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ПАРАЗИТАРНІ УРАЖЕННЯ
ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ ЗОНИ
БАКТЕРІАЛЬНІ ТА ПАРАЗИТАРНІ АБСЦЕСИ ПЕЧІНКИ
К.І. Бодня, І.П. Бодня
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна
У статті наводяться сучасні літературні відомості про патогенез, діагностику, лікування і профілактику бактеріальних та паразитарних абсцесів печінки.
Профілактика печінкових абсцесів полягає у своєчасному виявленні та лікуванні захворювань внутрішніх органів, що є причиною розвитку абсцесів.
Ключові слова: паразитарні абсцеси печінки, бактеріальні абсцеси печінки,
патогенез, диференційна діагностика, лікування та профілактика.
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ АБСЦЕССЫ ПЕЧЕНИ
Е.И. Бодня, И.П. Бодня
Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ
Украины, г. Харьков, Украина
В статье приводятся современные литературные сведения о патогенезе, диагностике, лечении и профилактике бактериальных и паразитарных абсцессов
печени. Профилактика печеночных абсцессов заключается в своевременном
выявлении и лечении заболеваний внутренних органов, что является причиной
развития абсцессов.
Ключевые слова: паразитарные абсцессы печени, бактериальные абсцессы
печени, патогенез, дифференциальная диагностика, лечение и профилактика.
BACTERIAL AND PARASITIC LIVER ABSCESSES
K. Bodnya, I. Bodnya
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ministry of Health of
Ukraine, Kharkіv, Ukraine
The article presents the current literature data information on the pathogenesis,
diagnosis, treatment and prevention of bacterial and parasitic liver abscesses.
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Prevention of liver abscesses implies timely detection and treatment of diseases of the
internal organs that cause the development of abscesses.
Key words: parasitic liver abscesses, bacterial abscesses of the liver, pathogenesis,
differential diagnosis, treatment and prevention.
ендокардиту [2, 5, 6, 8]. Нерідко встановити причину розвитку бактеріальних абсцесів не представляється можливим.
Інфекція проникає в печінку по
жовчних шляхах, по печінковій артерії, шляхом ворітної вени і контактним шляхом. Як правило, збудником
бактеріальних абсцесів, особливо при
локалізації первинного вогнища в черевній порожнині, є грамнегативні
бактерії: кишкова паличка, анаероби
(різні штами бактероїдів), анаеробні
стрептококи [9, 10]. У ряді випадків
при посіві вмісту гнойовика зростання мікробів не виявляється (стерильний гній). У хворих з абсцесами печінки, зумовленими артеріальним шляхом поширення інфекції, зазвичай
висіваються стафілокок і стрептокок.
Абсцеси бувають поодинокими
і множинними. Вони локалізуються
частіше в правій долі печінки.
Основним є холангіогенний шлях
поширення інфекції [11, 12]. Найчастіше він спостерігається при гострому
гнійному холангіті та механічній жовтяниці, зумовленої жовчокам’яною
хворобою і її ускладненнями (холедохолітіаз, стеноз великого дуоденального сосочка). Значно рідше холангіогенні абсцеси розвиваються на тлі
жовтяниці, обумовленої раком головки підшлункової залози або пухлиною жовчних проток [8, 13]. В цілому

Абсцес печінки − обмежене скупчення гною на тлі деструкції участка
печінкової паренхіми за рахунок проникнення в паренхіму мікробної флори або паразитів (личинок аскарид,
токсокар або найпростіших, частіше
гістолітичної амеби) [1-3]. Виділяють
мікробні або бактеріальні та паразитарні абсцеси. Абсцес може виникнути і в результаті нагноєння гидатидної
кісти.
Завдяки успіхам діагностики та
лікування в більшості країн світу за
останні десятиліття частота абсцесів печінки скоротилася в 5-10 разів.
У країнах Європи і Північної Америки частіше зустрічаються бактеріальні абсцеси, тоді як в країнах жаркого
клімату (Азія, Африка, Південна Америка) майже у 90% хворих виявляють паразитарні абсцеси. Аналогічна
тенденція простежується і в країнах
СНД. Так, серед населення Європейської території найчастіше спостерігаються бактеріальні абсцеси, в той
час як в Закавказзі, Середній Азії,
південних районах Казахстану і деяких районах Західного Сибіру переважають абсцеси паразитарного походження [4–7].
У переважаючій кількості спостережень бактеріальні абсцеси печінки
є вторинними і виникають на тлі холангіту, запалення апендикулярного відростка, сепсису, бактеріального
7
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в останні роки відзначається збільшення кількості хворих з холангіогенними абсцесами печінки.
Розвиток холангіогенних абсцесів
може бути обумовлени також міграцією в просвіт жовчовивідних проток
деяких видів паразитів (особливо при
аскаридозі, опісторхозі, фасціольозі).
Холангіогенні абсцеси, як правило,
бувають множинні.
Гематогенний шлях поширення інфекції у хворих з бактеріальними абсцесами також є досить частим [14,
15, 16]. При цьому у більшості хворих
інфікування печінки відбувається з
током крові по системі воротної вени (портальний шлях) на тлі гострого
деструктивного апендициту, неспецифічного виразкового коліту, ускладнень дивертикуліту ободової кишки,
деструктивного панкреатиту або розповсюдженого гнійного перитоніту
різної етіології.
Контактне проникнення інфекційного початку зазвичай спостерігається при прориві в тканину печінки
емпієми жовчного міхура або пенетрації гастродуоденальних виразок,
а також при відкритих травматичних
ушкодженнях печінки і при піддіафрагмальних абсцесах різної етіології [6, 15 ].
Посттравматичні абсцеси розвиваються після закритої травми живота. Іноді відбувається інфікування і
нагноєння підкапсульних або інтрапаренхіматозних (центральних) гематом, в інших випадках аналогічний
процес виникає в зоні обмеженого некрозу тканини печінки, викликаного
її контузією [17, 18]. При цьому мі-

кробна флора проникає в зону пошкодження біліарним або гематогенним
(портальним) шляхом.
В останні роки з’явилися повідомлення про присутність у 30-45%
хворих у вмісті печінкових абсцесів
анаеробної мікрофлори, при цьому
домінують грамнегативні неспороутворюючі бактерії групи бактероїдів
(при портальному, холангіогенному і
контактному способі проникнення інфекції) [19, 20].
Слід зазначити, що така висока
частота виявлення анаеробної неклостридиальної мікробної флори у вмісті абсцесів пов’язана із застосуванням
в даний час спеціальної методики забору матеріалу (без доступу повітря) і
подальшим культивуванням мікробів
в умовах анаеростату. В зв’язку з цим
слід визнати, що доцільно розцінювати бактеріальні абсцеси холангіогенного, портального та контактного
походження як обумовлені змішаною
анаеробною і аеробною флорою, що
вимагає специфічних підходів у визначенні характеру збудника та інших
заходів у проведенні медикаментозної
антибактеріальної терапії.
До паразитарних абсцесів печінки
відносяться амебні абсцеси (збудник
Entamoeba hystolitica), опісторхозні
абсцеси (збудник Opistorchis fellineus),
гельмінтозні нематодозні абсцеси (збудники: Ascaris lumbricoides,
Toxocara canis, Toxocara mystax). За
характером збудника паразитарні
абсцеси є змішаними, тому що поряд з паразитами в тканині печінки
завжди присутні бактерії [21, 22]. В
Україні найбільш поширені гельмін8
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тозні абсцеси. У більшості спостережень вони поодинокі, в 90% випадків
локалізуються в верхніх і задніх відділах правої долі печінки, містять від
1-2 мл до декількох літрів гною, що
має пастоподібний характер. Гній в
порожнині абсцесу, як правило, стерильний, але може настати, особливо
при пункціях, вторинне інфікування
кишковою паличкою, гемолітичним
стафілококом, стрептококом, сальмонелами та іншими бактеріями [23, 24].
Збудник частіше виявляється в периферичних ділянках. Вегетативні форми гістолітичної амеби в гною також
зустрічаються рідко; їх легше знайти
в стінці абсцесу. Цист амеб тут ніколи
не буває.
У ранній стадії паразитарного ураження печінка, як правило, рівномірно збільшується. Найбільш характерно для цього періоду − утворення в
печінковій тканині вогнищ некрозу
сірувато-коричневого, зеленого кольору. Вміст амебного абсцесу на відміну від бактеріального має характерне шоколадне або темно-червоне
забарвлення типу томатної пасти. Паразитарні абсцеси печінки зустрічаються в 4-5 разів рідше, ніж бактеріальні [25, 26].
Якщо специфічне лікування розпочато рано, некротичне вогнище ліквідується і зарубцьовується.
В разі недостатньої терапії настає
розм’якшення некротичного вогнища − утворюється паразитарний абсцес печінки, що містить густий шоколадного кольору гній з обривками
тканини печінки [27, 28]. Зрідка гній
має жовтувато-зелений колір, що вва-

жають ознакою наявності вторинної
бактеріальної інфекції. При мікроскопії вмісту паразитарного абсцесу печінки виявляються печінкові клітини
в різних стадіях розпаду, еритроцити,
кристали Шарко-Лейдена, холестерин, гематоїдин, лецитин.
При тривалому існуванні паразитарного абсцесу навколо нього утворюється сполучнотканинна капсула
При наявності в печінці лише дрібних абсцесів може настати одужання
з утворенням рубця і, іноді, звапнення [29, 30].
Частота амебних абсцесів печінки
при амебіазі кишечника коливається
в широких межах − від 1 до 25% [21].
Захворювання зазвичай зустрічається в осіб у віці 20-40 років, чоловіки
страждають в 5-7 разів частіше за жінок. Амеби вкорінюються в підслизовий шар тонкої кишки, звідки в подальшому мігрують у венозні судини
портальної системи. З бігом крові вони досягають печінки, де і викликають некроз обмеженої ділянки тканини з подальшим його розплавленням і
формуванням солітарного або (рідше)
множинних абсцесів [21]. Нерідко при
амебних абсцесах виникають зрощення з навколишніми тканинами.
Гельмінтозні абсцеси виникають
при паразитуванні як дорослих особин (аскариди, опісторхи), так і личинкової стадії гельмінтів (личинки
аскарид, токсокар, ехінококів). Аскаридозний гнійний гепатит може виникати при заповзанні статевозрілих (дорослих) аскарид з кишечника
в жовчні протоки. В результаті виникають порушення циркуляції жовчі й
9
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травматичні ушкодження аскаридами тканин печінки, що створює умови для розмноження бактерій, які нерідко заносяться з кишечника самими
гельмінтами [31].
Печінка при гельмінтозних абсцесах, як правило, збільшена. У стінках
розширених жовчних проток спостерігаються явища гнійного запалення,
в окружності проток − інфільтрація
еозинофілами та іноді безліч дрібних
абсцесів. В результаті розпаду стінок проток і некрозу тканини печінки
утворюються заповнені гноєм порожнини діаметром від 1,5-2 до 5-6 см, в
яких часто знаходяться мертві або живі аскариди. Зазвичай є множинні абсцеси, розташовані переважно в лівій
долі печінки, в яку частіше, ніж в праву, заповзають аскариди. Число аскарид іноді досягає декількох десятків.
Можлива перфорація абсцесу печінки
аскаридою і вихід її в черевну порожнину, розвиток обмеженого перитоніту, холециститу, сепсису [14, 17].
Клінічні прояви бактеріальних абсцесів багато в чому залежать від їх
кількості, обсягу, локалізації, а також
від характеру первинного захворювання, що явилося причиною гнійного процесу в печінці.
Клініка бактеріальних абсцесів печінки, особливо на ранніх стадіях розвитку, може бути різноманітною, а іноді і досить бідною [2, 32, 33]. Основні
симптоми захворювання: інтермітуюча гіпертермія з коливаннями температури до 2,5-3,5° С і проливними потами, постійний тупий біль у правому
підребер’ї, який на початку хвороби
носить невизначений нелокалізова-

нний характер. Потім хворий досить
чітко може визначити місце найбільших больових відчуттів.
Крім місцевих больових відчуттів,
досить частим симптомом є гіпертермія, яка зазвичай досягає фебрильних
значень (38° С і вище) і носить постійний або інтермітуючий характер.
Для великих солітарних абсцесів
(які, як правило, локалізуються в правій долі печінки) характерна тріада
симптомів: біль у правому підребер’ї,
гіпертермія, гепатомегалія [20, 22].
Біль зазвичай має постійний характер,
іноді больовим відчуттям передує відчуття тяжкості або стороннього тіла в
правому верхньому квадранті живота. Зазвичай хворий досить чітко може визначити локалізацію больових
відчуттів, що, ймовірно, пов’язано з
запальною реакцією прилеглої парієтальної очеревини. Характерним для
субсерозної локалізації гнійника є посилення болю при вдиху або при зміні
положення тіла. При піддіафрагмальній локалізації абсцесу біль іррадіює в
праве плече, лопатку і надпліччя.
На тлі масивної антибактеріальної терапії, що проводиться з приводу
основного запального захворювання,
що явилося причиною розвитку абсцесу, температурна реакція може бути невираженою. Майже у половини
хворих гіпертермія супроводжується ознобами і сильними потами. Значно частіше ці ознаки зустрічаються у
хворих з абсцесами, що розвинулися в
результаті холангіогенного і портального поширення інфекції [12, 20].
Одним з постійних симптомів бактеріального абсцесу печінки, який ви10
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хальних рухах. Перкуторно у цих хворих виявляють розширення верхніх
меж печінки, істотне обмеження рухливості краю правої легені, вкорочення перкуторного звуку в нижніх відділах легені. Також вислуховуються
ослаблене дихання і сухі хрипи. У деяких хворих спостерігається локальне
напруження м’язів передньої черевної
стінки в області правого підребер’я,
що обумовлено залученням в запальний процес прилеглих ділянок парієтальної очеревини.
При поверхневому (субсерозному) розташуванні гнійника в правій
долі печінки можна виявити локальну болючість в міжреберних проміжках, відповідну зоні проекції абсцесу
(симптом Крюкова). Крім того, у переважної більшості хворих присутні
як суб’єктивні, так і об’єктивні ознаки основного захворювання, який
з’явився першопричиною розвитку
печінкового абсцесу [6, 8]. Вторинні
нагноєння печінки можуть виникнути внаслідок інфікування вже існуючих кіст або пухлин, а також навколо
сторонніх тіл, що потрапили в печінку при пораненні.
Стан хворих значно погіршується при прориві гнійника у вільну черевну порожнину, прилеглі органи
черевної порожнини, грудну порожнину. Нерідко перфорація бактеріальних абсцесів призводить до кровотеч
з арозованих судин печінки і формуванню гепатобронхіального свища,
абсцесів легень. Можливий розвиток
сепсису [14, 17].
Місцеві симптоми і ускладнення
паразитарних абсцесів такі ж, як і у

являється у багатьох хворих, є виражена загальна слабкість і нездужання.
Крім того, нерідко пацієнти відзначають і різні диспепсичні розлади: зниження апетиту, нудоту, зрідка блювання, а також схуднення.
Жовтяниця при солітарних абсцесах зустрічається досить рідко і
зазвичай виникає внаслідок токсичного ураження печінки або (рідше) в
результаті здавлення великим гнійником магістральних і жовчовивідних
шляхів. При холангіогенних абсцесах
жовтяниця відзначається практично у
всіх хворих і носить паренхіматозний
характер.
До рідких симптомів відносять асцит і спленомегалію, які виникають в
результаті портальної гіпертензії на
тлі гострого тромбофлебіту воротної
вени [16].
Приблизно у 15% хворих проявляються різні легеневі симптоми: кашель з незначною слизовою мокротою
(іноді з прожилками крові), задишка,
біль у огрудді, пов’язані зі здавленням
різко збільшеною печінкою легеневої тканини і реактивною пневмонією
або пневмонітом.
При об’єктивному обстеженні у
більшості хворих визначається гепатомегалія, пальпація нижнього краю
печінки зазвичай буває болісною. Іноді збільшення печінки може бути досить значним, і тоді спостерігається
асиметрія передньої черевної стінки за рахунок вибухання в правому
підребер’ї [34].
Рідше при огляді відзначають розширення нижніх відділів правої половини огруддя, відставання її при ди11
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хворих з бактеріальними абсцесами
печінки. Клінічні прояви амебних абсцесів багато в чому схожі з симптомами бактеріальних абсцесів печінки.
Для них характерні більш доброякісний перебіг, схильність до хронізації
процесу з поступовим виснаженням
хворого, менш виражена температурна реакція; загальний стан хворих порушується меншою мірою, ніж при
бактеріальних абсцесах. При вторинному мікробному інфікуванні паразитарного абсцесу спостерігається значне наростання суб’єктивних і
об’єктивних проявів захворювання
[4, 21]. Зазвичай інтервал від періоду
клінічних проявів амебної дизентерії до появи ознак ураження печінки
становить 2-6 міс., хоча в окремих випадках він може подовжуватися і до
кількох років. Іноді амебна дизентерія
має безсимптомний перебіг. При цьому перші ознаки паразитарних інвазій
з’являються лише при розвитку амебного гепатиту або абсцесу.
При гельмінтозних абсцесах захворювання перебігає бурхливо, з високою температурою, болем у верхньому правому квадранті живота і
в епігастральній ділянці, з постійним збільшенням печінки. При аскаридозі печінки виникають гострі
напади свердлячого болю в правому підребер’ї та епігастрії, блювання з частим виділенням з блювотними масами аскарид. У частини хворих
з’являється субіктеричність склер або
виражена жовтяниця. Живіт надутий,
стінка його напружена. Печінка зазвичай збільшена і болюча при пальпації;
іноді різко збільшується і жовчний мі-

