те, що у хворих
на ХГВ та ХГС часто переважають клінічні прояви, які не відносяться до печінкових. Незважаючи на первинне ураження печінки, ознаки гепатиту протягом
тривалого часу (навіть роками) можуть бути прихованими або слабо вираженими. Таким чином, клінічні прояви хронічних ВГ є значно ширшими, ніж ті, що
розуміються під терміном «гепатит». Ці позапечінкові прояви вірусного гепатиту можуть клінічно виступати на перший план, при відсутності явних ознак
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ураження печінки, а це значно ускладнює діагностику хвороби. Отже, ВГВ та
ВГС можна розглядати як хвороби, основні клінічні прояви яких не завжди зумовлені ураженням печінки.
Враховуючи комплексний етіопатогенез і клінічний поліморфізм ревматологічних проявів хронічних вірусних гепатитів, лікування представляє складну задачу: позапечінкові прояви значно ускладнюють, інколи унеможливлюють,
проведення специфічної противірусної терапії (ПВТ) інтерферонами. Через це
усунення тяжких позапечінкових проявів хвороби є важливою проблемою, яка
залишається недостатньо розробленою.
Методичні рекомендації підготовлені за матеріалами НДР кафедри інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця «Особливості діагностики та лікування хронічного гепатиту С з різною супутньою патологією» (№ держ. реєстрації - 0110U002337, термін виконання – 1.02.2014 р. – 31.01.2016 р.) та НДР кафедри інфекційних хвороб Львівського національного медичного університету
ім. Данила Галицького «Діагностика та лікування інфекційних хвороб при їх несприятливому перебігу із ускладненнями та хронізацією» (№ держ. реєстрації 0113U000206, термін виконання – 1.11.2013 р. – 31.12.2017 р.).
Метою наукових досліджень було вивчення клінічних та діагностичних
особливостей хронічних гепатитів В та С із вираженими ревматичними проявами для оптимізації алгоритму їх ранньої діагностики та підвищення ефективності ПВТ.
За результатами досліджень встановлена частота та структура позапечінкових проявів хронічних вірусних гепатитів В та С та показаний позитивний
ефект від застосування внутрішньошкірної імунізації неінактивованими автолейкоцитами в їх комплексному лікуванні.
На сьогоднішній день в практичній медицині використовують Уніфікований
клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Вірусний гепатит С у дорослих», що затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.07.2016 р.
№ 729 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів
зі стандартизації медичної допомоги при вірусному гепатиті С»; Уніфікований
клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Вірусний гепатит В у дорослих», що затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.06.2016 р.
№ 613 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів
зі стандартизації медичної допомоги при вірусному гепатиті В» та клінічним
протоколом медичної допомоги хворим на кріоглобулінемію, затверджений наказом МОЗ України від 08.10.2007 р. № 626 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим з імунними захворюваннями».
Методичні рекомендації призначені для лікарів інфекціоністів, терапевтів,
ревматологів, гастроентерологів та інтернів відповідних спеціальностей.
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I. Основні ланки етіопатогенезу ревматологічних проявів
хронічних вірусних гепатитів
За даними наукових досліджень віруси гепатитів В та С займають особливе
місце не тільки через значну поширеність та важливу роль у розвитку хронічних захворювань печінки, але і за своїм значенням у розвитку позапечінкових
уражень. У випадку судинних уражень, типових для хронічних вірусних гепатитів, патогенетична роль ВГВ та ВГС зумовлена наступними автоімунними процесами:
1. Ушкоджуюча дія циркулюючих імунних комплексів (ЦІК);
2. Запальні процеси, зумовлені реакціями клітинного імунітету (активація
Т-клітин із надмірним синтезом прозапальних цитокінів);
3. Лімфопроліферативна активація В-лімфоцитів.
Васкуліти – гетерогенна група захворювань, головним морфологічним проявом яких є запалення і некроз судинної стінки. Спектр клінічних проявів васкуліту залежить від ступеня та локалізації уражених судин та наслідків ішемії
тих органів і систем, кровопостачання яких здійснюється ураженими судинами.
Системні васкуліти є автоімунними процесами, які часто виникають у відповідь
на вплив вірусу на лімфопроліферативні процеси.
У разі судинних уражень, типових для вірусних гепатитів, переважно йдеться про кріоглобулінемічні васкуліти або ушкоджуючу дію ЦІК, до складу яких
входять антигени ВГВ. Припускається також зв’язок із посиленим синтезом різних прозапальних цитокінів.
При ХГС найчастіші позапечінкові прояви зумовлені кріоглобулінемією.
Кріоглобулінемічні васкуліти переважно вражають дрібні судини: артеріоли,
венули, капіляри, рідше – судини середнього діаметра. Можливе також ураження великих судин.
Кріоглобуліни (КГ) – патологічні білки сироватки крові з аномальною здатністю до преципітації при охолодженні та розчиненні осаду при 37°С (зворотна
преципітація), відносяться до фракції гамма-глобулінів. Утворюють комплекси з іншими білками сироватки крові та білками інфекційних агентів. Одним
із компонентів кріоглобулінів є ревматоїдний фактор (РФ) – автоантитіла класу IgM до Fc-фрагмента IgG (у сироватці крові РФ зазвичай наявний у складі
комплексу із імуноглобуліном G). РФ виявляють у 60-70 % хворих із синдромом
кріоглобулінемії.
Отже, РФ не є специфічною ознакою ревматоїдного артриту, бо він присутній у сироватці крові й при інших автоімунних хворобах, зокрема при системному червоному вовчаку і при інфекційних хворобах, що призводять до кріоглобулінемії.
Виділяють три типи кріоглобулінів. До першого відносять кріоглобуліни, які
складаються з моноклональних імуноглобулінів одного класу, зазвичай M, рід63
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ше G або А. Другий та третій типи складаються із імуноглобулінів різних класів
і тому отримали назву змішаних кріоглобулінів (ЗКГ), на їх частку припадає до
90% всіх кріоглобулінів. Однією із відмінностей між 2 та 3 типом кріоглобулінів
є особливості РФ: при 2 типі ЗКГ anti-IgG представлені моноклональним IgM
(один тип легких ланцюгів), при 3 типі – різними поєднаннями поліклональних IgM (містять набір легких ланцюгів). ЗКГ пов’язана із різними інфекційними і паразитарними хворобами, такими як хронічні вірусні гепатити (особливо ВГС), герпетичні інфекції, токсоплазмоз та ін. Кріоглобуліни виявляють
також у хворих із різними автоімунними процесами, зокрема, ревматоїдним
артритом, периферійними нейропатіями, ураженням печінки, нирок, хворобами крові. Проте у частини хворих не вдається встановити етіологічний чинник (есенціальна, змішана кріоглобулінемія – ЗКГ). Вважається, що формування ЗКГ при інфекційній патології зумовлено тривалою антигенною активацією
В-лімфоцитів, наслідком чого може стати їх проліферація та продукція поліклональних і моноклональних IgM (антитіла до Fc-фрагментату IgG – ревматоїдний
фактор), складаючих основу ЗКГ. Для системних васкулітів, що виникають на
тлі хронічних гепатитів типові й антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла
(АНЦА), зазвичай протеази-3 і мієлопероксидази. Нещодавно у таких хворих