хур. При виникненні гнійного гепатиту з’являється гектична лихоманка з
ознобом, лейкоцитоз із зсувом вліво,
різко прискорюється ШОЕ, але іноді у
різко ослаблених, виснажених хворих
він перебігає і при нормальній температурі [24, 29].
У хворих з бактеріальними і паразитарними абсцесами печінки в
загальному аналізі крові звичайно
відзначаються помірна анемія, лейкоцитоз із зсувом формули вліво,
збільшення ШОЕ. Біохімічні показники функціонального стану печінки, як
правило, знаходяться в межах норми.
Лише у хворих з великими і множинними абсцесами відзначається підвищення вмісту білірубіну в крові і лужної фосфатази. Помірне підвищення
активності амінотрансфераз спостерігається у 50-80% хворих. Проте слід
підкреслити, що зміни лабораторних
показників носять неспецифічний характер і не є патогномонічними. При
септичній природі абсцесу важлива
роль в діагностиці та подальшому лікуванні належить посівам крові.
Діагностика бактеріальних абсцесів
складна. Мають значення дані анамнезу (наявність в минулому будь-якого
септичного захворювання), а також дані об’єктивного дослідження [1, 2, 23].
При фізикальному дослідженні
можна визначити зону максимальної
перкуторної або пальпаторної болючості, відповідно проекції абсцесу. Нерідко виявляють гепатомегалию. У клінічному аналізі крові виявляють лейкоцитоз із зсувом формули вліво, анемію.
Рентгенологічно відзначається обмеження рухливості правого купола
12
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[29,31]. Під контролем ультразвукового або комп’ютерно-томографічного
дослідження легко зробити пункцію
патологічного утворення з метою
уточнення діагнозу або дренування
абсцесу, для визначення чутливості
мікрофлори до антибіотиків.
З інвазивних методів дослідження
застосовують ангіографію (целіакографію спленопортографію, трансумбілікальну гепатографію і трансюгулярну
венографію з введенням контрасту ретроградним шляхом в печінкові вени)
[29]. Однак ці інструментальні методи
дослідження менш інформативні і тому застосовуються рідко.
У ряді випадків виникають досить
значні труднощі в диференціальній
діагностиці бактеріальних і амебних
абсцесів, зважаючи на схожість їх клінічної картини. В цьому плані важлива роль належить анамнезу захворювання (проживання в зонах, ендемічних з амебіазу, перенесена раніше
амебна дизентерія, виявлення захворювань внутрішніх органів, які стали причиною розвитку бактеріального абсцесу), а також серологічним
пробам на амебіаз. Для діагностики
амебіазу (особливо його позакишкових форм) використовують серологічні методи дослідження – непрямої
РІФ (діагностичний титр 1:80 і вище),
РНГА, ІФА, РЗК, які є позитивними
у 60-70 % випадків у разі кишкового
амебіазу і в 90-95 % – у випадку амебного абсцесу печінки.
Ускладнення спостерігаються у
30% хворих. Серед ускладнень бактеріальних абсцесів печінки найбільш
часто зустрічається прорив гнійника

діафрагми, випотина в правій плевральній порожнині (при локалізації
гнійників на діафрагмальній поверхні).
Лише у поодиноких хворих при
рентгенографії можна виявити в області проекції печінки порожнину з
горизонтальним рівнем рідини і газовим міхуром над ним. Даний симптом
характерний для хворих з бактеріальними абсцесами печінки і, як правило, не зустрічається при захворюванні
паразитарної природи [2, 8].
Прямою ознакою абсцесу є виявлення в тканині печінки рівня рідини з газом над ним. При радіоізотопному гепатоскануванні визначається дефект наповнення ізотопу в зоні
проекції гнійника. Гепатосканування
інформативно в діагностиці абсцесів
печінки у 75-89% хворих. Проте цей
метод не дозволяє диференціювати
абсцес від інших вогнищевих утворень печінки, в зв’язку з чим його діагностична роль порівняно невелика.
Найбільш інформативні методи
дослідження − ультразвукове дослідження та комп’ютерна томографія.
Останні методи дослідження дозволяють поставити діагноз на ранніх стадіях розвитку захворювання, завдяки
чому можна досягти успіху в лікуванні
даної категорії хворих [29, 31]. При ультразвуковому дослідженні абсцес печінки має вигляд гіпоехогенного утворення з рівними контурами.
На комп’ютерній томограмі зазвичай виявляють осередки низької
рентгенівської щільності. Ці методи
дозволяють найбільш точно визначити локалізацію і розміри абсцесу та інших патологічних утворень в печінці
13
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не, безумовно смертельне ускладнення
− метастатичний аскаридоз серця і легеневої артерії, який виникає при проникненні аскарид через зруйновану
гнійно-некротичним процесом стінку
кровоносних судин печінки в їх просвіт. Аскариди просуваються в печінкову вену, нижню порожнисту вену,
заносяться в праве передсердя, правий
шлуночок серця і закидаються звідси в
легеневу артерію і її гілки.
Наведемо витяг з історії хвороби.
Хворий Я., 55 років, був доставлений в хірургічне відділення з діагнозом
«часткова кишкова непрохідність». Захворів 13.1: з’явився різкий біль, що
поступово посилювався по всьому животу. У день захворювання помітив у
себе жовтяничне забарвлення шкіри
та склер. З 15.1. з’явилася нудота і було одноразове блювання. З блювотними масами відійшла одна аскарида.
Хворий прийняв проносне, після чого
був стілець, інтенсивність болю дещо
зменшилася. 19.1. біль в животі різко
загострився, з’явилося здуття живота,
гази не відходили, температура 38,7°С.
Після сифонної клізми відійшли гази,
і живіт став м’яким, але хворобливість
залишилася. 22.1. стан хворого погіршився, біль в животі посилився. Після сифонної клізми був пофарбований
стілець, відійшли аскариди.
23.1. стан хворого різко погіршився, і хворий був доставлений у хірургічне відділення. Свідомість сплутана. Язик сухий, обкладений білуватим
нальотом. Живіт роздутий, напружений, головним чином у нижній половині. Печінка збільшена, виступає
з-під реберної дуги на 5 см, температу-

у вільну черевну порожнину з розвитком поширеного гнійного перитоніту або поддіафрагмального абсцесу. Значно рідше буває прорив вмісту
гнійника в просвіт порожнього органа
(шлунок, ободова кишка), що спочатку проявляється поліпшенням стану
пацієнта, зменшенням больових відчуттів, зниженням температури тіла.
В подальшому додаткове інфікування
порожнини абсцесу кишковою флорою призводить до наростання місцевих і загальних симптомів абсцесу печінки. При прориві вмісту гнійника в
плевральну порожнину розвивається
гостра емпієма плеври, дещо частіше
зустрічається формування бронхобіліарного свища, в результаті чого досить
швидко виникають вторинні абсцеси
легень. Нерідко перфорація гнійника
супроводжується кровотечею з аррозірованих судин печінки.
Всі ускладнення зазвичай виникають у хворих з великими абсцесами печінки. При множинних дрібних
гнойовиках вони, як правило, не зустрічаються.
Паразитарні абсцеси печінки
ускладнюються дещо частіше, ніж
бактеріальні. У ряду хворих абсцес
проривається в черевну або плевральну порожнину, рідше – у прилеглий
порожній орган черевної порожнини,
бронх, перикард. Розвиток ускладнень
істотно збільшує летальність.
Аскаридозний гнійний гепатит
ускладнюється поддіафрагмальним абсцесом, правостороннім гнійним плевритом, перитонітом, сепсисом. При
останньому виникають гнійний менінгіт, абсцеси в легенях і нирках. Рідкіс14
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ність становить не більше 5%, при наявності ускладнень − понад 40%.
Лікування бактеріальних абсцесів
печінки комплексне. Найважливішим
компонентом його є антибіотикотерапія. При цьому призначають препарати широкого спектра дії, що впливають як на аеробну, так і на анаеробну
мікрофлору [2, 9, 26, 32].
Тривалий час основним методом
лікування бактеріальних абсцесів печінки було хірургічне, яке передбачає
розтин і дренування порожнини гнойовика через лапаротомний доступ.
Летальність при даному способі лікування досягала 20-30%, а при наявності ускладнень (прорив гнойовика в
черевну порожнину або в плевральну
порожнину) збільшувалася вдвічі.
В останнє десятиліття основним
методом лікування бактеріальних абсцесів печінки є черезшкірна пункція
порожнини гнойовика під контролем ультразвукового дослідження та
комп’ютерної томографії [20, 30, 31].
Даний метод дозволяє не тільки евакуювати гній, а й визначити чутливість збудника до того чи іншого антибіотика з метою проведення спрямованої антибіотикотерапії. Летальність
при даному способі лікування зазвичай становить 1-5% (в разі успішного
лікування захворювань, що з’явилися
основою для розвитку абсцесу).
При наявності вогнища інфекції в
черевній порожнині показано оперативне лікування, а транспарієтальна
пункція абсцесу може бути виконана
як самостійний і менш травматичний
метод лікування печінкового гнойовика. Втім, з цією метою можна про-

ра 36,2 ° С. Виникла підозра на абсцес
печінки на грунті аскаридозної інвазії.
Проведена пункція печінки, отримана кров. Після пункції відійшла через
рот одна аскарида. Призначено лікування мебендазолом.
24.1. на 2-й день після госпіталізації, хворий помер. Патологоанатомічний розтин: жовчний міхур замурований в пухких спайках. У великому сальнику аскарида. Абдомінальна
поверхня діафрагми в гнійних накладеннях. На лівій долі печінки участок
западання з некротичною поверхнею.
Навколо селезінки − фіброзно-гнійні накладення. У кишечнику велика
кількість аскарид. Слизова оболонка його сірого кольору, гіперемована. З фатерова сосочка стирчать кінці трьох аскарид, які проникли в загальну жовчну і печінкову протоки.
Печінка збільшена: її ліва доля злегка
горбиста, з виступаючими ділянками
у вигляді піднятих бульбашок. Один
з них на лівій долі під діафрагмою діаметром 5 см з тонкою капсулою, в
центрі якої є невеликий отвір (перфорація аскаридою); в порожнині міститься рідкий гній. На розрізі печінка
суцільно нафарширована аскаридами,
розташованими в розширених внутрішньопечінкових жовчних протоках. У лівій долі печінки є кілька обмежених щільною стінкою порожнин
діаметром 2-3 см, які містять гній і аскариди. Тканина печінки в’яла, зеленувата. Жовчний міхур розтягнутий
жовчю. Підшлункова залоза ущільнена і збільшена.
За даними літератури, при лікуванні неускладнених абсцесів леталь15
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вести й інтраопераційне дренування
порожнини гнойовика.
Методом лікування хворих з поодиноким абсцесом печінки є черезшкірне дренування двопросвітним
дренажем, який дозволяє проводити
тривале відмивання порожнини гнойовика розчинами антисептиків і антибіотиків [30].
При множинних дрібних абсцесах
(як правило, холангіогенної природи)
їх дренування зазвичай неможливе.
У даній ситуації провідна роль відводиться масивній антибіотикотерапії,
в поєднанні з зовнішнім дренуванням позапечінкових жовчних шляхів,
спрямованій на ліквідацію гострого
гнійного холангіту.
При дрібних множинних абсцесах печінки проводиться комплексне
консервативне лікування, що включає ендоваскулярну, внутрішньоартеріальну реґіонарну (селективну) інфузійно-трансфузійну терапію, призначення антибіотиків широкого спектра
дії, засобів, що поліпшують кровообіг
і функцію печінки.
У разі гострих проявів амебіазу показана госпіталізація. Для лікування
амебіазу використовують етіотропні препарати, що поділяються на такі
групи: 1) амебоциди прямої дії – хініофон (ятрен), дийодохін, ентеросептол, мексаформ, інтестопан, осарсол,
мономіцин та ін. – ефективні за умови локалізації амеб у просвіті кишки;
2) амебоциди непрямої дії – препарати
тетрациклінової групи (тетрациклін,
окситетрациклін, хлортетрациклін) –
ефективні у випадку локалізації амеб і
в просвіті кишок, і в стінці кишок (їх

призначають після гострих клінічних
проявів амебіазу в поєднанні з тканинними амебоцитами); 3) тканинні амебоцити, що діють на амеб переважно
в стінці кишки й у печінці – еметину
гідрохлорид, дегідроеметин, амбільгар;
4) тканинні амебоциди, що діють на
амеб у печінці й інших органах, але не
в кишках – хлорохін (делагіл, хінгамін),
резохін; 5) амебоциди універсальної
дії – метронідазол (флагіл, трихопол,
кліон), тинідазол (фасижин) – ефективні за будь-яких форм амебіазу.
Вибір препаратів, дозування й тривалість лікування залежать від клінічних форм амебіазу. У випадку носійства дизентерійних амеб призначають
ятрен по 650 мг 3 рази на день протягом 20 днів. Для лікування хворих на
легкі та середньоважкі форми кишкового амебіазу призначають метронідазол по 750 мг 3 рази на день протягом 5–10 днів у поєднанні з хініофоном або з додатковим призначенням
тетрацикліну по 0,5 г 4 рази на день
протягом 5 днів. Для лікування хворих на важкі форми кишкового амебіазу до схеми метронідазол+ятрен або
метронідазол+тетрациклін додають
внутрішньом’язово дегідроеметин у
дозі 1-1,5 мг/кг на добу протягом 5 днів.
Лікування хворих із позакишковими ускладненнями амебіазу проводять із використанням такої схеми: метронідазол по 750 мг 3 рази на
день протягом 5–10 днів у поєднанні з делагілом (перші 2 дні по 1 г на
добу, далі – по 0,5 г на добу протягом 4 тиж.). Крім того, призначають
внутрішньом’язово дегідроеметин по
1 мг/кг на добу протягом 10 діб. У ра16
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зі розвитку анемії призначають препарати заліза, кровозамінники. Прогноз для неускладнених форм кишкового амебіазу сприятливий. Летальні
наслідки, особливо у випадку пізно
розпочатого антипаразитарного або
хірургічного лікування, можливі у разі амебних абсцесів печінки, легень,
мозку і перфорації кишки [35].
Найчастіше ускладнення паразитарних абсцесів печінки − перфорація у черевну, плевральну порожнину, рідше − у порожнину перикарда.
Принципи діагностики та лікування
аналогічні таким при бактеріальному
абсцесі з перфорацією. При цьому також додають специфічну антипаразитарну хіміотерапію. При гельмінтоз-

них абсцесах печінки препаратом вибору є альбендазол.
Прогноз при абсцесах печінки залежить насамперед від етіологічного фактора. Найбільші показники летальності відзначаються у хворих з
біліарною природою абсцесу. Профілактика печінкових абсцесів полягає
в своєчасному виявленні та лікуванні
захворювань внутрішніх органів, що
є причиною розвитку абсцесів. Прогноз при аскаридозних абсцесах печінки вкрай тяжкий. З 23 хворих, про
яких повідомлялося у літературі, 20
померли. Профілактика здійснюється
шляхом масової планової дегельмінтизації, санітарної охорони грунту та
дотримання заходів особистої гігієни.
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СТАН АДАПТИВНО-КОМПЕНСАТОРНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ПРИ ТОКСОКАРОЗІ
І.П. Бодня
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна
У статті відображені сучасні уявлення про етіологію токсокарозу. Представлені результати кількісної оцінки структури і диференціації елементів крові
шляхом визначення лейкоцитарного індексу інтоксикації (ЛІІ). Для оцінки стану адаптації обстежених хворих було проведено визначення рівня кортизолу та
інсуліну в плазмі крові. Викладено критерії оцінки реактивності і адаптаційнокомпенсаторних можливостей організму при токсокарозі.
Ключові слова: токсокароз, адаптаційно-компенсаторні можливості, кортизол, інсулін.
СОСТОЯНИЕ АДАПТАЦИОННО-КОМПЕНСАТОРНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ТОКСОКАРОЗЕ
И.П. Бодня
Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ
Украины, г. Харьков, Украина
В статье отражены современные представления об этиологии токсокароза.
Представлены результаты количественной оценки структуры и дифференциации элементов крови путем определения лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ). Для оценки состояния адаптации обследованных больных было
проведено определение уровня кортизола и инсулина в плазме крови. Изложены
критерии оценки реактивности и адаптационно-компенсаторных возможностей организма при токсокарозе.
Ключевые слова: токсокароз, адаптационно-компенсаторные возможности,
кортизол, инсулин.
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CONDITION OF ADAPTIVE COMPENSATORY CAPABILITIES OF THE
HUMAN BODY IN TOXOCARIASIS
I.P. Bodnya
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ministry of Health of
Ukraine, Kharkіv, Ukraine
The article describes contemporaty views on the etiology of toxocariasis. Some
results of quantitative evaluation of the structure and differentiation of the blood
elements by identification of leukocyte intoxication index have been presented. In
order to evaluate the adaptation condition of the examined patients, the levels of
cortisol and insulin in the blood plasma have been determined. Criteria for evaluation
of adaptive compensatory capabilities of the body in toxocariasis have been given.
Key words: toxocariasis, adaptive compensatory possibilities, cortisol, insulin.
шається актуальним продовження пошуку і розробки нових способів лікування паразитарних хвороб.
При переважній більшості гельмінтозів-зоонозів людина вражається
тими ж стадіями збудника, які мешкають у дефінітивного хазяїна. Поряд
з цим, є чимало гельмінтозів зоонозної природи, збудники яких вражають людину личинковими стадіями
розвитку, викликаючи інвазії, що позначаються як ларвальні (личинкові)
гельмінтози [6, 7].
Найбільш патогенною дією володіють гельмінтози в міграційній стадії і тканинні. Особливий інтерес
представляє токсокароз − паразитарне захворювання, що викликається міграцією личинок аскаридат собак (Toxocara canis) і кішок (Toxocara
mystax) в різних органах і тканинах,
що характеризується тривалим рецидивуючим перебігом і поліорганними
ураженнями алергічної природи [8, 9].
Токсокароз, на відміну від усіх інших

Триваюча перебудова вітчизняної
охорони здоров’я пов’язана, в першу чергу, з переходом на систему медичного страхування, що разом із
неухильним зростанням цін на медикаменти зумовлює необхідність
проведення досліджень, спрямованих на оптимізацію діагностики та лікування найпоширеніших захворювань [1]. До числа таких обґрунтовано
можна віднести і гельмінтози.
Актуальність досліджень також
зростає у зв’язку з тим, що існуюча
система заходів боротьби з паразитозами, лікування і профілактика не забезпечують належного ефекту. Подальше поширення як гельмінтозів,
так і протозоозів внаслідок посилення
міграції населення сприяє збільшенню
захворюваності, особливо найбільш
серед людей молодого працездатного віку [2–5]. В зв’язку з недостатньою
клінічною ефективністю, наявністю
побічних ефектів, тривалим прийомом
протипаразитарних препаратів зали20
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ларвальних гельмінтозів, є масовим
захворюванням для України.
Потрапивши в травний тракт, личинка в яйці звільняється від оболонки і через слизову кишечника проникає в систему ворітної вени. Близько
70% личинок токсокар осідає в печінці [10–12], решта проходять через печінку і потрапляють в мале коло кровообігу.
Діагностика токсокарозу утруднена через поліморфізм і невизначеність
клінічних проявів [13, 14]. У повсякденній клінічній практиці своєчасна
постанова діагнозу і призначення специфічної терапії − швидше виняток,
ніж правило.
Невизначеність анамнезу, скарг та
стадійність клінічної картини часто
ховаються під симптомами загальної
інтоксикації, змушують вдаватися до
численних лабораторних досліджень,
консультацій фахівців різного профілю [12, 15, 16]. Клінічні прояви інвазії
також часто «маскуються» супутніми
або загостреннями попередніх захворювань [17].
Ключова роль у постановці діагнозу могла б належати лабораторним
методам діагностики. Проте в даний
час морфологічна верифікація діагнозу проводиться вкрай рідко. Розробка
та впровадження імунологічних методів діагностики, що засновані на виявленні Ig G антитіл до антигена Тохосага canis, дозволила розширити знання
про ураженість населення і про саму
інвазію [14, 18, 19, 20]. Разом з тим,
визначення специфічних антитіл не є
показником життєздатності личинок
токсокар. Таким чином, оптимізація