виявлені нові автоантигени, що належать до інших цитоплазматичних і перинуклеарних структур нейтрофілів.
Незважаючи на те, що роль АНЦА у розвитку васкулітів не зовсім зрозуміла,
не викликає сумнівів те, що їх патогенетичне значення пов’язане із антиендотеліальною активністю, до того ж вони здатні викликати активацію нейтрофілів.
Важливо, що холодові преципітуючі білки можуть з’являтися не тільки внаслідок безпосереднього впливу збудника інфекційної хвороби на лімфопроліферативні процеси, але й внаслідок запального процесу та автоімунних ускладнень
інфекційних хвороб. Відкладання кріоглобулінових імунних комплексів у стінках судин (переважно дрібних) та активація системи комплементу призводить
до розвитку васкулітів.
Класичним клінічним проявом кріоглобулінемії вважають тріаду Мельтцера: шкірна пурпура, артрит або артралгія, загальна слабість. Для синдрому кріоглобулінемії характерний поліморфізм симптоматики.
Кріоглобулінемія може супроводжуватися ураженням шкіри, слизових оболонок (страждають нирки, печінка, нервова система, очі, органи травлення). У
частини хворих на ХГС саме розвиток тяжкого кріоглобулінемічного васкуліту
з мезангіокапілярним гломерулонефритом та неходжкінською лімфомою є причиною летальності ще до розвитку цирозу печінки та його ускладнень.
Злоякісна гіпертензія, обумовлена ураженням нирок, може призводити, у
свою чергу, до серцевої недостатності, інфарктів міокарда та інсультів, що також
значно погіршує прогноз хвороби. Одночасно такі васкуліти проявляються ураженням інших органів та систем, зокрема шлунково-кишкового тракту, легенів,
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органа зору тощо. Кріоглобулінемічний синдром досить часто супроводжується
артралгіями, міальгіями, ураженням периферійної (рідше центральної) нервової системи. Типовим проявом кріоглобулінемії (часто єдиним клінічно вираженим) є погана переносимість холоду, синдром Рейно.
Кріоглобулінемія може також опосередковано сприяти порушенню сперматогенезу, проте не виключається і безпосередній вплив холодових преципітуючих білків на стан гематотестикулярного бар’єра, а також на морфологічні особливості та функціональну активність сперматозоїдів.
Позапечінкові прояви ХГВ пов’язують з цитопатично-запальними реакціями із участю ефекторно-клітинних та клітинно-гуморальних механізмів. Особливе значення надається вірусоспецифічній сенсибілізації цитотоксичних
лімфоцитів, бо це призводить до розвитку автоімунних процесів. Антигеном
стають субстанції поверхневих структур і компоненти клітинних органел, модифіковані під впливом вірусу та продуктів метаболізму інфікованих клітин.
При ХГВ часто виявляють множинні ушкодження лейкоцитів. Ураження клітин крові призводить до їх ареактивності, впливає на особливості міжклітинної
взаємодії і стає причиною порушень імунологічного гомеостазу. Страждає при
цьому і елімінація імунних комплексів, які складаються з антигенів вірусу та антитіл до них. Їх відкладання на ендотелії судин стає імунологічним фактором у
розвитку системних позапечінкових проявів, таких як мембранозні гломерулонефрити, васкуліти, періартеріїти.
Згідно з загальноприйнятими поглядами, у патогенезі ураження судин у
хворих на ХГВ перевагу надають ушкоджуючій дії тих ЦІК, які складаються із
HBsAg та анти-HBs. Підтвердженням цього є те, що такі імунні комплекси наявні не тільки у сироватці крові – їх виявляють у тканинах суглобів і дрібних
судин. Є достатньо даних про зниження рівня комплементу у крові, накопичення лімфоцитарних і плазматичних клітин в ендотелії судин, синовії суглобів,
базальній мембрані нирок з одночасним виявленням ЦІК, які містять HBsAg та
HBeAg. Не можна ігнорувати і той факт, що індуковані вірусом зміни клітинних
мембран є тригерним фактором запуску автоімунного компонента, зокрема із
розвитком феномена подвійного розпізнавання.
Ураження судин відбувається на різних стадіях хвороби, навіть в початковій
стадії гострого гепатиту. Так, у 15-20% хворих на гострий ГВ спостерігається артралгічний (ревматоїдний) варіант продромального періоду. Клінічно проявляється болем суглобів, м’язів, кісток. Найчастіше спостерігається біль у багатьох
або окремих суглобах. У більшості хворих суглоби ззовні не змінюються, хоча інколи спостерігається їх почервоніння і припухлість (2-3%). Одночасно виникає
гарячка, поліморфна еритема (петехіальна, еритематозна, частіше уртикарна).
Морфологічне дослідження матеріалу з вогнищ ураження зазвичай свідчать
про лімфоцитарний венуліт або нейтрофільний васкуліт дрібних судин з лейкоцитоклазією або фібринозним некрозом судинної стінки. Імунокомплексний
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васкуліт дрібних судин із переважним ураженням шкіри («синдром сироваткової хвороби») частіше триває 2–3 тижні, але в окремих пацієнтів може затягуватись. У таких випадках виникають й інші позапечінкові прояви хвороби.
У хворих з інтенсивними артралгіями рано виявляють підвищену кількість
ЦІК, високу антикомплементарну активність сироватки крові, в них довше циркулює HBeAg. У судинній стінці наявні IgG, IgM, рідше IgA, C3 компонент комплементу і HBsAg.
Артралгічні прояви гострого ГВ нерідко призводять до діагностичних помилок. Нерідко хворих із тривалими артралгіями, зумовленими ВГВ, лікують амбулаторно з приводу ревматоїдного артриту. Досить часто вони отримують бутадіон, ібупрофен, диклофенак і глюкокортикостероїдні гормони, що негативно
впливає на стан хворого і подальший перебіг ГВ. Питання про ГВ у таких випадках переважно виникає з розвитком жовтяниці.
Артралгічні прояви у хворих на гострий ГВ не потребують специфічної терапії. Якщо ж суглобові ураження продовжуються на тлі хронічного процесу,
ефективною є лише противірусна терапія. Перевага надається аналогам нуклеозидів. Це підтверджує патогенетичний зв’язок артралгічних проявів з ВГВ. Інтенсивність ураження кісткової тканини у хворих на ХГВ співпадає із станом
сполучної тканини.
Крім того, ВГВ і ВГС часто виявляють у хворих із різними проявами ревматичних захворювань, зокрема при множинному і обмеженому ураженні суглобів. Це стосується артропатій різного походження. Так, наприклад, у патогенезі
псоріатичної артропатії центральне місце займають автоімунні порушення, які
проявляються наявністю широкого спектра автоантитіл, підвищеним вмістом
IgA та IgG у сироватці крові, змінами показників клітинного імунітету. Такі особливості імунної патології можуть бути наслідком інфекційних захворювань,
зокрема ХГВ і ХГС.
ІІ. Клінічні прояви позапечінкових уражень
при хронічних гепатитах В та С
1. Ревматологічні прояви зумовлені ХГВ
Одним із варіантів автоімунного ураження судин у хворих на ХГВ є вузликовий поліартеріїт (ВП) – некротизуюче запалення середніх та дрібних артерій без
гломерулонефриту або васкуліту артеріол, капілярів та венул. У 15–50% хворих
із ВП у сироватці крові виявляють HBsAg.
Під спостереженням знаходилося 129 хворих з ХГВ, з яких у 31 пацієнта
(24,0%) був діагностований ВП.
Встановлено що, клінічний перебіг ВП, зумовленого ВГВ, подібний до перебігу ВП іншого походження, проте у хворих із ХГВ частіше уражаються нирки,
спостерігається злоякісна гіпертензія.
66