алгоритму діагностики токсокарозу в
повсякденній практиці сімейного лікаря надзвичайно актуальна. Все це
визначає необхідність розробки і застосування цілого комплексу методів − клінічних, імунологічних, спеціальних паразитологічних та оптимізації терапії даного захворювання [21]..
До теперішнього часу проблема терапії токсокарозу не може вважатися
вирішеною. Не розроблено схем, що
враховують терапевтичну ефективність протигельмінтної дії, а також переносимість і небажані побічні ефекти різних препаратів та їх поєднань.
Невизначений комплекс патогенетичної терапії, що враховує особливості
імунної відповіді, виразність органних уражень і алергічних реакцій.
Все вищезазначене обгрунтовує
необхідність продовження досліджень у цьому напрямку.
Мета дослідження – визначити
стан
адаптаційно-компенсаторних
можливостей людини при токсокарозі, встановити особливості клінічного
перебігу та патогенезу для оптимізації
діагностики та лікування.
Матеріали і методи дослідження.
Для виконання поставлених завдань обстежено 140 хворих на токсокароз у віці від 20 до 60 років (середній
вік 39,6±3,3 років) (80 чоловіків і 60 жінок), які перебували на амбулаторному обстеженні та лікуванні на кафедрі
медичної паразитології та тропічних
хвороб Харківської медичної академії
післядипломної освіти в 2013-2016 рр.
Для порівняння і контролю обстежено 20 практично здорових осіб відповідної статі й віку. Для вивчення
21
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ської медичної академії післядипломної освіти.
Виходячи з того, що в патологічний процес при токсокарозі закономірно залучається гепатобіліарна система, шлунок і дванадцятипала кишка,
підшлункова залоза, при обстеженні
хворих на токсокароз крім загальноприйнятого клініко-лабораторного
обстеження (клінічного аналізу крові,
сечі), досліджували біохімічні показники крові (загальний білок, білірубін і їх фракції, АлАТ, АсАТ, тимолова
і сулемова проби, лужна фосфатаза,
діастаза сечі і крові, базальна кислотність шлунка і ін.).
З огляду на то, що імунній системі
відводиться велика роль у формуванні
патологічного процесу, в оцінці тяжкості перебігу захворювання та ефективності лікування при паразитарних
хворобах, було проведено дослідження імунологічного статусу з визначенням комплексу показників, що характеризують клітинний і гуморальний імунітет, включаючи визначення
вмісту лейкоцитів, лімфоцитів крові
і їх фракцій, та імуноглобулінів класів А, M, G, E. Крім того, для загальної оцінки лейкоцитарної реакції визначався лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ) [22], який оцінюється як
інтегральний показник функції лейкоцитів, що дозволяє судити не тільки про зміну структури і диференціації елементів крові, але і в певній мірі
про імунні реакції в цілому просто по
клінічних аналізах крові. Для оцінки
адаптаційно-компенсаторних реакцій
організму дефінітивного хазяїна при
токсокарозі досліджувався базальний

зворотного розвитку органної патології і ефективності комплексної (антигельмінтної, патогенетичної і симптоматичної) терапії вдруге обстежено
75 хворих через 4-6 місяців після закінчення лікування. Діагноз «токсокароз» у всіх хворих основної групи і
його відсутність у контрольній групі
підтверджено відповідно до критеріїв діагностики на підставі сукупності
клінічної картини, клініко-лабораторних показників і результатів лабораторного аналізу. Критерії включення:
до групи дослідження включалися пацієнти після отриманої інформованої
згоди пацієнта з достовірно встановленим діагнозом «токсокароз» у стадії
загострення.
Клінічне дослідження хворих проводили за загальноприйнятою методикою. Вона включала дані ретельно
зібраного анамнезу, суб’єктивних та
об’єктивних даних, даних лабораторного (аналіз крові, аналіз сечі, біохімічний аналіз крові, аналіз випорожнень на яйця гельмінтів та найпростіші, зішкріб на яйця гостриків,
імунологічний статус, гормони: котризол, інсулін) та інструментального дослідження (рентгеноскопія або
рентгенографія грудної клітини, електрокардіографія, ультразвукове дослідження внутрішніх органів).
Клініко-лабораторні дослідження
проведено на базі КЗОЗ «Обласна клінічна інфекційна лікарня м. Харкова»
під керівництвом завідувача лабораторії Добродецької А.Л., а також медичною лабораторією «Аналітика» та
лабораторією кафедри медичної паразитології та тропічних хвороб Харків22
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випадково. У подібних випадках тривалість захворювання була менш дійсною.
При цьому можна відзначити, що в усі
періоди тривалості інвазії чоловіків було більше, ніж жінок (табл. 2).
При обстеженні – до лікування
хворі пред’являли численні скарги
(табл. 3). Лише 26 (18,57%) хворих не
висловлювали скарг. Токсокароз у них
мав безсимптомний перебіг і був виявлений випадково.
При пальпації у верхніх відділах живота визначалася напруга м’язів, болючість. У 87,5% хворих відзначалася локальна болючість в правому підребер’ї
і/або в області жовчного міхура, що
іррадіює в праве плече, шию, під лопатку і в поперекову область. У 56,14%
хворих обмежена болючість при перкусії і пальпації визначалася переважно в епігастральній ділянці, рід-

рівень гормонів периферичних ендокринних залоз (кортизол та інсулін).
Специфічне лікування хворих на
токсокароз проводили альбендазолом
за 10-денною схемою в курсовій дозі
400 мг двічі на день протягом доби.
Статистичне опрацювання отриманих результатів дослідження здійснено за допомогою пакета програм
«STATISTICA» for Windows (Stat Soft
Inc, США) на комп’ютері з процесором Pentium II Celeron 850 PPGA.
Результати дослідження. Аналіз
розподілу хворих за статтю та віком
показав, що чоловіків було більше,
ніж жінок і що переважна більшість
хворих (86,40%) перебували в працездатному віці (табл. 1).
Достовірний початок інвазії не завжди можна було встановити, бо у багатьох хворих токсокароз був виявлений

Таблиця 1.
Розподіл хворих на токсокароз за статтю та віком
Стать
Чол.
Жін.
Всього

17-20
осіб
%
3
3,8
4
6,7
7
5,0

21-30
осіб
%
19
23,7
16
26,7
35
25,0

Вік хворих (років)
31-40
41-50
осіб
%
осіб
%
28
35,0
19
23,7
14
23,3
18
30,0
42
30,0
37
26,4

51-55
осіб
%
11
13,8
8
13,3
19
13.6

Всього
осіб
%
80
100
60
100
140
100

Таблиця 2.
Розподіл хворих на токсокароз
залежно від статі і тривалості захворювання
Кількість
хворих
Чол.
Жін.
Всього

Тривалість захворювання (років)
0-1 рік
осіб
%
20
55,55
16
44,44
36
100,00

2-5 років
осіб
%
40
57,14
30
42,85
70
100,00
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6-10 і більше
осіб
%
20
58,82
14
41,18
34
100,00

Всього
осіб
%
80
57,14
60
42,86
140
100,00
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Таблиця 3
Частота і характер скарг хворих на токсокароз до лікування
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Найменування симптому
Відчуття тяжкості і болю в правому підребер'ї
Біль в лівому підребер'ї
Біль в області жовчного міхура
Біль в епігастральній ділянці
Нудота
Блювання
Відрижка
Печія
Гіркота в роті
Сухість в роті
Зниження апетиту
Закрепи
Проноси
Сверблячка шкіри
Пожовтіння шкірного покриву
Біль у суглобах
Головний біль
Запаморочення
Дратівливість, емоційна нестійкість
Підвищена слабкість і стомлюваність
Поганий сон
Біль в серці
Немає скарг

Осіб
120
8
11
42
80
16
47
20
86
11
39
43
36
38
36
36
18
39
47
106
43
20
26

%
85,71
5,71
7,85
30,00
57,14
11,43
33,57
14,28
61,43
7,85
27,85
30,71
25,71
27,14
25,71
12,85
42,14
27,85
33,57
75,71
30,71
14,20
18,57

При дослідженні морфологічного
складу периферичної крові було встановлено, що середні показники основних елементів крові знаходилися в
межах норми.
Вміст еозинофілів (від 4% до 0) був
незначним. У повсякденній клінічній
практиці прийнято вважати, що однією з ознак гельмінтозів є еозинофілія.
Однак, таку думку при нормальному
або навіть низькому вмісті еозинофілів в периферичній крові може привести до неправильного висновку.
Для оцінки стану крові при токсокарозі ми враховували не просто лей-

ше (12,5%) навколо пупка і в лівому
підребер’ї (5,36%). Симптом Менделя
був позитивний у 12,5% хворих. Печінка визначалася у краю реберної дуги у 44,5% хворих, а у 35,22% − нижній
край печінки виступав з-під краю реберної дуги на 2-3 см.
У 79,31% хворих на токсокароз
спостерігалися різні нервово-психічні порушення, на що вказували й інші
дослідники.
Об’єктивної симптоматики, характерної для ураження органів грудної клітини, сечовидільної та статевої
систем не було виявлено.
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зультаті дослідження було встановлено, що середні значення біохімічних
показників крові коливалися в межах норми. Разом з тим, аналіз частоти змінності по відношенню до норми
дозволив встановити, що рівень загального білірубіну, лужної фосфатази, тимолової проби, бета-глобулінів
і гамма-глобулінів частіше були підвищені, а рівень альбумінів знижений (табл. 4). Результати дослідження
АсАТ, діастази сечі і крові не відрізнялися від норми у всіх хворих.
У літературі є вказівки про те, що
не у всіх хворих на токсокароз, навіть
з вираженим ураженням печінки, виявляються зміни вмісту АлАТ і АсАТ
в крові. Тому, відсутність змін у вмісті
амінотрансфераз ще не виключає патологічного процесу в печінці. Разом
з тим, підвищення амінотрансфераз −
індикаторів пошкодження печінкових
клітин безсумнівно свідчить про дисфункцію печінки.
Тривале динамічне спостереження за хворими дозволило узагальнити отримані суб’єктивні і об’єктивні
дані і виділити основні загальні і
місцеві клінічні синдроми, що найчастіше зустрічалися: больовий абдомінальний, диспептичний, астеноневротичний, вегето-дистоничний
синдроми і найбільш характерну органну патологію.
Частіше від інших синдромів (у
80,22% хворих), як правило, зустрічався больовий синдром, обумовлений болями у верхніх відділах живота. Болі в правому підребер’ї, в епігастральній ділянці і в лівому підребер’ї
були різні за силою і характером від

коцитарну формулу, а визначали зміни
співвідношення формених елементів
периферичної крові, виходячи з того, що у формуванні реакції організму
у відповідь на інвазію грають важливу
роль лейкоцити. Відомо, що лімфокіни,
напрацьовані Т-клітинами, здійснюють
регуляцію нейтрофілів, еозинофілів,
моноцитів, активуючи або дегранулюючи ці неспецифічні ефекторні клітини.
Для кількісної оцінки структури
і диференціації елементів крові нами
проведено визначення лейкоцитарного індексу інтоксикації (ЛІІ) у хворих
на токсокароз. ЛІІ у хворих на токсокароз становив в середньому 1,25 ± 00,25
(межі коливань 0,9-1,3). В межах норми
ЛІІ знаходився тільки у 21 ± 0,4% хворих на токсокароз. У 20,4% хворих ЛІІ
в 1,5-2 рази перевищував верхні показники норми. Підвищення ЛІІ, як правило, спостерігалося частіше при низькому (нижче 3%) вмісті еозинофілів в
периферичній крові.
Наведені дані свідчать про те, що
обчислення ЛІІ дозволяє уточнити
характер і спрямованість змін в крові при гельмінтозах. Можна відзначити, що ЛІІ при токсокарозі був змінений, на відміну від еозинофілів, і
свідчить про переважання мононуклеарної реакції організму хазяїна у
відповідь на інвазію. Представлена
досить складна картина виявлених
змін і взаємозв’язків вмісту елементів
периферичної крові відображає динамічність відповідної реакції організму
на інвазію.
Аналіз результатів досліджень біохімічних показників крові вказував
на різну спрямованість їх змін. В ре25
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Таблиця 4
Частота зустрічання змін біохімічних показників крові хворих
на токсокароз до лікування
Показник
Білірубін
Лужна фосфатаза
АлАТ
Тимолова проба
Загальний білок
Альбуміни
Глобуліни: альфа
бета
гамма

1
38,33
41,67
68,64
13,37
61,67
47,08
46, 55
23,32
46,67

Частота зустрічання змін (%)
2
61,67
58,33
31,36
66,67
38,33
11,27
38,33
73,33
53,33

3
20,00
41,67
15,12
3,35
-

Досить часто у таких хворих відзначалися підвищена пітливість, свербіж
шкіри, дискінезія жовчного міхура і
органів шлунково-кишкового тракту,
болі в області серця при нормальній
ЕКГ, брадикардія, труднощі перемикання з однієї роботи на іншу, нестійкість настрою, розлади сну.
Виявлені клініко-лабораторні зміни зустрічалися у хворих на токсокароз до лікування в найрізноманітніших поєднаннях, обумовлюючи поліморфність клінічних проявів від
безсимптомних до виражених порушень функцій органів і систем.
На основі того, що імунній системі відводиться велика роль у формуванні патологічного процесу, а також
в оцінці тяжкості перебігу та ефективності лікування паразитарних хвороб,
було проведено дослідження стану
клітинного і гуморального імунітету у
хворих на токсокароз.
Як видно з таблиці 5, показники
імунітету у хворих на токсокароз істотно відрізняються від аналогіч-

слабких і/або помірно виражених, тупих, ниючих до постійних, різко виражених, з ірадіацією.
Диспептичний синдром у 65,22%
хворих також був по-різному виражений в залежності від сили і характеру
диспептичних проявів.
У багатьох хворих (84,31%) спостерігався астено-невротичний синдром
різного ступеня вираженості і клінічно проявлявся у вигляді головного болю, що виникав частіше до кінця дня
і/або після перенапруження, підвищеної стомлюваності і дратівливості,
зниження працездатності, вираженої
астенізації, невпевненості в собі, ослаблення уваги і т.і.
У 58,8% хворих було виявлено синдром вегето-дистонії, який виражався
в порушенні вегетативної регуляції і
вегетативної нестійкості, що свідчить
про зниження пристосувальних можливостей хворих. Головні болі частіше
виникали вранці, при зміні погоди,
носили нападоподібний характер і супроводжувалися запамороченнями.
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них показників контрольної групи.
Зокрема, у них достовірно зростає
число активних клітин, відзначається статистично значуще підвищення вмісту СД8 і зменшення СД4, що
призводить до вираженого зниження індексу СД4/СД8. У цих хворих
є явний дисбаланс основних ланок
імунітету, який виражається в активації Т-клітинної ланки імунітету
з посиленням супрессорного і ослабленням хелперного компонентів, в
зниженні В-лімфоцитів і збільшення загальної кількості сироваткових
імуноглобулінів.
Виходячи з того, що ЛІІ як інтегральний показник функції лейкоцитів, дозволяє судити не тільки про
зміну структури і диференціації елементів крові, але і про імунну реакцію
в цілому, було проведено зіставлення показників ЛІІ індексу СД4/СД8 у
одних і тих же хворих. Було встановлено, що при зниженні індексу СД4/
СД8 показник ЛІІ та також знижується. Це дозволяє зробити висновок, що
ЛІІ аналогічно індексу СД4/СД8 може
бути рекомендований для використання як критерій прогнозування та
оцінки тяжкості перебігу інвазії.

Майже однакові значення сумарних імуноглобулінів не відображають
змін, що відбуваються у гуморальному імунітеті при токсокарозі.
Щоб з’ясувати участь кожного із
3-х основних імуноглобулінів в реакції організму на інвазію, було визначено не просто їх вміст у крові, процентний вміст, а також визначалося співвідношення Ig G / Ig A. Виявлені зміни
свідчать про дисбаланс сироваткових
імуноглобулінів, що є одним з ознак
імунодепресіі.
Дослідження вмісту IgE в крові хворих на токсокароз показало, що середні його значення (50,05 ± 5,03 кЕд/л)
не відрізнялися від контролю (42,1 ±
5,1 кЕд / л). Одночасно виявлено чітку
залежність між частотою підвищення
концентрації Ig E і токсокарозом.
Підсумки результатів дослідження комплексу імунних реакцій, що відображають стан окремих ланок імунітету та імунної системи в цілому,
свідчать про різний ступінь і спрямованість імунологічних порушень у обстежених хворих на токсокароз.
Результати проведених досліджень
показали, що в розвитку і реалізації
імунної відповіді на інвазію відбуваТаблиця 5.

Стан клітинного імунітету у хворих на токсокароз до лікування
Показник імунітету (%)
Т-загальне СД3
Т-активне
Т-супрес. СД8
Т-хелп. СД4
СД4/СД8
В-лімф.

Група здорових
68,9±1,36
40,6±2,4
19,9±1,9
36,6±2,1
2,2
19,0±0,72

П ри м і т к а : різниця статистично достовірна, р ˃0,05.
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Група хворих на токсокароз
65,4±2,5
х
37,2±2,8
20,0±7,1
х
19,2±4,8
0,96
х
15,5±1,4
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ний вплив глюкокортикоїдів на гіпоталамус.
Середній рівень кортизолу у хворих на токсокароз не відрізнявся від
норми (Р <0.05). Не встановлено відмінностей у вмісті кортизолу в залежності від статі (у чоловіків − 408.3 ±
82.5, у жінок −434.7 ± 51.4 нмоль/л) і
віку (до 40 років − 424.6 ± 45.4, після
40 років − 432.6 ± 59.3 нмоль/л) .
Відомо, що кількість кортикостероїдів в крові залежить не тільки від
їх секреції, а й від низки інших причин, в тому числі від їх інактивації,
яка відбувається переважно в печінці.
Підвищення концентрації кортизолу
в крові при токсокарозі може бути не
тільки результатом активації гіпоталамо-надниркової системи, але і наслідком зміни інгібіції гормону при
зростаючих порушеннях функціонального стану печінки. Підтвердженням цьому служить прямий кореляційний зв’язок між вмістом кортизолу
в крові і станом печінки у хворих на
токсокароз.
Ще один гормон, роль якого надзвичайно велика в гормональній відповіді організму при адаптації − інсулін. Не відомо жодного іншого
гормону, який би володів таким вираженим контрефектом по відношенню
до глюкокортикоїдів. Від вмісту інсуліну в периферичній крові залежить
чутливість тканин до регуляторного
впливу глюкокортикоїдів, їх метаболічний ефект. Пояснення отриманих
даних і оцінка стану адаптації зі зміни вмісту кортизолу при хронічній
інвазії без аналізу вмісту інсуліну обмежені.

ється складна перебудова взаємодії
між Т- і В-системами імунітету, що
забезпечує нову інтеграцію імунних
процесів, які відбивають взаємодії показників імунної системи.
Однак досі немає пояснення різноманіттю клінічних та імунологічних проявів при токсокарозі, недостатньо вивчена роль ендокринної
системи та особливості гормональної регуляції на різних етапах адаптації до інвазії.
Одним із шляхів оцінки стану
адаптивних можливостей організму є
дослідження вмісту в крові гормонів.
Відомо, що зміна концентрації гормонів в крові, що ведуть до перебудови
міжендокринних відносин, є одним з
важливих ланок складної системи регуляції. У гуморальній відповіді організму надзвичайно велике значення
мають глюкокортикоїди, яким відводиться провідна роль в реалізації неспецифічних реакцій, що забезпечують розвиток резистентності організму і перехід на новий рівень регуляції,
при якому відновлюється рівновага
між катаболічними і анаболічними
процесами.
Є значна кількість робіт, присвячених вивченню кортикостероїдів при
стресі й адаптації [23, 24]. Згідно літературних даних в природних умовах
регуляції багато структур головного
мозку і, перш за все, гіпоталамо-гіпофізарна система чутливі до глюкокортикоїдів. Дія стероїдів на гіпоталамус,
в основному, пов’язується з участю
гормонів в саморегуляції за принципом негативного зворотного зв’язку.
Більшістю авторів виявлено гальмів28
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Біологічні ефекти інсуліну залежать
від концентрації гормону в крові, а так
само від взаємодії інсуліну з контрінсулярними гормонами, серед яких найбільша роль відводиться кортизолу.
Крім того, виявлений в гіпоталамусі
пептид «інсулін-релізинг-гормон» дає
можливість по-новому розглядати регуляцію діяльності острівкового апарату підшлункової залози та обміну
речовин в організмі, в цілому.
Базальний рівень інсуліну досліджений у 58 хворих на токсокароз.
При клініко-лабораторному та інструментальному обстеженні у 18
(31,03%) хворих виявлено картину
хронічного панкреатиту в поєднанні з холециститом або гепатитом. Це
узгоджується з літературними даними, які показують, що при токсокарозі порушується інкреторна функція
підшлункової залози. Вміст цукру в
крові хворих на токсокароз (81,03%)
коливався в межах норми і в середньому становив 5,14 ± 0,17 нюль/л.
Концентрація інсуліну у хворих на
токсокароз була вищою (р>0,05), ніж
у здорових; статевих відмінностей
в концентрації інсуліну в сироватці крові хворих на токсокароз, як і в
контролі не було виявлено.
Для оцінки впливу інвазії на адаптаційно-пристосувальні реакції хворих на токсокароз проведено визначення показника напруги (співвідношення рівня кортизолу та інсуліну в
крові) − найбільш об’єктивний критерій тяжкості шкідливої дії інвазії і
активності компенсаторно-пристосувальних процесів, що розвиваються в
організмі хворих.

З огляду на те, що характер ендокринної реакції організму у відповідь на інвазію змінюється порізному, тяжкість стану напруги визначали не за абсолютним вмістом
кортизолу і інсуліну в крові, а за величиною коефіцієнта, що відображає ставлення відсоткових величин
цих гормонів.
За даними літератури існує три варіанти реакції ендокринної системи
організму у відповідь на подразник:
• реакція розвивається за рахунок
переважного збільшення вмісту
глюкокортикоїдів у крові, рівень
інсуліну залишається незмінним
або трохи перевищує контроль;
• вміст глюкокортикоїдів в крові
зростає незначно, але різко знижується рівень інсуліну;
• істотно збільшується концентрація
глюкокортикоїдів у крові при одночасному падінні рівня інсуліну.
Чим вищий коефіцієнт напруги,
тим менший резерв компенсаторних
можливостей організму, і тим більш загрозливим з точки зору прогнозу компенсації функцій стає стан напруги.
Показник напруги у хворих на токсокароз визначався в широких межах,
що свідчить про різні типи адаптаційної реакції ендокринної системи:
1) вміст кортизолу в крові знаходиться на високому рівні при низькому
рівні інсуліну (K1).
2) рівень кортизолу не змінений або
незначно змінений при незмінному або підвищеному рівні інсуліну
(К2, К3, К4).
3) вміст кортизолу залишається в
межах норми або незначно зміне29
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значному зниженні рівня інсуліну
(К5=4, К6=40). Організм переходить
на інший більш економний рівень регуляції. Скорочення кортизолу в крові
при одночасному більш вираженому
зниженні інсуліну є доцільним механізмом, який розширює межі адаптаційних можливостей організму, за рахунок врівноваження катаболічних
процесів.
Особливо це наочно проглядається на співвідношенні основних адаптогенних гормонів − кортизолу та інсуліну, процентне співвідношення
яких дає уявлення про стан напруги.
Чим вищий коефіцієнт напруги до лікування, тим менший резерв компенсаторних можливостей, і тим більше
несприятливим з точки зору прогнозу компенсації функцій стає стан напруги. Як свідчать проведені нами дослідження і дані літератури, всі три
варіанти можуть завершитися нормалізацією або значним зниженням показника напруги після комплексної
антигельмінтної терапії, що вказує на
нормалізацію або поліпшення гормональної регуляції.
Виявлені в процесі аналізу варіанти зміни стану напруги дозволили виділити три основні типи перебудови
гормональної регуляції і стану адаптації при токсокарозі: нормальної, компенсованої адаптації і дезадаптації.
При нормальній адаптації зберігається нормальне фізіологічне співвідношення гормонів в крові, при якому
стан напруги не виходить за межі норми, тобто відбувається гормональна
перебудова, яка сприяє розвитку стійкої резистентності організму в нових

ний, а рівень інсуліну значно знижений (К5, К6).
Всі три варіанти характеризують
різну ступінь напруги і свідчать про
ті механізми, за допомогою яких організм досягає стану резистентності.
При першому типі реакції (К1=24)
концентрація кортизолу в крові прагне до максимальної, а інсуліну – до мінімальної. Такий тип реагування свідчить про те, що організм працює на
межі своїх адаптаційних можливостей і швидко може перейти в фазу виснаження.
Другий тип (К2=0.8, К3=0) характеризує субекстремальний стан. Дівергентні зміни вмісту в крові кортизолу і інсуліну не досягають своїх крайніх значень, а реалізуються в
проміжній зоні. Концентрація гормонів в крові може досягати своїх крайніх величин під впливом загострення
патологічного процесу, або додаткового подразника та приєднання різних інфекційних та інших захворювань організму. Відсутність змін вмісту кортизолу (К3, К4), або зниження
при підвищенні контргормону − інсуліну − вносить певну нестійкість в
розвиток захисних реакцій. Рівень резистентності при такому варіанті реагування виявляється нижчим норми
(К3). Другий варіант реагування може
закінчитися переходом в екстремальний стан з фазою виснаження або в
стан хронічної напруги, тобто переходить в третій тип реакції.
Для третього типу розвитку резистентності характерна відсутність змін
і незначне збільшення, або зменшення вмісту кортизолу в крові при більш
30
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на динаміка загального стану і клініко-лабораторних показників частіше
спостерігалася у хворих, які отримували додатково інтерферони.
При контрольному клініко-лабораторному обстеженні хворих після
комплексної антигельмінтної терапії
з додаванням інтерферонів було встановлено, що стан хворих значно поліпшувався, швидше зникали симптоми астенізація і інтоксикації, нормалізувалися або помітно поліпшувалися
об’єктивні клініко-лабораторні показники, підвищувалася стійкість до
простудних захворювань.
Нормалізація показників клітинного і гуморального імунітету відзначалася частіше у хворих, які отримували інтерферони, ніж у хворих без них.
Як показали наші дослідження, інтерферони надають індукуючу, імунокорегуючу і протизапальну дію. Механізм
дії інтерферонів включає нормалізацію
змінених показників Т-лімфоцитів з різною фенотипічною спрямованістю, підвищення рівня IgA, тенденцію до нормалізації рівня Ig M, Ig G. Курсове застосування досить ефективне у хворих
з вторинним імунодефіцитним станом.
В цілому слід зазначити, що у більшості хворих на токсокароз після
комплексної антигельмінтної терапії,
незважаючи на поліпшення загального стану і відносне, різного ступеня
виразності, зворотний розвиток існуючих до лікування змін, повної нормалізації показників імунної системи
не відбувається, що свідчить про стійкість цих порушень. Застосовані для
корекції імунологічних та адаптаційних порушень інтерферони сприяли

умовах − настає довгострокова адаптація. Більш виражені порушення
гормонального балансу, наростання
дезорганізації гормональних відносин і стану напруги, що не заходять за
межі умовної фізіологічної норми, характерні для компенсованої адаптації,
яка за будь-яких несприятливих умов
може перейти в стан дезадаптації. Дезадаптація характеризується вираженим порушенням міжгормональних
відносин і підвищенням стану напруги, характерним для виснаження компенсаторних можливостей організму.
Таким чином, виявлені зміни гормональної регуляції при токсокарозі
дають додаткову інформацію про стан
адаптивно-компенсаторних можливостей організму, розширюють уявлення про патогенетичні механізми
токсокарозу і можуть бути використані при оцінці стану адаптації хворих
на токсокароз, а також для обґрунтування розробки корегуючої терапії.
З метою пошуку можливих шляхів прискорення відновлення порушень імунітету, які мають тривалий
перебіг у хворих на токсокароз, поряд
з антигельмінтним і загальноприйнятим патогенетичним лікуванням додатково були застосовані інтерферони. Для оцінки імуномодулюючої дії
інтерферонів було обрано такі критерії: загальний стан хворого і динаміка
суб’єктивних та об’єктивних клінічних даних, а також динаміка основних
показників клітинного і гуморального
імунітету по відношенню до норми.
Через 4-6 місяців після комплексної терапії з додаванням інтерферонів було встановлено, що позитив31
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ний для використання як критерій
прогнозування та оцінки тяжкості
перебігу токсокарозу в клінічній
практиці.
3. Для спрощення та підвищення
точності оцінки тяжкості інвазії у
хворих на токсокароз слід визначати коефіцієнт напруги (співвідношення рівня кортизолу та інсуліну
в крові) як найбільш об’єктивний
критерій тяжкості шкідливої дії
інвазії і активності компенсаторно-пристосувальних процесів, що
розвиваються в організмі.
4. Для корекції адаптаційних порушень у хворих на токсокароз обґрунтовано застосування інтерферонів, що сприяє прискоренню зворотного розвитку органної
патології у хворих на токсокароз
і підвищенню ефективності лікування (подано патент).

прискоренню зворотного розвитку органної патології у хворих на токсокароз
і підвищенню ефективності лікування.
Висновки:
1. Дані про особливості вмісту показників клітинного та гуморального імунітету можуть бути використані як додаткові критерії з
діагностичною метою при токсокарозі. Рекомендовано як найбільш
інформативні критерії у хворих на
токсокароз використовувати в клінічній практиці такі показники:
підвищення вмісту СД8 і зменшення СД4, що призводить до вираженого зниження індексу СД4 / СД8,
також підвищення вмісту Ig G.
2. Враховуючи, що вміст еозинофілів при токсокарозі був незначний, пропонується використовувати ЛІІ, який аналогічно індексу
СД4/СД8 може бути рекомендова-
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ОСОБЛИВОСТІ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ ЛАНКИ ІМУНІТЕТУ
У ПЕРИФЕРИЧНІЙ КРОВІ ПРИ ЕХІНОКОКОЗІ ПЕЧІНКИ
ДО І ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ
Т.А. Велієва
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна.
У роботі представлені результати оцінки неспецифічної реактивності імунної системи в периферичній крові у хворих на ехінококоз печінки. Виявлено
достовірні зміни неспецифічної реактивності імунної системи в периферичній
крові, що може бути використано в якості додаткового критерію для оцінки активності патологічного процесу в печінці і прогнозу результатів лікування ехінококозу.
Ключові слова: ехінококоз, фагоцитарна активність нейтрофілів, абсолютна
кількість моноцитів, альфа-фактор некрозу пухлин (ФНП).

ОСОБЕННОСТИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА
В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ ЭХИНОКОККОЗЕ ПЕЧЕНИ
ДО И ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ
Т.А. Велиева
Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ
Украины, г. Харьков, Украина.
В работе представлены результаты оценки неспецифической реактивности
иммунной системы в периферической крови у больных эхинококкозом печени. Выявлены достоверные изменения неспецифической реактивности иммунной системы в периферической крови, что может быть использовано в качестве
дополнительного критерия для оценки активности патологического процесса в
печени и прогноза результатов лечения эхинококкоза.
Ключевые слова: эхинококкоз, фагоцитарная активность нейтрофилов, абсолютное количество моноцитов, альфа-фактор некроза опухолей (ФНО).
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PECULIARITIES OF NON-SPECIFIC BRANCH OF IMMUNITY IN
PERIPHERAL BLOOD IN LIVER ECHINOCOCCOSIS BEFORE AND AFTER
TREATMENT
T.A. Velieva
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education of Ukraine, Kharkіv, Ukraine
The paper presents the results of the evaluation of non-specific response of the
immune system in the peripheral blood of patients with liver echinococcosis. Significant changes in non-specific response of the immune system in the peripheral blood
have been found which can be used as an additional criterion for assessing the activity of the pathological process in the liver, and prognosis of outcomes of echinococcosis treatment.
Key words: echinococcosis, phagocytic activity of neutrophils, absolute number of
monocytes, alpha tumor necrosis factor (TNFα).
Ехінококоз печінки відноситься до
паразитарних захворювань і є ендемічним для деяких регіонів України.
На ехінококоз хворіють люди працездатного віку, що визначає і високу соціально-економічну значущість проблеми. Ехінококоз – тяжке паразитарне захворювання, яке найчастіше
вражає печінку і легені, рідше спостерігається ураження інших органів [1,
2, 3]. При цьому частота ураження ехінококом печінки коливається в межах
44-84%. Захворювання супроводжується розвитком об’ємних кістозних
утворень [4, 5]. Дослідження багатьох
авторів показують, що в останні роки
збільшилася кількість хворих на ехінококоз не тільки в загальновизнаних
ендемічних вогнищах, але також і серед жителів центральної і західної Європи [6, 7]. Проте, дослідження, присвячені вивченню поширеності, діагностики, лікування і профілактики
ехінококозу серед населення України

проводяться явно недостатньо [1, 8].
Зважаючи на відсутність патогномонічних симптомів, а також тривалого
безсимптомного перебігу ехінококоз
діагностується в ряді хворих випадково при обстеженні з приводу інших захворювань. Часто захворювання розпізнається при приєднанні до
нього різних ускладнень, частота яких
коливається від 15 до 52%, що значно
погіршує перебіг захворювання та результати лікування [9, 10].
Паразитарна киста, що росте в
печінці, впливає на організм хазяїна різноманітно, що можна визначити як токсико-алергічний і механічний вплив [11, 12, 13]. Коли здавленими виявляються магістральні судини
і протоки, настає розлад кровообігу в
тих чи інших відділах печінки, порушується венозний відтік від неї і приплив ворітної крові. При компресії
жовчних шляхів порушується пасаж
жовчі в кишечник. В кров і тканинну
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що становить основу змін структури
печінки, які набувають характеру незворотних і призводять до порушення або втрати печінкою своїх функцій
[18-21]. У відсутності Т-клітин гранульоми не утворюються, і подальшої
фіброзної інкапсуляції не відбувається. Цитокини хазяїна, виконуючи захисну роль при імунній відповіді на
паразитарну інвазію, одночасно сприяють розвитку паразитів.
З таких позицій дослідження ролі медіаторів імунного запалення при
ехінококозі печінки представляє безперечний науковий і практичний інтерес. З одного боку, ці дослідження
дозволяють уточнити механізми імунних порушень при ехінококозі печінки, а з іншого, можуть виявитися корисними при розробці на їх основі
додаткових прогностичних критеріїв,
що дозволяють диференційовано підходити до проблеми ехінококової інвазії і поліпшити як безпосередні, так
і віддалені результати лікування ехінококозу печінки.
Мета дослідження. Визначити достовірні зміни неспецифічної реактивності імунної системи в периферичній крові у хворих на ехінококоз
печінки до лікування і в динаміці диспансерного спостереження після лікування через 3 місяці.
Матеріали і методи дослідження.
Для виконання поставлених завдань обстежено 53 хворих на ехінококоз у віці від 20 до 70 років (24 чоловіків і 29 жінок), які перебували на
амбулаторному обстеженні та лікуванні на кафедрі медичної паразитології та тропічних хвороб Харківської