Гепатологія, 2017, № 1
Хоча ураження судин у хворих на ХГВ переважно зумовлене ушкоджуючою
дією ЦІК, які містять антигени вірусу і антитіла до них, певну частину васкулітів
можна віднести до кріоглобулінемічних. Усередньому кріоглобулінемічні васкуліти виникають у 6-7% хворих із ВГВ-інфекцією, проте їх частота у хворих із
HBeAg-негативним та HBeAg-позитивним ХГВ суттєво відрізняється.
Серед досліджуваних пацієнтів у 57 (44,2%) виявлений HBeAg-негативний
ВГВ та у 72 (55,8%) HBeAg-позитивний ВГВ. Було проведено дослідження позапечінкових проявів ХГВ та встановлено, що у хворих на HBeAg-негативний ВГВ
ДНК-позитивний гепатит із системним васкулітом часто наявна кріоглобулінемія– у 6 з 7(85,7%), тоді як у хворих на HBeAg-позитивний гепатит із системним
васкулітом таке явище виникає значно рідше – у 1 з 10 пацієнтів (10%; р< 0,05)
(табл. 1).
Таблиця 1.
Позапечінкові прояви у хворих на ХГВ
Показник
Суглобовий синдром
Кріоглобулінемія
Системний васкуліт (СВ)
СВ із кріоглобулінемією
Синдром Рейно
Гломерулонефрит (ГН)
ГН із кріоглобулінемією
Синдром Шегрена
Полінейропатія