рідину через хітинову оболонку постійно проникають чужорідні білки,
які ведуть до алергізації організму.
Все це знаходить своє клінічне вираження.
Співвідношення токсико-алергічного і механічного факторів в кожному конкретному випадку визначається кількістю пухирів, їх локалізацією,
розмірами, тривалістю паразитування [14, 15].
З перших годин інвазії ехінокока
в організмі проміжного хазяїна починається процес імунного опору, який
перебігає за загальними законами з
включенням клітинних і гуморальних
механізмів імунітету.
Формування імунної відповіді −
захисна реакція, і в той же час це головний механізм патогенезу ехінококозу
печінки. Імунологічні реакції, переходячи межі адекватної фізіологічної
відповіді, стають імунопатологічними, будучи причиною тяжких органних уражень [15, 16, 17]. Паразитарна імуносупресія вибірково порушує
окремі ланки імуногенезу − активність Т-лімфоцитів, В-клітин і можливість кооперації між різними видами
імунокомпетентних клітин. Імунна
система нездатна повністю знищити
паразита, але намагається ізолювати
від нього тканини організму шляхом
створення запального бар’єра за допомогою клітин зони запалення.
Паразитарний антиген стимулює
секрецію цитокінів. Макрофаги акумулюють і виділяють фіброгенні фактори, що стимулюють утворення гранульоматозної тканини і, зрештою,
розвиток фіброзу тканини печінки,
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медичної академії післядипломної
освіти в 2013-2016 рр. Для порівняння
і контролю обстежено 30 практично
здорових осіб відповідної статі й віку.
Діагноз «ехінококоз» у всіх хворих основної групи і його відсутність
у контрольній групі підтверджено відповідно до критеріїв діагностики на
підставі сукупності клінічної картини, клініко-лабораторних показників
і результатів інструментального дослідження на ехінококоз. Критерії включення: до групи дослідження включалися пацієнти після отриманої інформованої згоди пацієнта з достовірно
встановленим діагнозом «ехінококоз».
Клінічне дослідження хворих проводили за загальноприйнятою методикою, яка включала дані ретельно
зібраного анамнезу, суб’єктивних та
об’єктивних даних, даних лабораторного (аналіз крові, аналіз сечі, біохімічний аналіз крові, імунологічний статус,
імуноферментний аналіз на гідатидний ехінококоз (ІФА), фактор некрозу
пухлини альфа (ФНП-α) та інструментального дослідження (ультразвукове
дослідження внутрішніх органів) [2224]. Клініко-лабораторні дослідження проведено на базі обласної клінічної інфекційної лікарні м. Харкова під
керівництвом завідувача лабораторії

Добродецької А.Л., а також медичною
лабораторією «Аналітика». Інструментальні методи дослідження виконувалися з метою діагностики ехінококозу
печінки і визначення динаміки ліквідації залишкової порожнини кісти.
Специфічне лікування хворих на
ехінококоз проводили препаратом альбендазол в дозі 400 мг х 2 рази на добу
після їжі курсами по 28 днів з 14-денними перервами [25, 26]. Разом зі специфічною терапією проводили патогенетичну та симптоматичну терапію.
При оцінці отриманих результатів проводилася статистична обробка
матеріалу загальноприйнятими методами варіаційної статистики. Для
характеристики варіаційного ряду
були використані статистичні показники: середня арифметична, середнє квадратичне відхилення, помилка
середньої арифметичної, коефіцієнт
кореляції.
Статистичний аналіз даних проводився з використанням пакету
прикладних програм «Statistica for
Windows» 8.0, з визначенням достовірності відмінностей за допомогою
критерію Стьюдента-Фішера.
Результати дослідження.
Аналіз розподілу хворих за статтю
та віком показав, що жінок було більТаблиця 1

Розподіл хворих на токсокароз за статтю та віком
Стать
Чол.
Жін.
Всього

21-30
осіб
%
7
29,2
9
31,0
16
30,2

31-40
осіб
%
11
45,8
4
13,8
15
28,3

Вік хворих (років)
41-50
51-60
осіб
%
осіб
%
3
12,5
3
12,5
8
27,6
4
13,8
11
20,8
7
13,2
37

61-70
осіб
%
−
−
4
13,8
4
7,5

Всього
осіб
%
24
100
29
100
53
100
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З метою визначення функціональної активності нейтрофілів оцінювалася їх фагоцитарна активність
(табл. 3).
У хворих на ехінококоз до лікування, а так само через 3 місяці після
лікування, середнє значення фагоцитарної активності нейтрофілів було
59,65 ± 2,61% і 71,01 ± 2,17% відповідно, що трохи нижче в порівнянні з
контролем − 78,90 ± 1,14%.
Таким чином, у хворих на ехінококоз печінки у периферійній крові виявлено достовірні зміни фагоцитарної активності нейтрофілів до
лікування у вигляді зниження показників. Після лікування кількісні та функціональні характеристики
нейтрофілів зазнають суттєвих змін:
нейтрофіли крові продовжують перебувати в стані гіперреактивності, а
фагоцитарна ланка імунітету характеризується зниженими показниками антибактеріальної функції.

ше, ніж чоловіків, і що співвідношення між чоловіками (45,3%) і жінками
(54,7%) склало 1: 1,2 (табл.1).
У 58,5% хворих були солітарні кісти, і у 41,5% − множинні кісти, причому частіше (43,4%) мав місце первинно-солітерний характер ураження.
На першому етапі оцінки загального імунітету була вивчена неспецифічна реактивність імунної системи в
периферійній крові у 53 хворих на ехінококоз печінки.
Як видно з представлених даних, у
групі контролю середня кількість нейтрофілів у периферичній крові складала 3,19±0,87х109 /л (табл. 2).
У хворих на ехінококоз печінки до
лікування середня кількість нейтрофілів була вища (12,65 ± 0,33×109 /л),
ніж в групі контролю (3,19 ±
0,87×109 /л), поступово знижувалася
після проведення специфічної терапії (10,32 ± 4,19х109 /л) і через 3 місяці досягала рівня контролю.

Таблиця 2.
Абсолютна кількість нейтрофілів у периферичній крові
при ехінококозі печінки до і після лікування
Показник
Нейтрофіли

Норма
абс. 2,02-5,5 (х109/л)
%
45-70 %

Контроль
(n=30)
3,19±0,87
55±3,5

До лікування
(n=53)
12,65±0,33
76,18±2,61

Через 3 місяці (n=53)
3,11±0,67
52,12±0,87

Достовірність відмінностей між групами: Р>0,05.

Таблиця 3 .
Фагоцитарна активність нейтрофілів крові
при ехінококозі печінки до і після лікування
Показник
Фагоцитарна
активність (%)

Норма

Контроль (n=30)

До лікування (n=53)

Через 3 місяці (n=53)

47,5-79,1

78,90±1Д4

59,б5±2,61

71,01±2,17

Достовірність відмінностей між групами: Р>0,05.
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У хворих на ехінококоз печінки до
лікування спостерігалося достовірне
збільшення продукції ФНО-α у кілька
разів (1203,6 ± 248,17 пкг/мл), що вказує на збільшення прямої цитотоксичності макрофагів.
При диспансерному спостереженні
продукція ФНО-α через 3 місяці після
лікування продовжувала залишатися
високою в порівнянні з контролем −
430,13 ± 133,3 пкг / мл (Р> 0,05).
Висновки.
Таким чином, у хворих на ехінококоз печінки виявлено достовірне
збільшення цитотоксичної активності моноцитів, на що вказує підвищена
продукція ФНП-α. При диспансерному спостереженні встановлено, що через 3 місяці після лікування кількість
і функціональна активність моноцитів периферійної крові хворих на ехінококоз печінки залишалася вищою в
порівнянні з нормою.

Абсолютна кількість моноцитів в
периферійній крові у хворих на ехінококоз до лікування не відрізнялася від
норми (0,18 ± 0,05х109 / л) (табл. 4).
У хворих після лікування на третю добу кількість моноцитів достовірно зростала (0,36±0,06; Р<0,05) в
порівнянні з нормою і показниками до лікування. При диспансерному спостереженні через 3 місяці після лікування встановлена нормалізація абсолютної кількості моноцитів
(0,13 ± 0,04×109 / л).
З метою вивчення функціональної
активності фагоцитів периферійної
крові хворих на ехінококоз печінки до
і після лікування визначалася продукція ФНП-α як цитокіну, що відображає неспецифічну цитотоксичність
макрофагів (табл. 5).
Як видно з таблиці, в нормі продукція ФНП-α мононуклеарними клітинами периферійної крові становила
47,61±0,72 пкг / мл.

Таблиця 4.
Абсолютна кількість моноцитів у периферійній крові
при ехінококозі печінки до і після лікування
Показник
Моноцити

Норма

Контроль (n=30) До лікування (n=53)

абс. 0,09-0,6 (х109/л)
%
2-9 %

0,13±0,04
2,5±0,25

0,18±0,05
3,11±0,34

Через 3 місяці
(n=53)
0,13±0,04
3,33±0,15

Достовірність відмінностей між групами: Р>0,05.

Таблиця 5.
Продукція ФНО-α мононуклеарними клітинами периферійної крові при
ехінококозі печінки до і після лікування
Показник
ФНО-α (пкг/мл)

Норма
0-50

Контроль (n=30)
47,61±0372

До лікування (n=53)
1203,6±248,17

Достовірність відмінностей між групами: Р>0,05.
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Через 3 місяці (n=53)
430,13±133,3
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С
ВПЛИВ ВІТАМІНУ D НА РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО
ГЕПАТИТУ С
Л.В. Мороз, Мусаєв Ельтун Енгібар Огли, Н.В. Заічко.,
О.С. Андросова, О.А. Гайдук
Національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
В статті представлені результати обстеження 43 хворих з хронічним гепатитом С на 5-гідроксихолекальцеферол (25-ОН віт. D3), вітамін D. Показано, що у
хворих на гепатит С спостерігається дефіцит 25-ОН віт. D3, вітаміну D загального. Рівень 25-ОН віт. D3 може розглядатися в якості предиктора стійкої вірусологічної відповіді на противірусну терапію.
Ключові слова: хронічний гепатит С, вітамін D, стійка вірусологічна відповідь.
ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА D НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С
Л.В. Мороз, Мусаєв Ельтун Энгибар Огли, Н.В. Заичко.,
О.С. Андросова, О.А. Гайдук
Национальный медицинский университет им. М.И. Пирогова, г. Винница,
Украина
В статье представлены результаты обследования 43 больных с хроническим
гепатитом С на 5-гидроксихолекальцеферол (25-ОН вит. D3), витамин D общий,
общий и ионизированный кальций и фосфор. Показано, что у больных гепатитом С наблюдается дефицит 25-ОН вит. D3, витамина D общего.
Ключевые слова: хронический гепатит С, витамин D, устойчивый вирусологический ответ.
INFLUENCE OF VITAMIN D ON THE RESULTS
OF CHRONIC HEPATITIS C TREATMENT
L.V. Moroz, Musaev Eltun Engibar Ogly, N.V. Zaichko, O.S. Androsova, O.A. Haiduk
National medical university named after M.I. Pyrohov, Vinnytsya, Ukraine
The article presents examination results of 43 patients with chronic hepatitis C for
25-hydroxycholecalciferol (25-OH vitamin D3) and total vitamin D. It has been shown
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that deficiency of 25-OH vitamin D3 and total vstamin D. The level of 25-OH vitamin
D3 can be regarded as a predictor of stability of virological response to antiviral therapy.
Key words: chronic hepatitis C, vitamin D, stable virological response.
[8,9,10]. Таке лікування дозволяло досягти стійкої вірусологічної відповіді (СВВ) у хворих на ХГС з генотипом
1 близько у 50% випадків, а з генотипами 2 і 3 – у 80% [1,22]. Разом з тим,
у цивілізованому світі вже практично відмовились від такої схеми лікування, перейшовши на застосування
препаратів нового покоління, а саме,
препаратів прямої противірусної дії
(ППД), які дали змогу суттєво підвищити ефективність ПВТ у хворих на
ХГС [8,13,14].
Важливим питанням в лікуванні пацієнтів з ХГС є припинення прогресування фіброзу печінки, що є наслідком різних механізмів ушкодження
тканини, викликаних вірусною інфекцією, з кінцевим розвитком цирозу та
його ускладнень [2]. У цьому комплексі
взаємодії між печінковими та метаболічними факторами, зростає частка
досліджень, що підтверджують роль
вітаміну D в важкості захворювання
серед пацієнтів з хронічним гепатитом С.
Додавання вітаміну D до препаратів, які зазвичай застосовуються
для лікування вірусного гепатиту С
(peginterferon + Ribavirin), призводить до збільшення шансу на одужання з 48% до 96% [21, 22 ]. Вітамін
D допомагає підтримувати дієздатність імунної системи, є свідчення
про його роль в запальних і метаболічних захворюваннях печінки, в то-

Актуальність. За оцінками ВООЗ 3% населення планети інфіковані вірусом гепатиту С, що становить
більше ніж 1,2 млн. осіб. У той же час
українські експерти стверджують, що
фактичні показники захворюваності
істотно вищі офіційних, в деяких соціальних групах досягають 40-60% [3,
6]. Більше ніж 170 млн. людей є його
хронічними носіями, в індустріальних країнах цей вірус є в 70% випадків причиною розвитку хронічного
гепатиту, в 40% випадків термінальних стадій цирозу, гепатоцелюлярної
карциноми – в 60% випадків; трансплантація печінки в 30% випадків
обумовлена хронічними захворюваннями печінки, пов’язаними з HCVінфекцією. Епідемія гепатиту С стає
все більш актуальною для нашої країни. За оціночними даними експертів,
Україна посідає 1-ше місце в Європі
за поширеністю цього захворювання
[1,2,4,5,7].
Відомо, що рівень і характер інфекційного процесу залежить як від
особливостей антигенів вірусу, так і
від взаємодії всіх захисних механізмів
макроорганізму [4].
За останні 25 років у лікуванні
хронічного гепатиту С досягнуто значних успіхів. Нагадаємо, що з 2000 р.
протягом декількох років «золотим
стандартом» була комбінована терапія двома препаратами – пегельованим інтерфероном та рибавірином
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лись на стаціонарному або амбулаторному лікуванні в Вінницькому міському гепатологічному центрі протягом
2015-2016 рр.
Діагноз був підтверджений виявленням в сироватці крові хворих анти-HCV та HCV RNA на аналізаторах та тест-системах: Cobas
6000, Roche Diagnostics (Швейцарія),
Vitrotest (СНД), ампліфікаторі RotorGene («Corbett Research», Австралія),
ТС-АмпліСенс (Росія). Всі обстежені були інфіковані 1 генотипом вірусу. Більшість пацієнтів мала низьке вірусне навантаження (74,42% - менше
800 000 Ul/ml). Всім хворим перед початком ПВТ було визначено інтерлейкін 28В. Всі пацієнти отримували комбіновану ПВТ. Противірусна терапія
проводилась за схемою – пегельований інтерферон в комбінації з рибавірином протягом 48 тижнів. Основною
метою проведення лікування ХГС було
досягнення СВВ, тобто збереження не
визначального рівня РНК ВГС при дослідженні методом ПЛР через 24 тижні
після завершення повного курсу ПВТ.
Всім хворим було визначено рівні 25-гідроксихолекальцеферолу (25ОН віт. D3), вітаміну D загального,
загального та іонізованого кальцію
та фосфору. Рівень 25-гідроксихолекальцеферолу (25-ОН віт. D3) визначався методом хемілюмінесцентного
магнетичного імуноаналізу на тестсистемах ABBOT Diagnostics (США).
Вітамін D загальний визначався методом імуноферментного аналізу з використанням тест-систем EUROIMMUN
(Німеччина). Рівні загального та іонізованого кальцію та фосфору ви-

му числі при інфікуванні вірусом гепатиту С [23]. Проте, зв’язок між метаболізмом вітаміну D і хронічним
гепатитом залишається невідомою, і
тому знаходиться в центрі уваги нашого дослідження.
Численні дослідження у багатьох
напрямках довели провідну роль вітаміну D серед хворих з ХГС, пухлинними та кардіометаболічними розладами та спонукали до подальшого проведення генетичних, клінічних
та експериментальних досліджень з
вивченням метаболізму та ролі вітаміну D [7,16,17]. Так, деякі дослідження встановили, що рівень вітаміну D в сироватці крові можна буде
використовувати в якості додаткового прогностичного маркера СВВ
при проведенні стандартної терапії вірусного гепатиту С. Так, рядом
вчених доведено, що низький рівень
25-ОН вітамін D3 (25-гідроксивітамін D3) асоціювався з низьким ступенем відповіді на противірусну терапію у таких пацієнтів [18, 20, 24]. В
деяких дослідженнях взаємозв’язків
між цими показниками встановлено
не було.
Саме тому, метою нашого дослідження було вивчення показників5гідроксихолекальцеферолу
(25-ОН
віт. D3), вітаміну D загального, загального та іонізованого кальцію та фосфору у хворих на ХГС.
Матеріали та методи дослідження. Під спостереженням знаходилось
43 хворих на ХГС. Серед обстежених
чоловіків було 26 (60,47%), жінок 17
(39,53 %), середній вік пацієнтів склав
43,72±1,64 років. Всі хворі знаходи44
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хворих (43,9%) знаходилась у віковому діапазоні від 40 до 49 років. Найменша кількість хворих припадала на
вік молодше 19 років, що становило
2,4% (рис. 1).
Серед пацієнтів з ХГС перед початком ПВТ переважали особи з низьким
рівнем вірусного навантаження, що
становили 73,2 % (рис. 2).
Аналізуючи показники цитолітичного синдрому, встановлено що активність АЛТ та АСТ в 1,6 і 1,7 разів
відповідно перевищували референтні
норми.
Середні показники АЛТ становили 1,08±0,13 ммоль/год/л, а АСТ –
0,71±0,07 ммоль/год/л.
При порівнянні показників 25-ОН
віт. D3, вітаміну D загального, загального та іонізованого кальцію, фосфору у хворих на ХГС та здорових осіб,
достовірна різниця виявлена тільки

значалися на тест-системах Roche
Diagnostics (Швейцарія). Також в
комплекс обстеження хворих входило
визначення рівнів АЛТ, АСТ, загального білірубіну.
Контрольну групу склали 30 практично здорових осіб, серед яких було 16 чоловіків (53,3%) та 14 жінок
(46,7%), середній вік складав 35,8 ± 1,9
років.
Статистична обробка отриманих
результатів проводилась за допомогою «STATISTICA 5,5» з використанням параметричних і непараметричних методів оцінки отриманих результатів. Останній належить ЦНІТ
ім. М.І. Пирогова, ліцензійний
№ АХХR910A374605FA).
Результати дослідження
Серед пацієнтів з ХГС переважали чоловіки (61%), яких було в 1,6 рази більше ніж жінок (39%). Більшість
80
70
60

43,9%

50
40

26,8%

30

21,9%

20
10

2,4%

4,9%

0
19 ɪɨɤɿɜ

20-29
ɪɨɤɿɜ

30-39
ɪɨɤɿɜ

40-49
ɪɨɤɿɜ

50 ɪɨɤɿɜ

Рисунок 1. Розподіл хворих на ХГС за віком (n=41)
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Рис. 2. Розподіл хворих на ХГС за рівнем вірусного навантаження

між показниками 25-ОН віт. D3 та вітаміну D загального. Так, рівень вітаміну D був в 1,3 рази вищий у здорових осіб в порівнянні з хворими на
ХГС, а рівень 25-ОН віт. D3 в 1,9 рази
відповідно (табл. 1).
При аналізі показників 25-ОН
віт. D3 у хворих на ХГС встановлено,
що у переважної більшості пацієнтів був дефіцит 25-ОН віт. D3, а саме у 85,4% осіб. Тоді як нормальний
рівень 25-ОН віт. D3 спостерігав-

ся тільки у 6 хворих, що становило
14,6% (рис. 3).
Щодо поліморфізму інтерлейкіну
28В, як одного з предикторів СВВ у
хворих на ХГС, було встановлено, що
генотип СТ визначався у переважної
більшості осіб, що становило 65,9%
(27 чоловік), СС – у 19,5% (8 осіб).
Найменша кількість хворих мали ТТ
генотип, а саме 14,6% (6 осіб).
Ми проаналізували відповідь на
ПВТ в залежності від рівня 25-ОН віт.
Таблиця 1

Розподіл хворих на ХГС в залежності від показників 25-ОН віт. D3,
вітаміну D загального, загального та іонізованого кальцію, фосфору
Групи
Показники
Вітамін D загальний, нг/мл
25-ОН віт. D3, нг/мл
Кальцій загальний (сироватка), ммоль/л
Кальцій іонізований (сироватка), ммоль/л
Фосфор, ммоль/л

Хворі з ХГС
(n=41)
27,99±1,45*
20,29±1,38*
2,43±0,07
1,25±0,01
1,09±0,04

П ри м і т к а : p<0,05- різниця достовірна між групами.
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Здорові
(n=30)
37,54±1,45
38,54±1,02
2,32±0,02
1,28±0,04
1,15±0,01

Гепатологія, 2016, № 4

p<0,05

дефіцит 25 ОН віт
D3

нормальний рівень
25 ОН віт D3

Рисунок 3. Розподіл хворихз ХГС в залежності від рівня 25 ОН- віт Д3

p<0,05

нормальний рівень
дефіцит 25 ОН D3
25 ОН D3
Рисунок 4. Розподіл хворих з ХГС в залежності від рівня 25-ОН віт. Д3 та відповіді на ПВТ

D3. Виявлено, що у пацієнтів з нормальним рівнем 25-ОН віт. D3 СВВ
спостерігалась майже у 68,3% хворих
проти 31,7% хворих з дефіцитом 25ОН віт. D3 (рис. 4).
А також визначена частота СВВ
в залежності від рівня вітаміну D загального. Виявлено, що у пацієнтів з
дефіцитом вітаміну D загального СВВ
спостерігалась лише у 9,8% порівняно з особами з нормальним рівнем вітаміну D, де СВВ була зафіксована у
26,8%. Найчастіше СВВ спостерігалась
у осіб з підвищеним рівнем вітаміну D
загального - у 43,9%.

5. Обговорення результатів дослідження
Усе більше уваги дослідників привертає IL-28B, поліморфізм гена якого
є достовірним прогностичним критерієм ефективності лікування гепатиту С [16]. Встановлена поширеність
різних поліморфізмів гена цього цитокіну серед українців. Так, SNP СС
rs12979860 виявлений у 56 %, СТ – у
34 %, ТТ – у 10 % обстежених, тоді як частота виявлення алелі СС
rs12979860 серед хворих на хронічний
ГС значно нижча і становить 36,8 %
[17], що можливо пов’язано, з біль47

Гепатологія, 2016, № 4

p<0,05

Рисунок 4. Розподіл хворих з ХГС в залежності від рівня вітаміну D3 загального та відповіді на ПВТ

нормальним або підвищеним рівнем
25-ОН віт. D3 (СВВ спостерігалась у
46% осіб при нормальній концентрації 25-ОН віт. D3 в сироватці крові;
р=0,008)[20].
Нами виявлено, що у пацієнтів
з нормальним рівнем 25-ОН віт. D3
СВВ спостерігалась у 1,4 рази частіше ніж у хворих з дефіцитом 25-ОН
віт. D3.
6. Висновки
1. У хворих на ХГС в порівнянні з
практично здоровими особами в 1,9
та 1,3 рази відповідно частіше виявляється дефіцит 25-ОН віт. D3 та вітаміну D загального.
2. Виявлено, що у хворих на ХГС
після завершення ПВТ, достовірно
(p<0,05) частіше спостерігалася СВВ
(68,3%) у осіб, які мають нормальний
рівень 25-ОН віт. D3та підвищений рівень вітаміну D загального – 43,9%.

шою частотою спонтанного кліренсу
НСV після гострої форми інфекції.
В нашому дослідженні, вивчаючи
поліморфізм інтерлейкіну 28В серед
пацієнтів з ХГС, встановлено, що найчастіше зустрічається генотип СТ – у
65,9% осіб.
Виявлено, що рівень 25-ОН віт. D3
був в 1,9 рази нижчим у хворих на ХГС
ніж у здорових осіб, тоді як рівень вітаміну D загального тільки в 1,3 рази.
Існують суперечливі дані про
зв’язок вітаміну D з прогресуванням
ХГС. За даними ряду авторів, дефіцит
вітаміну D може вплинути на ефективність ПВТ і прогресію захворювання [18]. За даними інших авторів,
відмінностей в рівні вітаміну D в залежності від ступеня фіброзу та чутливості до ПВТ у хворих на ХГС виявлено не було [19].
В іншому дослідженні було виявлено, що частота СВВ серед пацієнтів європеоїдної раси мала кореляцію з рівнем 25-ОН віт. D3, так частота СВВ була вищою у пацієнтів з
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КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
HCV-АСОЦІЙОВАНОГО УРАЖЕННЯ НИРОК
Ю.Ю. Рябоконь, В.О. Туманський
Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя, Україна
В роботі проведено аналіз клінічних особливостей ураження нирок у хворих
на хронічний гепатит С. Показано, що HCV-асоційований гломерулонефрит діагностовано лише при наявності клініко-біохімічних ознак змішаної кріоглобулінемії. HCV-асоційований гломерулонефрит виявлявся одночасно з хронічним
гепатитом С при переважанні ренальної симптоматики над печінковою або виникав на тлі тривалого перебігу хронічного гепатиту С після маніфестації тріади Мельтцера та поєднувався з широким спектром інших позапечінкових проявів, асоційованих зі змішаною кріоглобулінемією.
Ключові слова: хронічний гепатит С, ураження нирок.
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
HCV-АССОЦИИРОВАННОГО ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК
Ю.Ю. Рябоконь, В.А. Туманский
Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье,
Украина
В работе проведен анализ клинических особенностей поражения почек у
больных хроническим гепатитом С. Показано, что HCV-ассоциированный гломерулонефрит диагностирован только при наличии клинико-биохимических
признаков смешанной криоглобулинемии. HCV-ассоциированный гломерулонефрит выявлялся одномоментно с хроническим гепатитом С при преобладании ренальной симптоматики над печеночной или возникал на фоне длительного течения хронического гепатита С после манифестации триады Мельтцера и сочетался с широким спектром других внепеченочных проявлений,
ассоциированных со смешанной криоглобулинемией.
Ключевые слова: Хронический гепатит С, поражение почек.
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CLINICAL FEATURES OF HCV-ASSOCIATED RENAL DAMAGE
Y.Y. Riabokon, V.O. Tumanckiy
Zaporizhzhya State Medical University, Zaporizhzhya, Ukraine
The analysis of the clinical features of renal damage in patients with chronic hepatitis
C has been conducted. It has been shown that HCV-associated glomerulonephritis
is diagnosed only in the presence of clinical and biochemical features of mixed
cryoglobulinemia. HCV-associated glomerulonephritis was detected simultaneously
with chronic hepatitis C with the prevalence of renal symptoms over hepatic ones
or appeared simultaneously with a persistent course of chronic hepatitis C after
manifestation of Meltzer’s triad and combined with a wide spectrum of other
extracellular manifestations, associated with mixed cryoglobulinemia.
Key words: Chronic hepatitis C, renal damage.
ків припускають [9, 10], що випадки
асоціації ХГС з хронічною хворобою
нирок без чіткої “ниркової” симптоматики і васкуліта є ранніми стадіями
або особливими формами імунокомплексного ураження нирок, що перебігають на тлі низького вмісту змішаних кріоглобулінів. Висловлюється припущення [10], що лабораторні
ознаки наявності змішаної кріоглобулінемії не є обов’язковою умовою
розвитку HCV-асоційованої нефропатії. За результатами прижиттєвого
морфологічного дослідження нирок, у
хворих на ХГС в стадії цирозу печінки в 25 випадках з 30 при відсутності
змішаної кріоглобулінемії були виявлені різні варіанти імунокомплексних
гломерулопатій, незважаючи на відсутність у більшості хворих вираженої протеїнурії та зниження швидкості клубочкової фільтрації [10].
Клінічні прояви ураження нирок у
хворих з HCV-інфекцією можуть варіювати від змін у аналізах сечі (про-

Вступ. HCV-інфекції належить
особлива роль у розвитку позапечінкових уражень [1, 2]. Позапечінкові ознаки є або першими проявами
HCV-інфекції, або розвиваються через декілька років після виявлення
збудника [3, 4]. Роль вірусу як провідного етіологічного чинника є доведеною у розвитку змішаної кріоглобулінемії та обумовленого нею кріоглобулінемічного синдрому [4, 5].
Ураження нирок є найбільш прогностично значущим проявом HCVасоційованого кріоглобулінемічного
синдрому. Більшість дослідників вважають, що ренальна клінічна симптоматика та інші системні прояви змішаної кріоглобулінемії корелюють із
вмістом циркулюючих змішаних кріоглобулінів [6, 7]. Низьким вмістом
змішаних кріоглобулінів у пацієнтів
зі змішаною кріоглобулінемією і хронічним гепатитом С (ХГС), імовірно,
можна пояснити субклінічні варіанти
цього стану [7, 8]. Проте ряд дослідни52
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теїнурія, мікрогематурія) до розвитку
швидко прогресуючого нефритного
синдрому. Розвитку будь-яких форм
гломерулопатій, що веріфікуються при морфологічному дослідженні, клінічно відповідає поява значної
протеїнурії (>1 г/добу), гематурії, нефритного і нефрозного синдромів [10,
11] при суттєвій варіації темпів розвитку термінальної ниркової недостатності. При поєднанні ХГС зі змішаною кріоглобулінемією і вторинним мембранознопроліферативним
гломерулонефритом ниркові та інші
системні прояви можуть з’являтися
одночасно, а рецидиви гострого нефритного синдрому нерідко співпадають з появою шкірного васкуліту [11].
Причиною хронічної ниркової недостатності у хворих на ХГС вважається розвиток різних варіантів гломерулопатій, однак провідне місце
займає мембранозно-проліферативний гломерулонефрит переважно 1-го
типу, що є найчастішим морфологічним діагнозом при HCV і більш ніж в
80% випадків пов’язаний зі змішаною
кріоглобулінемією [12]. Розвиток кріоглобулінемічного гломерулонефриту
обумовлений формуванням циркулюючих імунних комплексів, що містять
змішані кріоглобуліни, осіданням їх у
мікроциркуляторному руслі та ушкодженням стінки судин, тобто розвитком васкуліту [9, 13]. Ниркові депозити спостерігаються при світловій
мікроскопії у вигляді лінійних гомогенних відкладень уздовж капілярних
стінок клубочків і стінок тубулоінтерстиціальних судин, а також у вигляді гранулярних чітко окреслених від-

кладень у цитоплазмі мезангіальних
клітин і парамезангіальних просторів [14]. У складі депозитів при імуногістохімічному дослідженні виявляють структурні та неструктурні білки HCV, імуноглобуліни (як правило
IgM, рідше IgG), С3 фракцію комплементу. Відкладення імунних комплексів в нирках пов’язують з частковим
афинітетом IgM-RF до гломерулярного матриксу [13, 14]. В подальшому,
в результаті відкладення депозитів у
капілярах нирок, запускається каскад патологічних реакцій активації
системи комплементу [15] і факторів
згортання крові [9], що супроводжується розвитком часткових тромбозів і реактивним стовщенням базальної мембрани [13, 16]. Відкладення
депозитів є стимулом для підсилення
проліферативної активності мезангіальних клітин, їх фібробластичної
трансформації з підсиленням синтезу мезангіального матриксу, а також
міграції імунних клітин з подальшим
розвитком фіброзу [7, 13, 14].
Мета дослідження. Проаналізувати клініко-лабораторні особливості
ураження нирок у хворих на хронічний гепатит С.
Матеріали та методи. Під спостереженням було 15 хворих на ХГС з наявністю HCV-асоційованого гломерулонефриту. Вік хворих коливався
від 31 до 60 років, в середньому склав
(42,5±2,9) роки. Серед цих пацієнтів
чоловіків було 12, жінок – 3. Всі хворі
проходили обстеження та лікування в
гепатологічному центрі комунальної
установи “Обласна інфекційна клінічна лікарня” та в умовах нефрологічно53
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го відділення Комунальної установи
“Обласна клінічна лікарня”.
Для діагностики змішаної кріоглобулінемії спектрофотометричним
методом визначали вміст змішаних
кріоглобулінів у сироватці крові. Використовували методику, принцип
якої полягає у вираховуванні різниці
оптичної щільності розчину сироватки крові у буфері (рН=8,6) при 4˚С та
37˚С. Морфологічне дослідження печінки та нирок проведено завідувачем
кафедри патологічної анатомії ЗДМУ
професором Туманським В.О.
Результати та їх обговорення.
За результатами проведених досліджень встановлено, що у 12 хворих хронічний гломерулонефрит і
ХГС були діагностовані одночасно при первинному зверненні за медичною допомогою. У цих пацієнтів
протягом 3-8 місяців до звернення
з’являлися скарги печінкового та позапечінкового характеру з переважанням останніх. Слід зазначити, що
серед цих хворих кожен другий (6)
вказував на перенесений раніше гострий вірусний гепатит нез’ясованої
етіології за 15-23 роки до теперішнього захворювання, при цьому в той
же час ці пацієнти відзначали масивні інвазивні втручання, а саме операції, травми, опіки, що супроводжувалися гемотрансфузіями.
У 2 пацієнтів HCV-асоційоване
ураження нирок виникло через 5 і 7
років перебігу ХГС з моменту етіологічного підтвердження діагнозу. У
цих випадках за рік до розвитку гломерулонефриту відбулася маніфестація HCV-асоційованого геморагічного

кріоглобулінемічного васкуліту з ураженням шкіри та суглобів.
У 1 хворого перші клінічні прояви захворювання характеризувалися
розвитком геморагічного васкуліту з
ураженням шкіри, суглобів і нирок, а
також наявністю цитолітичного синдрому, що розвинулися через 2 роки
після оперативного втручання та гемотрансфузій з приводу кровотечі з
виразки 12-типалої кишки. Проте обстеження на маркери вірусних гепатитів й відповідно підтвердження ХГС
відбулося аж через 5 років.
Хворі на ХГС з ураженням нирок
скаржилися на виражену слабкість й
швидку втомлюваність (15); у кожного третього пацієнта ураження нирок
відбулося на тлі клінічної маніфестації геморагічного кріоглобулінемічного васкуліту з характерними шкірними висипаннями на нижніх кінцівках й артралгій (5). Пацієнти також
скаржилися на тяжкість у правому
підребер’ї (4), нудоту й зниження апетиту (3), тривалий субфебрилітет (5),
зниження маси тіла (3), періодичні носові кровотечі (2), свербіж шкіри (1).
У більшості хворих (13) було виявлено збільшення розмірів печінки
на 2-5 см, що при подальшому дослідженні підтверджено результатами
УЗД, яке показало також наявність
дифузних змін паренхіми печінки
(11); збільшення розмірів селезінки у
кожного четвертого хворого (4) та появу ознак портальної гіпертензії і розширення селезінкової вени у кожного
п’ятого пацієнта (3). Проте аналіз печінкових проб показав нормальну активність АлАТ у сироватці крові у по54
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ням кількісного вмісту еритроцитів
від 3,9 до 2,0×1012/л) та гемоглобіну
(від 112 до 71 г/л); лейкопенії – у 7
хворих (від 3,7 до 3,0×109/л); тромбоцитопенії – в 4 випадках (від 126 до
50×109/л).
У всіх хворих на ХГС з ураженням
нирок розвиток гломерулонефриту
відбувався на тлі біохімічних або клініко-біохімічних ознак змішаної кріоглобулінемії з підвищенням вмісту
змішаних кріоглобулінів у сироватці
крові від 3,5 до 5,0 опт. од., в середньому до (4,21±0,13) опт. од. при референтних значеннях нижче за 2,5 опт.
од. У кожного третього хворого мала місце клінічна маніфестація кріоглобулінемічного синдрому з формуванням тріади Мельтцера. Ураження
нирок за HCV-асоційованої кріоглобулінемії поєднувалося з розвитком
інших позапечінкових проявів, а саме ураженням щитоподібної залози
(4), розвитком цукрового діабету 2-го
типу (2), сенсорної полінейропатії (1),
синдрому Рейно (1).
З урахуванням невисокої частоти
реєстрації ураження нирок при хронічній HCV-інфекції та складності діагностики наводимо власні клінічні
спостереження.
Клінічне спостереження 1. Хворому Т., 1981 р. н. (карта стаціонарного
хворого № 18075), діагноз “хронічна
хвороба нирок I стадії, гломерулонефрит, асоційований з ХГС, нефротичний синдром” був встановлений у
2012 році в нефрологічному відділенні КУ “ОКЛ”. З анамнезу стало відомо,
що протягом останніх 6-ти місяців
відзначав виражену слабкість, швидку