Хворі з HBeAgнегативним ХГВ, n=57
абс.число
%
12
21,1
16
28,1
8
14,0
7
12,3
1
1,7
6
10,5
6
10,5
0
1
1,7

Хворі з HBeAgпозитивним ХГВ, n=72
абс.число
%
15
20,8
9
12,5
10
13,9
1
1,4
2
2,8
8
11,1
1
1,4
1
1,4
1
1,4

р
>0,05
<0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Клінічно кріоглобулінемічний синдром у обстежених хворих на ХГВ найчастіше проявляється кріоглобулінемічним васкулітом, акроціанозом, поліартралгіями, скутістю рухів, помірними проявами сенсорної полінейропатії (оніміння
нижніх кінцівок, парестезія), ураженням нирок, підвищеною чутливістю до холоду (за даними термографії спостерігалося зниження температури кінцівок на
4–5°С – синдром «термоампутації»).
2. Кріоглобулінемічний синдром у хворих з ХГС
Проведені дослідження показали, що зі 109 обстежених хворих на ХГС, 67
(61,5%) мали підвищений рівень КГ у сироватці крові, з них у переважної більшості - 46 (68,7%) мав місце субклінічний перебіг КГС, а у третини пацієнтіів - 21
(31,3%) відмічалися його клінічні прояви. Порівняльний аналіз клінічних проявів
ХГС в усіх обстежених пацієнтів мав типовий перебіг, але при клінічно маніфестному КГС відрізнявся за частотою та вираженістю окремих синдромів (табл. 2).
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Таблиця 2.
Частота клінічних симптомів та синдромів ХГС у хворих з КГС
Групи пацієнтів
Клінічні
симптоми/синдроми
Астеновегетативний синдром
Диспепсичний синдром
Гепатомегалія
Спленомегалія
Епізоди жовтяниць
Зміни емоційної сфери
Периферична лімфаденопатія
Тривалий субфебрилітет
Артралгічний синдром
Пурпура
Тріада Мельтцера
Холодовий уртикартний висип
Сухість слизових оболонок
Симптоми ураження нирок
Периферична нейропатія
Симптоми ураження щитоподібної залози
Симптоми ураження легень

Пацієнти з ХГС
з кріоглобулінемією,
абс. (%) n=67
51 (76,1%)
32 (47,8%)
44 (65,7%)
15 (22,4%)
3 (4,5%)
30 (44,8%)
18 (26,9%)
11 (16,4%)
16 (23,9%)
7 (10,4%)
6 (8,9%)
6 (8,9%)
3 (4,5%)
11 (16,4%)
4 (5,9%)
11 (16,4%)

Пацієнти з ХГС
без кріоглобулінемії,
абс. (%) n=42
24 (57,1%)
17 (40,5%)
31 (73,8%)
6 (14,3%)
2 (4,8%)
11 (26,2%)
5 (11,9%)
3 (7,1%)
4 (9,5 %)
2(4,7%)
2 (4,7%)

<0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05
<0,05
>0,05
<0,05
<0,05
>0,05

1 (1,5%)

-

-

р*

* Різниця статистично достовірна, обчислена за t-критерієм Ст’юдента для порівняння
відносних величин.