ловини хворих з HCV-асоційованим
ураженням нирок (8), у 6 хворих активність цього ферменту коливалася
в межах від 0,9 до 1,7 ммоль/год.л, лише в 1 пацієнта перевищила 3-и норми й склала 4,4 ммоль/год.л. Ознаки
мезенхімально-запального процесу з
високим рівнем тимолової проби (від
7,7 до 20,0 од.) було визначено у 7 хворих, підвищення вмісту загального білірубіну до 30,0 мкмоль/л – лише в 1
випадку.
Серед ознак ренальної симптоматики виявлені такі: набряки нижніх
кінцівок (7), в 1 випадку набряки були генералізованого характеру; симптоматична артеріальна гіпертензія у
половини хворих (8). За результатами проведених обстежень у хворих
було діагностовано хронічний гломерулонефрит. У всіх хворих на ХГС з
ураженням нирок виявлялася протеїнурія в межах від 0,26 до 6,6 г/л, яка
у кожного третього пацієнта (5) перевищувала 1 г/добу. У всіх хворих у сечі
знайдено еритроцити: у 11 пацієнтів
від 6 до 40 в полі зору, а у 4 хворих –
в 2/3 полях зору. Зміни в загальному
аналізі сечі супроводжувалися у 10
пацієнтів підвищенням вмісту креатиніну крові до 149-1290 мкмоль/л та
сечовини крові до 8,6-30,0 ммоль/л.
При ультразвуковому дослідженні нирок у всіх хворих відзначено дифузні
зміни їх паренхіми. В 2-х випадках за
умов тяжкого ураження нирок проводився гемодіаліз.
В гемограмі хворих на ХГС з наявністю ураження нирок в рамках змішаної кріоглобулінемії розвиток анемії виявлено у 14 пацієнтів (зі знижен55
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Результати проведення морфологічного дослідження біоптату нирки
(№ V5389/12 від 6.11.2012) такі: в 2-х
клубочках виражені склеротичні зміни зі зрощенням периферійних капілярних петель з капсулою Боумена. В
інших клубочках визначається дифузна проліферація мезангіальних клітин від слабкої до помірно вираженої, вогнищеве помірне збільшення
мезангіального матриксу, фрагменти
потовщення базальної мембрани. У
клубочках значно зменшено сечовий
простір за рахунок розширення площі судинного клубочка. Просвіти капілярних петель мало змінені: порожні або з незначною кількістю еритроцитів. Епітелій канальців набряклий з
ознаками білкової дистрофії. Помірно
виражений інтерстиціальний склероз.
Запальних тубуло-інтерстиціальних
змін не спостерігається. Патоморфологічний висновок: вказані зміни відповідають мезангіопроліферативному
гломерулонефриту (рис. 1).
Як видно з наведеного клінічного спостереження, ХГС та HCVасоційоване ураження нирок було
діагностовано одночасно при превалюванні ренальної симптоматики за
рахунок розвитку мезангіопроліферативного гломерулонефриту з нефротичним синдромом.
Дані сучасної літератури свідчать,
що у ряді випадків, особливо при субклінічному перебігу ХГС, ренальна
симптоматика може стати клінічним
дебютом інфекційного процесу [15]
або домінувати у клінічній картині захворювання та визначати найближчий
прогноз [16, 17]. При цьому морфоло-

втомлюваність, набряки нижніх кінцівок. У 1994 році перехворів на гострий вірусний гепатит, етіологія якого на той час не була з’ясована.
На момент госпіталізації виявлялися набряки нижніх кінцівок,
збільшення розмірів печінки на 3
см, що було підтверджено при УЗД,
а також виявлено підвищення ехогенності паренхіми печінки, розширення селезінкової вени, наявність
асциту. В загальному аналізі крові
помірно виражена анемія – еритроцити 3,7×1012/л, гемоглобін 116 г/л,
тромбоцитопенія – 130×109/л, лейкоцити 4,0×109/л, ШОЕ 49 мм/год. У
загальному аналізі сечі: питома вага
1,020, білок 6,6 г/л, еритроцити до 10
в полі зору, лейкоцити до ¼ поля зору, епітелій плоский до 10 в полі зору, епітелій нирковий до 10 в полі зору, циліндри гіалінові до 2 в полі зору, циліндри зернисті 0-1 в полі зору.
Біохімічний аналіз крові: загальний
білірубін 10 мкмоль/л, активність
АлАТ 0,20 ммоль/год.л, тимолова
проба 1,7 од., глюкоза 4,5 ммоль/л.
Виявлено зниження вмісту загального білка до 43 г/л й альбумінів до
19 г/л, підвищення вмісту холестерину та β-ліпопротеїдів в 2 рази. Вміст
креатиніну склав 104 мкмоль/л, сечовини – 4,2 ммоль/л. Показники
тіреоїдної функції були в межах референтних значень. При УЗД нирок
ехоознак патології не виявлено. При
дослідженні маркерів вірусних гепатитів у крові методом ІФА виявлено
anti-HCV, методом ПЛР – HCV RNA.
Вміст змішаних кріоглобулінів у сироватці крові склав 4,73 опт. од.
56
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Рисунок 1. Морфологічна картина нирки у хворого Т., 1981 р. н. з HCV-асоційованим
мезангіопроліферативним гломерулонефритом. Забарвлення гематоксилін-еозином (× 1000).

но високу протеїнурію – 4,9 г/л, еритроцити – все поле зору, лейкоцити –
½ поля зору. При біохімічному дослідженні крові показники сечовини
та креатиніну, білірубіну та тимолової проби були не змінені, активність
АлАТ у сироватці крові перевищувала норму в 1,5 рази, високим був вміст
С-реактивного білка. На маркери вірусних гепатитів хворий не був обстежений, проте за даними епідеміологічного анамнезу було відомо, що два
роки тому був прооперований з приводу перфорації виразки 12-типалої
кишки, операція супроводжувалася
гемотрансфузіями. Після лікування
преднізолоном, азатіоприном, нестероїдними протизапальними препаратами, амінокапроновою кислотою,
тренталом, хворого виписали з позитивною динамікою. У подальшому в
клінічній картині захворювання переважав хронічний гломерулонефрит
з вираженим нефротичним синдро-

гічні зміни найчастіше характеризуються формуванням мембранозно-проліферативного гломерулонефриту, який
більш ніж в 80 % випадків пов’язаний
зі змішаною кріоглобулінемією [12].
Клінічне спостереження 2. Хворому Д., 1971 р. н., діагноз ХГС (antiHCV +, HCV RNA +, 3a генотип) малої активності вперше був встановлений в 2007 році. Проте з анамнезу
захворювання відомо, що геморагічний васкуліт з ураженням суглобів,
шлунково-кишкового тракту та нирок було діагностовано ще в 2002 році при лікуванні в ревматологічному
відділенні КУ “ОКЛ”. При надходженні до стаціонару пацієнта турбували
слабкість, артралгії переважно в ліктьових та колінних суглобах, поява
висипань на нижніх кінцівках. При
огляді виявлено субфебрилітет, дрібноплямисті геморагічні висипання на
шкірі обох гомілок, стоп, колінних і
ліктьових суглобів. У сечі тоді виявле57
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вмісту білірубіну і тимолової проби.
Вміст змішаних кріоглобулінів у сироватці крові склав 3,50 опт. од.
У 2009 році проведено морфологічне дослідження печінки (№ 2824347/09), за результатами якого виявлено
незначно підсилений поліморфізм ядер
гепатоцитів, орієнтовно в 70% гепатоцитів – велико- та середньокраплинний стеатоз, у 10 % – білкова дистрофія
середньої інтенсивності, у поодиноких
гепатоцитах – явища балонного цитолізису. Внутрішньоклітинні холестази
відсутні. У 18 часточках виявлено 10
вогнищ імуноклітинного килинга гепатоцитів і 6 тілець Каунсильмена. В 6
часточках – слабка сегментарна інфільтрація внутрішньочасткових синусоїдів лімфоцитами. У деяких часточках
визначається сегментарна колагенізація внутрішньочасткових синусоїдів і
слабка колагенізація центролобулярніх

мом, тому пацієнт 1-2 рази на рік лікувався в нефрологічному відділенні КУ
“ОКЛ” ЗОР. Нефротичний синдром
був трансформований в сечовий, проте мали місце часті загострення хронічного гломерулонефриту з рецидивами нефротичного синдрому. Через 3
роки відбулося стабільне підвищення
показників азотемії (креатинін крові в
межах 129-232 мкмоль/л) та артеріальної гіпертензії. З 2005 року відзначено
підвищення активності АлАТ в межах
1,8-2,3 ммоль/год.л. Вперше обстежений на маркери вірусних гепатитів у
2007 році: було виявлено anti-HCV і
HCV RNA, 3a генотип. При УЗД відзначено збільшення розмірів печінки
та селезінки, підвищення ехогенності
паренхіми печінки. У 2009-2010 роках
активність АлАТ у сироватці крові коливалася в межах 340-172 од. (норма
до 45 од.) при незмінених показниках

Рисунок 2. Морфологічна картина печінки хворого Д., 1971 р. н., на ХГС з активністю А1,
стадією F1, наявністю клінічних ознак змішаної кріоглобулінемії та ураження нирок.
Забарвлення Ван-Гізон × 1000.
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проявів, в тому числі ураження нирок
з розвитком гломерулонефриту, у хворих на ХГС переважно малої активності. Ураження нирок вважають прогностично несприятливим фактором
[20, 21]. У 15 % хворих на ХГС з гломерулонефритом, що розвинувся за
наявності змішаної кріоглобулінемії,
відзначено прогресування ниркової
недостатності й необхідність застосування гемодіалізу [22].
Висновки.
1. HCV-асоційоване ураження нирок характеризується розвитком гломерулонефриту, який діагностовано
лише за наявності клініко-біохімічних
ознак змішаної кріоглобулінемії.
2. HCV-асоційований гломерулонефрит і ХГС виявляються одночасно
при переважанні ренальної симптоматики над печінковою або виникає
на тлі тривалого перебігу ХГС після
маніфестації тріади Мельтцера та поєднується з широким спектром інших
позапечінкових проявів, асоційованих зі змішаною кріоглобулінемією.

вен. У всіх портальних трактах – слабкий фіброз, в 11 – середнього ступеня інфільтрація імуноцитами з утворенням 11 імуноклітинних східчастих некрозів. Висновок: стеатоз 70 %
гепатоцитів (S 3), помірна активація
імуноклітинної системи (A 1) й колагеноутворення в печінці (F 1) (рис. 2).
Як видно з наведеного клінічного спостереження, у хворого такі позапечінкові прояви HCV-інфекції, як
геморагічний васкуліт з характерною
локалізацією висипу та розвитком
гломерулонефриту з нефротичним
синдромом, імовірно, були першими проявами HCV-інфекції. Ренальна
симптоматика тривалий час домінувала в клінічній картині HCV-інфекції,
що обумовило пізню специфічну діагностику. Результати морфологічного
дослідження гепатобіоптатів: насамперед низька стадія фіброзу печінки
та помірно виражені явища імуноклітинного запалення, також демонструють превалювання позапечінкових
проявів ХГС над печінковими.
Ряд дослідників [18, 19] звернули увагу на високу частоту системних

Література
1. Голубовська О. А. Епідеміологія та природний перебіг гепатиту С // О. А. Голубовська /
Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2008. - № 4. – С. 1-3.
2. Marcellin P. Viral hepatitis: impressive advances but still a long way to eradication of the disease
/ P. Marcellin, T. Asselah // Liver International. – 2014. – Vol. (34), Suppl. 1. – P. 1-3.
3. Chronic hepatitis C virus infection increases mortality from hepatic and extrahepatic diseases: a
community-based long-term prospective study / M.-H. Lee, Yang Hwai-I., Lu Sheng-Nan [et al.] // The
journal of infectious diseases. – 2012. – Vol. 206. – P. 469-477.
4. Khattab M. Hepatitis C virus as a multifaceted disease: a simple and updated approach for
extrahepatic manifestation of hepatitis C virus infection / M. Khattab, M. Eslam, S.M. Allavian // Hepat.
Mon. – 2010. – Vol. 10 (4). – P. 258-269.
5. Prevalence of rheumatologic manifestations of chronic hepatitis C virus infection among
Egyptians / R. H. A. Mohammed, H. I. ElMakhzangy, A. Gamal [et al.] // Clin. Rheumatol. – 2010. –
Vol. 29. – P. 1373-1380.
59

Гепатологія, 2016, № 4
6. Урясьєва О. О. Ризик розвитку реальної дисфункції у хворих із прогресуючою змішаною
кріоглобулінемією / О. О. Урясьєва // Український ревматологічний журнал. – 2009. – № 2 (36). –
С. 22-24.
7. Roccatello D. Multi study on hepatitis C virus related cryoglobulinemia glomerulonephritis /
D. Roccatello, A. Fornasieri, O. Giachino // Am. J. of Kidney Dis. – 2007. – Vol. 49 (1). – P.69-75.
8. Liakina V. Prevalence of cryoglobulinemia in patients with chronic HCV infection / V. Liakina,
D. Speiciene, A. Irnius // Med. Sci. Monitor. – 2002. – Vol. 8 (1). – P. 31-36.
9. Добронравов В. А. Поражение почек и хронический вирусный гепатит С /
В. А. Добронравов, Н. В. Дунаева // Нефрология. – 2008. – № 4. – С. 9-19.
10. McGuire B. M. Brief communication: Glomerulonephritis in patients with hepatitis C cirrhosis
undergoing liver transplantation / B. M. McGuire, B. A. Julian, J. S. Bynon // Ann. Intern. Med. – 2006. –
Vol. 144 (10). – P. 735-741.
11. A comprehensive study of the association between hepatitis C virus and glomerulophaty /
A. A. Sabry, M.A. Sobh, W. L. Irving [et al.] // Nephrol. Dial. Transplant. – 2002. – Vol. 17. – P. 239-245.
12. Agvello V. The etiology and pathophysiology of mixed cryoglobulinemia secondary to hepatic
virus infection / V. Agvello // Springer. Semin. Immunopathology. – 1997. – Vol. 19. – P. 111-129.
13. Fornasieri A. Type II cryoglobulinemia hepatitis C virus infection: glomerulonephritis /
A. Fornasieri, G. D’Amigo // Nephrol. Dial. Transplant. – 1996. – Vol. 11 (4). – P. 25-30.
14. Sansonno D. Hepatitis-virus-related proteins in kidney tissue from hepatitis C infected
patients with cryoglobulinemic membranoproliferativ glomerulonephritis / D. Sansonno, L. Gesualdo,
C. Manno // Hepatology. – 1997. – Vol. 25 (5). – P. 1237-1244.
15. Zignego A. Prevalence rearrangement in patients with chronic hepatitis C related mixed
cryoglobulinemia with or without B-lymphomas / A. Zignego, C. Ferri, F. Glannelli // Ann. Intern.
Med. – 2002. – Vol. 137 (7). – P. 571-580.
16. Козловская Л. В. Факторы риска прогрессирования криоглобулинемического
гломерулонефрита, связанного с вирусом гепатита С / Л. В. Козловская, Н. А. Мухин,
Н. Б. Гордовская // Клиническая медицина. – 2001. – № 4. – С. 32-35.
17. Wong W. Hepatitis C and renal insufficiency / W. Wong, M. Denton, H. G. Rennke // Am. J. of
Kidney Dis. – 2004. – Vol. 44. – P. 924-929.
18. Крель П. Е. Внепеченочная локализация вируса гепатита С: особенности клинических
проявлений и прогностическая значимость / П. Е. Крель, О. Д. Цинзерлинг // Терапевтический
архив. – 2009. – № 11. – С. 63-68.
19. Gumber S. C. Hepatitis C: a multifaceted disease: review of extrahepatic manifestations /
S. C. Gumber, S. Chopa // Ann. Intern. Med. – 1995. – Vol. 123 (8). – P. 615-620.
20. Ferri C. Mixed cryoglobulinemia: demographic, clinical and serological features and survival
in 231 patients / C. Ferri, M. Sebastiani, D. Guiggioli // Semin. Arthritis Rheum. – 2004. – Vol. 33. –
P. 355-374.
21. Golubovska O, Herasun B, Kondratiuk L, NepomnyashchiyV, Bezrodna O, Sukach M, Hrytsko
R. Clinical and morphological fea-tures of kidneys’ damage in patients with chronic hepatitis C //
Journal of Hepatitis – 2016: Vol. 2 No. 2: 15-19.
22. Long-term predictors of survival in essential mixed cryoglobulinemic glomerulonephritis /
A. Tarantino, M. Campise, G. Banfi [et al.] // Kidney Int. – 1995. – Vol. 47. – P. 618-623.