Таким чином, у хворих обох груп ХГС клінічно характеризувався провідними астено-вегетативним, артралгічним, диспептичним синдромами, гепато- та
спленомегалією. Проте, при наявності кріоглобулінемії у хворих на ХГС разом з
астено-вегетативним (загальна слабкість, втрата працездатності, швидка втомлюваність) та артралгічним синдромами (прояви у вигляді болю, переважно в
колінних та кульшових суглобах без деформації та обмеження рухів), вірогідно
частіше відмічалися психоемоційні зміни (психоемоційна лабільність, ознаки
депресії, порушення сну).
Крім того, у хворих на ХГС з кріоглобулінемією виникали наступні прояви
КГС: пурпура, тріада Мельтцера, холодовий уртикартний висип, сухість слизових оболонок, периферична нейропатія, ураження нирок, щитоподібної залози,
легень тощо. Пурпура спостерігалася у 10,4% пацієнтів і виявлялася при огляді
хворого або анамнестично у вигляді дрібноплямистих крововиливів на шкірі з
переважним розташуванням на нижніх кінцівках. Тріада Мельтцера (астено-вегетативний синдром, артралгії та пурпура) була діагностована у 8,9 % хворих.
Холодовий уртикартний висип спостерігався у 8,9% пацієнтів і проявлявся у
68

Гепатологія, 2017, № 1
вигляді щільнуватих гіперемованих ущільнень на відкритих ділянках шкіри в
холодні пори року. Периферична сенсорна нейропатія була виявлена у 5,9% хворих і проявлялася вона клінічно у вигляді парестезій, відчуттям похолодання та
болю у верхніх та нижніх кінцівках. У переважної більшості хворих з ураженнями щитоподібної залози був діагностований автоімунний тиреоїдит. Домінуючими скаргами у хворих з ХГС та ураженнями нирок були загальна слабкість,
артеріальна гіпертензія та набряки нижніх кінцівок і обличчя.
Крім того, порівняльний аналіз активності ревматоїдного фактору (РФ) показав, що у пацієнтів з КГС активність РФ спостерігалася у 54 (80,6 %) хворих і
визначалася на рівні від 14 до 330 ОД, що виявлялося достовірно частіше, ніж у
пацієнтів без КГС – 11 (26,2%) (від 4 до 17 ОД), р<0,05.
При оцінці кореляції між позитивним РФ та підвищеним рівнем КГ у пацієнтів з КГС за коефіцієнтом кореляції Пірсона, встановлений помірний кореляційний зв’язок (r=0,372), а за даними оцінки показника відносного ризику,
встановлено, що ризик розвитку КГС у хворих з підвищеною активністю РФ був
відповідно у 20,6 разів вищим (р<0,05). Таким чином, підвищена активність РФ
у пацієнтів з ХГС може вважатися предиктором наявності КГС у хворих на ХГС.
Враховуючи ревматологічні аспекти хронічних вірусних гепатитів, хворих із
різного роду артритами, включаючи і псоріатичні, синдромом Шегрена, ревматичною міальгією і, особливо, системними васкулітами, необхідно обстежувати
на наявність ВГВ і ВГС. Це ж стосується всіх хворих, у яких виявлений ревматоїдний фактор. Останніх також доцільно обстежувати на наявність кріоглобулінів у сироватці крові.
ІІІ. Обстеження хворих із системним ураженням сполучної тканини та
хворобами суглобів на вірусні гепатити В і С
Специфічна діагностика вірусних гепатитів побудована на виявленні маркерів вірусних гепатитів. До цих маркерів відносять антигени вірусів і антитіла до
них, а також вірусні нуклеїнові кислоти.
Важливим діагностичним маркером ХГВ є поверхневий антиген вірусу –
HBsAg, який появляється у крові пацієнта ще в інкубаційному періоді. Наявність антигена понад 6 місяців є ознакою хронізації гепатиту. Зникнення HBsAg
та поява anti-HBs свідчить про клінічне одужання.
Наявність anti-HBs може бути наслідком вакцинації проти ВГВ (у такому разі відсутні інші маркери ГВ), або зумовлена раніше перенесеним гепатитом В,
але в такому випадку у хворого повинні бути антитіла до ядерного антигена ГВ
(anti-HBc). У сироватці крові хворого є також антитіла до ядерного антигена ГВ,
які представлені двома класами імуноглобулінів: antі-HBcIgM та antі-HBcIgG.
Ще одним антигенним білком вірусу є HBeAg, який свідчить про активну
реплікацію вірусу.
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Отже, пацієнтам з ревматичними хворобами, які проявляються ураженням
сполучної тканини або суглобів, треба призначати обстеження на HBsAg (та антитіла до ВГС). При наявності у пацієнта HBsAg, досліджуються маркери реплікації вірусу: якісне та кількісне визначення ДНК вірусу в крові та HBeAg, і з
отриманими результатами обстеження пацієнта треба скерувати на консультацію до інфекціоніста.
У разі відсутності HBsAg, але при наявності у сироватці крові антитіл до
ядерного антигена ВГВ (anti-HBc), доцільно виключити можливість прихованої
форми ГВ, при якій у крові вдається виявити лише один серологічний маркер
хвороби – anti-HBc («ізольовані» anti-HBc). Хворих із ізольованими anti-HBc
треба обстежувати на ДНК ВГВ високочутливим методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Виявлення вірусної ДНК у таких пацієнтів підтверджує
приховану інфекцію, яка найчастіше зумовлена низькою реплікацією вірусу і
малим вмістом HBsAg у крові.
Якщо у хворого з наявністю в сироватці крові HBsAg та вірусної ДНК, відсутній HBeAg, розглядається питання про можливість хронічного HBeAgнегативного ГВ.
Для виявлення ГС призначають обстеження на наявність у сироватці крові антитіл до ВГС (анти-ВГС) методом імуноферментного аналізу (ІФА). Проте треба враховувати можливість хибнопозитивного результату дослідження, до того
ж у хворого можуть бути анамнестичні антитіла – наслідок перенесеного ГС із
спонтанним одужанням. Тому хворих із позитивним результатом ІФА необхідно обстежувати на наявність генома ВГС високочутливим методом ПЛР. Перше
дослідження доцільно робити методом ПЛР, призначеним для якісного (але не
кількісного) дослідження. Це зумовлено тим, що якісний метод є чутливішим. У
разі позитивної реакції постає питання про вміст РНК ВГС та генотип вірусу. При
негативному результаті дослідження методом ПЛР обстеження хворого доцільно
повторити через 6–12 місяців. Якщо у хворого відсутня РНК ВГС бажано перевірити достовірність виявлення анти-ВГС, бо кріоглобулінемія може бути наслідком раніше перенесеного ГС. Для цього доцільно провести дослідження методом
ІФА з використанням діагностичної системи, яка дозволяє визначити спектр антитіл до ВГС: антитіла до ядерного антигену, антигенів NS3, NS4, NS5. Якщо у хворого наявні антитіла до ядерного антигену або антитіла до двох інших (будь-яких)
антигенів, результат ІФА розглядається як вірогідний.
При ГС (на відміну від ГВ) відсутні серологічні маркери, які дозволяють розрізняти гострий і хронічний гепатит. Головним діагностичним критерієм гострого ГС є виявлення ВГС РНК методом ПЛР при відсутності анти-ВГС, але
за умови, що в пацієнта немає ознак вираженого імунодефіциту. Вірогідність
діагнозу зростає, якщо при попередньому обстеженні методом ПЛР не була виявлена РНК вірусу. Певне значення для диференцільної діагностики має визначення авідності антитіл.
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Виявлення кріоглобулінів побудовано на притаманній цим патологічним
білкам схильності до преципітації при охолодженні сироватки крові. Найдоступнішим методом діагностики є зіставлення оптичної щільності сироватки
крові до та після її охолодження.
Вміст кріоглобулінів в сироватці крові також можна визначати спектрофотометричним методом. Використовували методику, принцип якої полягає у
вираховуванні різниці оптичної щільності розчину сироватки крові у буфері
(рН=8,6) при 4˚С та 37˚С за допомогою спектрофотометра.
ІV. Лікування хворих на хронічні вірусні гепатити
з ревматичними проявами
Лікування позапечінкових ревматичних проявів у хворих на ХГВ і ХГС суттєво відрізняється від алгоритмів надання медичної допомоги хворим із класичною формою ревматичних хвороб. У першу чергу це зумовлено тим, що в
таких пацієнтів встановлена етіологія ревматичних проявів, тобто є можливість
усунення етіологічного чинника, що призводить до ураження сполучної тканини і кістково-суглобової системи.
Для лікування ревматичних, так само як інших автоімунних захворювань,
використовують препарати з протизапальними, імуносупресивними, цитотоксичними властивостями. Але такі призначення хворим на хронічний вірусний
гепатит обмежується їх протипоказаннями для лікування пацієнтів із інфекційними хворобами, до того ж з печінковою недостатністю.
Більшість базисних цитостатиків, протизапальних препаратів, які використовуються для лікування ревматичних хвороб, є гепатотоксичними. До того ж
ці препарати володіють різного ступеня імуносупресивною активністю, що є
небезпечним при інфекційних хворобах. Частина з них може негативно впливати на гематологічні процеси, а в хворих на хронічний вірусний гепатит досить
часто зустрічається тромбоцитопенія або анемія чи лейкопенія.
Головним ефективним методом лікування ХГВ і ХГС, у т.ч. із позапечінковими
проявами, є противірусна терапія, яка проводиться відповідно до стандартних схем
лікування. Етіотропна терапія інфекційних захворювань, які зумовили маніфестацію автоімунних процесів, передбачена відповідними протоколами, зокрема, клінічним протоколом медичної допомоги хворим на кріоглобулінемію, затверджений
наказом МОЗ України від 08.10.2007 р. № 626 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим з імунними захворюваннями».
Своєчасне проведення противірусної терапії приводить до пригнічення (навіть
припинення) репродукції збудника, який є тригерним фактором позапечінкових
ревматичних проявів хронічних вірусних гепатитів, зокрема синдрому кріоглобулінемії. Пригнічення вірусної реплікації позитивно впливає на стан позапечінкових
ревматичних проявів, серед яких особливо небезпечними є кріоглобулінемічні некротичні васкуліти. Проте можливість посилення автоімунних процесів внаслідок
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побічної дії інтерферонотерапії може ускладнювати лікування ревматоїдних проявів. До того ж, у частини хворих загострення автоімунних станів, особливо синдрому кріоглобулінемії, може відбуватися й після припинення реплікації ВГС.
Обмеження лікування противірусними препаратами можливе лише при легких і середньої тяжкості автоімунних позапечінкових проявах хронічного вірусного гепатиту. При тяжких формах автоімунного процесу (наприклад, у разі синдрому кріоглобулінемії із вираженою нирковою недостатністю, що призводить до злоякісної гіпертензії, або виразково-некротичного геморагічного васкуліту) за умови
неефективності засобів патогенетичної терапії призначають кортикостероїди, проте вони протипоказані хворим з активною реплікацією ВГВ і ВГС. Певною мірою
ефективним у таких випадках є препарат рітуксімаб (химерні моноклональні антитіла до CD20 антигену В-лімфоцитів), механізм впливу якого на автоімунні процеси зумовлений руйнуванням та пригніченням активності В-клітин і, відповідно,
послабленням автоімунного процесу, що лабораторно проявляється зменшенням
активності ревматоїдного фактора, кріокриту та титру автоімунних антитіл. Але
процес цей не є незворотним, бо наступне поновлення активності В-лімфоцитів
може призводити до загострення синдрому кріоглобулінемії. До того ж на тлі лікування моноклональними антитілами до CD20 антигена В-лімфоцитів можливі різноманітні тяжкі ускладнення та посилення репродукції вірусу. Так, в наших дослідженнях (15 хворих на ХГВ) у 8 пацієнтів (53,3%) після закінчення курсу лікування
спостерігалося посилення навантаження ДНК HBV.
Терапія позапечінкових проявів у хворих на хронічні вірусні гепатити є обмеженою за протипоказаннями для використання більшості препаратів, що
призначаються пацієнтам із ревматичними процесами.
При легкому та середньотяжкому перебігу позапечінкових ревматичних
проявів (особливо кріоглобулінемічних) ефективним є метод лікування внутрішньошкірною імунізацією неінактивованими автолейкоцитами. Цю терапію
доцільно проводити одночасно із противірусною, ефективність якої зростає із
зменшенням вірусного навантаження.
В основі методу лежить внутрішньошкірне введення суспензії неінактивованих автолейкоцитів.
Лейкоцити виділяють шляхом відстоювання гепаринізованої венозної крові
пацієнта. Для цього венозну кров в об’ємі 40-60 мл набирають у флакон з гепарином (з розрахунку 50 од. гепарину на 10 мл крові), розливають по 10 мл у пробірки і під кутом 450 відстоюють у термостаті при температурі 370С 120-140 хвилин. Плазма, що отримана відстоюванням крові, обережно (щоб не допустити
перемішування) відділяється, а лейкоцити осаджують центрифугуванням при
400 g протягом 7-8 хвилин. Клітини відмивають центрифугуванням у охолодженому 0,9% (ізотонічному) розчині NaCI, осад ресуспендують у 1-1,5 мл ізотонічного розчину NaCI та вводять внутрішньошкірно по 0,1 мл у 8-12 точок шкіри
спини, до утворення «лимонної кірочки» (рис. 1).
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Рисунок 1. Внутрішньошкірне введення неіактивованих автолейкоцитів.

Для визначення результатів оцінювали зміну вираженості наступних клінічних проявів до імунізації і через 24, 48, 72 год після неї:
1) вираженість проявів шкірного васкуліту; 2) вираженість артралгій при суглобових ураженнях; 3) оцінка функціонального стану нирок при гломерулонефриті, 4) для оцінки зменшення автоімунних процесів безпосередньо перед
процедурою та через 48-72 год після неї визначали титр антинуклеарних антитіл методом ІФА, а також дані термографії.
В процесі виконання наукової праці було проліковано 34 хворих на ХГ
В та С з позапечінковими ураженнями (за допомогою методу імунізації
автолейкоцитами).У результаті лікування в абсолютної більшості хворих (33 із
34; 97%) настало покращення: зменшення загальної слабкості, нормалізація активності АлАТ, прискорення зворотного розвитку висипу у хворих з васкулітом, ремісії різноманітної тривалості, суттєве зменшення титру ANA в сироватці крові. А також клінічне покращення різної тривалості у хворих з шкірним
васкулітом, у яких після проведеного лікування рецидиви або не спостерігалися, або проміжок між ними збільшувався.
Побічний ефект після внутрішньошкірного введення власних лейкоцитів
був відсутній у всіх пацієнтів.
У більшості випадків внутрішньошкірне введення автолейкоцитів супроводжувалося зниженням кількості АNА при дослідженні вже через 24-72 години.
Результати досліджень наведені в табл. 3.
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Таблиця 3.
Титри ANA до та через 72 години після внутрішньошкірного
введення автолейкоцитів
Початкові титри
ANA
1:80
1:160
1:320
1:640
1:1280

N
6
14
11
2
1

0*
6

Титри ANA після імунізації автолейкоцитами
1:20
1:40
1:80
1:160
1:1280 Всього
6
5
9
14
4
1
6
11
2
2
1
1

* Кількість хворих із відповідним титром АNА; референтні значення АNА <1:100 – негативний результат, чутливість методу – 91%, специфічність – 79%.

Отже, із наведених даних видно, що у хворих з початковим титром АNА 1:80
після імунізації антитіла не виявлялися, а у решти кратність зниження склала
4-8 разів. У одного хворого з високими титрами АNА ефекту не було. Для порівняння: у групі пацієнтів з позапечінковими проявами ХГС, які отримували
лише специфічну противірусну терапію, позитивний ефект був отриманий у 7 з
16; 43,8% пацієнтів.
Ефективність внутрішньошкірної імунізації автолейкоцитами можна пояснити комплексною дією автореактивних клітин на механізми гуморального і клітинного імунітету. Відомо, що клітини, які забрали з організму і піддали дуже простим,
малотравматичним маніпуляціям, якоюсь мірою стають чужими для організму.
Очевидно, це підсилює імунологічну реакцію, можливо за рахунок активації неспецифічних факторів імунітету (система комплімента, макрофаги та ін). Можна
припустити, що в умовах внутрішньошкірної імунізації лімфоцит периферичної
крові втрачає частину захисних механізмів (знижується здатність до зміни форми
і «маскування» рецепторів). Не виключено, що має місце і перехресне реагування
за рахунок часткової ідентичності антигенних структур. Взаємодією між імунізуючими клітинами (мішень) і автоантитілами можна пояснити досить швидке зниження концентрації останніх. Дану гіпотезу підтверджує і той факт, що в дослідах
invitro антинуклеарні антитіла реагують з лейкоцитами: для виявлення антинейтрофільних антитіл субстратом є фіксовані етанолом нейтрофіли.
Однак, тільки взаємодією з антитілами віддалені результати лікування пояснити не можна. Відомо, що Т-лімфоцити можуть пасивно переносити автоімунні хвороби. З цього, випливає, що при внутрішньошкірній імунізації автолейкоцитами
клітини можуть викликати стан гіперчутливості сповільненого типу, тобто запустити клітинну імунну відповідь за рахунок генерації цитотоксичних лімфоцитів.
Відомо також, що в периферичній крові дорослих людей міститься певна
кількість стовбурових клітин. Не виключено, що при внутрішньошкірному введенні вони можуть також сприяти процесам регенерації. У всякому випадку,
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на таку можливість вказує динаміка відновних процесів у хворих з ураженням
дрібних судин шкіри.
Отримані дані можуть бути основою для застосування способу терапії шляхом вакцинації автолейкоцитами хворих на хронічні вірусні гепатити В та С з
позапечінковими ураженнями. Перевагою цього методу лікування перед іншими (зокрема використанням рітуксімабу), за нашими даними, є швидкість позитивного результату у більшості пацієнтів, відсутність побічної дії, яка, як відомо, типова для всіх імуносупресивних препаратів. До того ж існують суттєві
обмеження до застосування цих препаратів. Важливе значення має низька собівартість методу лікування автолейкоцитами.
Метод зменшення інтенсивності автоімунних процесів шляхом внутрішньошкірного введення автолейкоцитів може застосовуватися як самостійно так і в комплексній терапії хворих на хронічні гепатити з позапечінковими ураженнями.
ВИСНОВКИ
Віруси гепатитів В та С займають особливе місце в структурі інфекційної патології через значну поширеність, роль у розвитку хронічних захворювань печінки та позапечінкових уражень.
1. Згідно з результатами даного дослідження, спектр позапечінкових проявів при
хронічних гепатитах дуже різноманітний та найчастіше проявляється у вигляді
уражень суглобів (артралгії), судин (КГС, пурпура), шкіри (вузликовий поліартеріїт, синдром Рейно), нирок (кріоглобулінемічний гломерулонефрит), периферичної полінейропатії та ін. Тому обстеження всіх хворих із вище перерахованими проявами на маркери вірусних гепатитів В і С є обов’язковим.
2. У 24,0% пацієнтів з ХГВ були діагностовані симптоми вузликового поліартеріїту, крім того, встановлено, що у хворих на HBeAg-негативний ВГВ із системним васкулітом часто наявна кріоглобулінемія (85,7%), тоді як у хворих
на HBeAg-позитивний гепатит із системним васкулітом таке явище виникає
значно рідше (10%; р < 0,05).
3. 61,5% пацієнтів з ХГС мали підвищений рівень КГ у сироватці крові, з яких у
68,7% хворих мав місце субклінічний перебіг КГС, а у 31,3% відмічалися його
клінічні прояви.
4. Порівняльний аналіз активності РФ показав, що у пацієнтів з КГС активність РФ спостерігалася у 80,6% хворих з ХГС, що виявилося достовірно частіше, ніж у пацієнтів без КГС - 26,2%, р<0,05. За даними оцінки показника
відносного ризику, встановлено, що ризик розвитку КГС у хворих з підвищеною активністю РФ був відповідно у 20,6 разів вищим (р<0,05), тому позитивний РФ може бути одним з предикторів наявності КГС у пацієнтів з ХГС.
5. Позитивний ефект лікування позапечінкових автоімунних проявів хронічних вірусних гепатитів показав метод імунізації автолейкоцитами. У результаті лікування в абсолютної більшості хворих (97%) наступило покращення:
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зменшення загальної слабкості, нормалізація активності АлАТ, прискорення зворотного розвитку висипу у хворих з васкулітом, ремісії різноманітної
тривалості, зменшення титру антинуклеарних антиядерних антитіл у сироватці крові вже через 72 години після проведення імунізації.
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