60

Гепатологія, 2016, № 4
ПАТОГЕНЕТИЧНА РОЛЬ ГЕНОТИПУ HCV ТА
ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ В РОЗВИТКУ СТЕАТОЗУ ТА ФІБРОЗУ
ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С
О.В. Рябоконь, В.О. Туманський, Ю.Ю. Рябоконь, О.О. Фурик
Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя, Україна
У дослідження включено 78 хворих на хронічний гепатит С з морфологічною
верифікацією стадії фіброзу печінки та ступеня виразності стеатозу печінки. Показано, що у хворих інфікованих 3 генотипом HCV частіше виявлявся стеатоз печінки S2-3, ніж у пацієнтів інфікованих 1 генотипом HCV, за відсутності статистично значущої різниці ступеня виразності фіброзу печінки при інфікуванні різними генотипами HCV. Інсулінорезистентність, яка підтверджена підвищенням
HOMA-індексу, зафіксовано у 84,6 % хворих. Наявність інсулінорезистентності
не залежала від генотипу HCV, проте її ступінь виразності мав прямий зв’язок з
прогресуванням фіброзу та наявністю вираженого стеатозу печінки.
Ключові слова: хронічний гепатит С, інсулінорезистентність, морфологічні
зміни.
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СТЕАТОЗА И
ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С
Е.В. Рябоконь, В.А. Туманский, Ю.Ю. Рябоконь, Е.А. Фурик
Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье,
Украина
В работу включено 78 больных хроническим гепатитом С с морфологически
верифицированной стадией фиброза печени и степенью выраженности стеатоза печени. Показано, что у больных, инфицированных 3 генотипом HCV чаще
выявлялся стеатоз печени S2-3, чем у пациентов инфицированных 1 генотипом
HCV, при отсутствии статистически значимой разницы степени выраженности
фиброза печени при инфицировании разными генотипами HCV. Инсулинорезистентность, подтвержденная повышением HOMA-индекса, зарегистрирована
у 84,6 % больных. Наличие инсулинорезистентности не зависело от генотипа
HCV, однако степень ее выраженности имела прямую связь с прогрессированием фиброза печени и наличием выраженного стеатоза печени.
Ключевые слова: хронический гепатит С, инсулинорезистентность, морфологические изменения.
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PATHOGENETIC ROLE OF HCV GENOTYPE AND INSULIN RESISTANCE
IN THE DEVELOPMENT OF LIVER STEATOSIS AND FIBROSIS IN
PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C
E.V. Riabokon, V.A. Tumansky, Y.Y. Riabokon, E.A. Furik
Zaporizhzhya state medical university, Zaporizhzhya, Ukraine
The investigation included 78 patients with chronic hepatitis C with morphological
verification of the stage of liver fibrosis and degree of liver steatosis. It has been shown
that in the patients, infected with 3 genotype HCV, liver steatosis S2-3 was detected
more often than in the patients infected with 1 genotype HCV, in the absence of
statistically significant difference of the degree of expression of liver fibrosis in case of
infection with different HCV genotypes.
Insulin resistance, confirmed by increased HOMA-index, was observed in 84.6%
patients. The presence of insulin resistance did not depend on HCV genotype,
however, its degree of expression had a direct correlation with fibrosis progression and
the presence of evident liver steatosis.
Key words: chronic hepatitis C, insulin resistance, morphological changes.
ним впливом специфічних послідовностей core-протеїну HCV генотипу 3
на процеси депонування ліпідів в гепатоцитах [4, 5].
Іншим фактором розвитку стеатозу печінки у хворих на ХГС є інсулінорезистентність (ІР) й пов’язана з
нею метаболічна жирова інфільтрація
печінки. В розвитку вірусіндукованої
ІР обговорюється роль діабетогенного ефекту дії специфічних сиквенсів HCV. В дослідженні [6] показано,
що сore-протеїн здатний втручатися у
внутрішньоклітинний шлях передачі
інсулінового сигналу. Епідеміологічні дослідження підтверджують, що у
хворих на ХГС, на відміну від HCVнегативних пацієнтів з іншими захворюваннями печінки, в 3 рази частіше реєструється гіперглікемія [7].
В сучасній літературі обговорюється

Вступ. Хронічний гепатит С (ХГС)
є найактуальнішою проблемою сучасної інфектології, що обумовлено прогресуванням фіброзу печінки з подальшим розвитком цирозу та гепатоцеллюлярної карциноми [1]. Проте
певною особливістю морфологічних
змін в печінці у хворих на ХГС є стеатоз печінки, який реєструється за даними різних дослідників від 30 % до
73 % пацієнтів, причому частота його розвитку суттєво вища, ніж при інших захворюваннях печінки [2, 3]. На
сьогодні розглядається декілька механізмів розвитку стеатозу печінки у
хворих на ХГС. Насамперед, це стосується безпосередньої участі HCV
в його розвитку – вірусіндукований
стеатоз печінки, що є найбільш характерним для хворих, інфікованих 3 генотипом HCV та пояснюється імовір62
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вплив окремих генотипів HCV на розвиток ІР. У хворих на цукровий діабет
2-го типу в поєднанні з ХГC виявлявся HCV 2a генотип у 21 % проти 3 %
хворих контрольної групи. На думку
авторів, це свідчить на користь діабетогенного ефекту дії специфічних
сиквенсов HCV [8]. У пацієнтів з 3а
генотипом HCV може включатися до
внутрішньопечінкового інсулінового каскаду за допомогою пригнічення пероксисомального γ-рецептора
активації й проліферації [9]. Однак
дотепер залишається відкритим питання: чи характерна ІР для всіх генотипів HCV. Вірусіндукований ґенез
розвитку ІР у хворих на ХГС підтверджують також результати противірусного лікування: чутливість до інсуліну вірогідно покращується при негативації HCV RNA. При збереженні
вірусної реплікації у хворих на ХГС
чутливість до інсуліну не змінюється,
незважаючи на зниження індексу маси тіла в процесі противірусного лікування [10].
Мета дослідження. Проаналізувати особливості формування стеатозу
печінки у хворих на хронічний гепатит С з урахуванням генотипу HCV та
наявності інсулінорезистентності.
Матеріали та методи. У дослідження було включено 78 хворих на ХГС з
морфологічним підтвердженням діагнозу. Гістологічне дослідження гепатобіоптатів, отриманих шляхом черезшкірної пункційної трепанобіопсії,
проведеної завідувачем кафедри патологічної анатомії Запорізького державного медичного університету д.мед.н.,
професором В.О. Туманським. Вираз-

ність фіброзу печінки оцінювали за
шкалою METAVIR [11], а ступінь стеатозу печінки оцінювали за кількістю
гепатоцитів з ліпідними включеннями
[12]. У всіх хворих визначали HCV-RNA
в крові та генотип HCV методом полімеразної ланцюгової реакції. Інфікування 1 генотипом було у 45 (57,7 %) пацієнтів, 3 генотипом – у 31 (39,7 %) хворих, у 2 (2,6 %) виявлено 2 генотип HCV.
ІР підтверджували шляхом застосування методу “гомеостатичної” моделі (НОМА IR), розраховували на
підставі показників інсуліну й глюкози в сироватці крові [10]. Вміст інсуліну у сироватці крові досліджували
методом імуноферментного аналізу
з використанням ELISA-наборів для
кількісного виміру (DRG, Німеччина).
Статистичну обробку отриманих
результатів досліджень здійснювали
на персональному комп’ютері з використанням сформованої бази даних обстежених пацієнтів в програмі
«STATISTICA® for Windows 6.0» (StatSoft
Inc., № AXXR712D833214FAN5).
Результати та їх обговорення.
Аналіз ступеня виразності стеатозу
печінки у хворих на ХГС показав залежність від інфікування різними генотипами HCV. Так, високий ступінь
стеатозу печінки S3 реєструвався лише у хворих інфікованих 3 генотипом
вірусу (12 – 38,7 %), а стеатоз печінки S2 виявлявся у цих хворих частіше
(χ2=4,1, р<0,05), ніж у пацієнтів інфікованих 1 генотипом HCV: у 12 (38,7 %)
проти 8 (17,8 %) хворих. Відсутність
стеатозу печінки S0 та ступінь S1 реєструвалися частіше у пацієнтів інфікованих 1 генотипом HCV: у 9 (20 %)
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Рисунок 1. Виразність стеатозу печінки у хворих на ХГС залежно від інфікування різними генотипами HCV (* - різниця вірогідна р<0,05 порівняно з хворими, інфікованими 1 генотипом HCV).

проти 1 (3,2 %) хворих (χ2=4,5, р<0,05),
та у 28 (62,2%) проти 6 (19,4 %) пацієнтів (χ2=13,6, р<0,01) інфікованих 3
генотипом HCV (рис. 1).
Проте аналіз ступеня виразності фіброзу печінки показав відсутність статистично значущої різниці цього параметру від інфікування різними генотипами
HCV. Відзначено тільки певну тенденцію
(р>0,05) до збільшення частоти виявлення тяжких стадій фіброзу печінки F 3-4
у хворих інфікованих 1 генотипом HCV,
на відміну від пацієнтів інфікованих 3
генотипом вірусу: у 29 (64,4 %) проти 14
(45,2 %) пацієнтів (рис. 2).
Сучасні літературні дані щодо ролі генотипу HCV в формуванні стеатозу печінки підтверджують роль 3
генотипу HCV в формуванні стеатозу
печінки. Зокрема: наявність прямого
корелятивного зв’язку між виразністю стеатозу печінки та рівнем віремії
[13], зменшення жирової інфільтрації
печінки у випадках досягнення стій-

кої вірусологічної відповіді [14] та повторна поява ознак стеатозу печінки
за умов розвитку рецидиву ХГС [15].
Вважається, що стеатоз печінки
може впливати не тільки на життєвий
цикл HCV, а й на швидкість розповсюдження вірусу в печінковій паренхімі
від клітини до клітини [16]. В умовах
тривалого спостереження за хворими
на ХГС, які не лікувалися противірусними засобами, було продемонстровано, що стеатоз печінки є незалежним кофактором швидкості прогресії
захворювання, а найзначнішим фактором є відсоток гепатоцитів, які акумулювали ліпіди [17]. Інфільтрація
печінки ліпідами призводить до вираженої запальної активності, пришвидшуючи фіброз печінки [18].
Аналізуючи частоту виявлення
ознак ІР у хворих на ХГС за показником HOMA-індексу виявлено, що більшість пацієнтів (66 – 84,6 %) мали підвищений показник HOMA-індексу
64

Гепатологія, 2016, № 4

Рисунок 2. Виразність фіброзу печінки у хворих на ХГС залежно від інфікування різними генотипами HCV.

(вище 2,77). При цьому рівень його
підвищення пропорційно залежав від
ступеня фіброзу печінки. Так, у хворих
на ХГС зі стадією фіброзу F1 цей показник склав (4,43±1,23), зі стадією фіброзу F2 – (6,93±1,32), зі стадією фіброзу
F3 – (9,94±2,39), зі стадією фіброзу F4 –

(15,12±1,13). Показник HOMA-індексу
у пацієнтів зі стадіями фіброзу печінки
F3 і F4 був достовірно вищим (р<0,050,01), порівняно з хворими зі стадією
F1. Слід зазначити, що нормальні значення HOMA-індексу реєструвалися
лише у пацієнтів з початковими стаді-

Рисунок 3. Виразність ІР у хворих на ХГС залежно від ступеня фіброзу печінки
(* – різниця достовірна, порівняно з хворими зі стадією фіброзу F1, р<0,05-0,01).
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Порівняння рівня підвищення показника HOMA-індексу у хворих на
ХГС з різним степенем виразності
стеатозу печінки показало, що найвищим цей показник виявився за наявності ознак вираженого стеатозу печінки S2-3 й склав (12,43±0,95) проти
(6,56±0,47) у пацієнтів з початковими проявами стеатозу печінки S0-1
(р<0,01).
Нижче наводимо мікрофотографію морфологічної картини печінки хворого на ХГС 1974 р.н., у якого
при інфікуванні 3 генотипом HCV та
наявності ознак ІР, що підтверджено
збільшенням HOMA-індексу до 8,94,
морфологічно верифіковано стадію
фіброзу печінки F3 та ступінь виразності стеатозу печінки S2 (рис.4).
Проведене морфологічне дослідження тканини печінки дозволило виявити значне підсилення поліморфізму
ядер печінкових клітин, в поодиноких

ями фіброзу печінки, а саме у хворих зі
стадією F1 у 47,6 % (10 із 21) та зі стадією F2 у 14,3 % (2 із 14) (рис. 3).
Кореляційний аналіз показав, що
при інфікуванні як 1, так і 3 генотипами вірусу існує прямий зв’язок
між стадією фіброзу печінки та величиною HOMA-індексу (r=+0,66 та
r=+0,47 відповідно, р<0,01).
Проведений аналіз щодо частоти
виявлення ІР за показником HOMAіндексу у хворих на ХГС залежно
від інфікування різними генотипами HCV показав відсутність статистично значущої різниці (р>0,05). Так,
HOMA-індекс виявився підвищеним
у 15,5 % хворих (7 із 45) інфікованих
1 генотипом HCV та у 16,1 % пацієнтів (5 із 31) інфікованих 3 генотипом
HCV. Рівень підвищення показника
HOMA-індексу склав (10,74±2,12) та
(9,31±1,34) відповідно при інфікуванні 1 та 3 генотипом HCV.

Рисунок 4. Морфологічна картина печінки хворого К., 1974 р.н. Забарвлення трьохкольорове
за методом Масона (×1000).
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вий сигнальний каскад [19]. Продемонстровано, що пацієнти зі ступенем
фіброзу печінки F 0-1 мали вірогідно
більш високі показники НОМА-індексу, порівняно з волонтерами, що
були співставні за статтю, віком й індексом маси тіла [20]. В свою чергу, ІР
може стати значним та незалежним
фактором прогресування фіброзу печінки у хворих на ХГC [20, 21], при
цьому виражений фіброз печінки асоціюється з ІР незалежно від наявності
стеатозу печінки [22].
Висновки.
1. Морфологічні зміни в печінці
у хворих на ХГС інфікованих 3 генотипом HCV характеризувалися частішим розвитком вираженого стеатозу печінки: ступінь стеатозу печінки
S3 реєструвався лише у хворих інфікованих 3 генотипом вірусу (38,7 %),
а стеатоз печінки S2 виявлявся у цих
хворих частіше (38,7 % проти 17,8 %,
р<0,05), ніж у пацієнтів інфікованих 1
генотипом HCV. Проте була відсутня
статистично значуща різниця ступеня
виразності фіброзу печінки при інфікуванні різними генотипами HCV.
2. Інсулінорезистентність, яка підтверджена підвищенням HOMAіндексу, зафіксована у 84,6 % хворих на
ХГС. Наявність ІР не залежала від генотипу вірусу HCV, проте наявність й ступінь виразності ІР мали прямий зв’язок
з прогресуванням фіброзу та наявністю
вираженого стеатозу печінки.

гепатоцитах наявність вакуолізованих
ядер. Орієнтовно в 50 % гепатоцитів
визначалася переважно дрібновакуольна жирова дистрофія, в 20 % гепатоцитів – слабка білкова дистрофія, в поодиноких гепатоцитах – внутрішньоклітинні холестази. В дольках виявлено 5
вогнищ імуноклітинного кілінгу гепатоцитів та 4 тільця Каунсильмена. Балонний цитолізіс гепатоцитів був відсутній. В дольках слабка сегментарна
інфільтрація лімфоцитами стінок венозних синусоїдів та численні локуси
колагенізації стінок внутрішньочасткових венозних синусоїдів. У всіх портальних трактах – середнього ступеня
фіброз та середнього ступеня імуноклітинна інфільтрація з проникненням
імунних клітин в дольку печінки і формуванням 15-ти імуноклітинних “східчастих некрозів”, які проникають із 7
портальних трактів. Із всіх портальних
трактів в дольки проникають тонкі фіброзні септи. Висновок: мікроскопічні
ознаки хронічного вірусного гепатиту
з середнім ступенем пошкодження гепатоцитів, жировою дистрофією S2 та
початком формування неповного септального цирозу F3 (рис. 4).
Останнім часом в науковій літературі з’явилися роботи, що підтверджують пряму дію HCV на метаболізм
глюкози. При ХГC, навіть за відсутності метаболічних факторів ризику,
вже на ранніх стадіях процесу, реплікація HCV може індукувати ІР за рахунок прямого втручання в інсуліно-
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РЕФЕРАТИ
REDUCTION OF А HYPERPRODUCTION OF THYROID
AUTOANTIBODIES IN PATIENTS WITHOUT DISTURBANCE OF THE
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ЗМЕНШЕННЯ ГІПЕРПРОДУКЦІЇ ТИРЕОЇДНИХ АВТОАНТИТІЛ
У ХВОРИХ БЕЗ ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЇ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ:
НОВИЙ ПАТЕНТ
Вступ. В статті розглядається вперше розроблений метод зменшення активності автоімунного процесу до щитовидної залози у хворих без ознак тиреоїдиту та проаналізовані інші нові патенти різних країн світу на винаходи, що стосуються цієї проблеми.
Матеріали та методи. До дослідження увійшли 61 пацієнт із значним порушенням толерантності до антигенів щитовидної залози при відсутності порушень функції щитовидної залози. У дослідження також включили 22 хворих на
хронічний гепатит С (ХГС), які отримували стандартну противірусну терапію.
Для зменшення автоімунного процесу пацієнтів внутрішньошкірно імунізували автолейкоцитами.
Результати. Після одноразової імунізації автолейкоцитами у всіх пацієнтів
зменшувався рівень антитіл до антигенів щитовидної залози. У частини пацієнтів без ХГС рівень автоантитіл до тиреопероксидази та тиріоглобуліну зменшувався на половину та більше (відповідно у 33,33 % та 20,51 %). У хворих на ХГС
аналогічні показники були значно меншими, а тривалість ефекту – коротшою.
Проте імунізація стримувала активність автоімунного процесу на тлі інтерферонотерапії.
Висновок. Запропонований спосіб дозволяє зменшувати загрозу розвитку тиреоїдиту, навіть у хворих на хронічний гепатит С під час противірусної терапії.
ADMINISTRATION OF INTRADERMAL AUTOLEUKOCYTE
IMMUNIZATION AS A REDUCTION METHOD OF CRYOGLOBULIN
SYNTHESIS IN PATIENTS WITH CRONIC HEPATITIS C
R.Y. Hrytsko, B.A. Herasun
Journal of Hepatitis – 2015: Vol. 2 No. 1: 8-12.
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ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНЬОШКІРНОЇ ІМУНІЗАЦІЇ
АВТОЛЕЙКОЦИТАМИ ЯК МЕТОДУ ЗМЕНШЕННЯ СИНТЕЗУ
КРІОГЛОБУЛІНІВ У ХВОРИХ НА ХГС
У статті розглядаються можливості пригнічення синтезу кріоглобулінів у
хворих на хронічний гепатит С методом внутрішньошкірної імунізації неінактивованими автолейкоцитами, виділеними із гепаринізованої венозної крові.
Імунізацію проводили в трьох групах хворих на ХГС із змішаною кріоглобулінемією. До першої групи увійшло 28 пацієнтів, яким проводили противірусну терапію пегінтерфероном та рибавірином; до другої – 12 пацієнтів з легким
або безсимптомним перебігом ХГС (виявлені випадково). Крім того, імунізацію
автолейкоцитами проводили 8 хворим із тяжким васкулітом і протипоказами
для інтерферонотерапії. Імунізація автолейкоцитами призводила до зменшення вмісту кріоглобулінів у всіх пацієнтів (100%), у більшості з них відбувалось
значне послаблення клінічних проявів синдрому кріоглобулінемії. Ступінь позитивного впливу імунізації автолейкоцитами на клінічні прояви синдрому кріоглобулінемії носив індивідуальний характер і залежав від важкості васкуліту.
Метод рекомендовано для впровадження у клінічну практику.
INTRADERMAL AUTOLEUKOCYTE IMMUNIZATION-PERSONIFIED
METHOD OF CELL THERAPY
O.A. Holubovska, A.V. Shkurba, O.B. Herasun, O.V. Vorozhbyt, R.A. Kopets,
R.Y. Hrytsko, B.A. Herasun
Journal of Immunology and Vaccination, 2016; 1: 1-5.
ІМУНІЗАЦІЯ АВТОЛЕЙКОЦИТАМИ –
ПЕРСОНІФІКОВАНИЙ МЕТОД КЛІТИННОЇ ТЕРАПІЇ
Актуальність теми. Найактуальнішим та найперспективнішим методом сучасної медицини є персоніфікована терапія, переважно побудована на використанні стовбурових клітин. Проте клітинна терапія не повинна обмежуватись лише
стовбуровими клітинами: існує можливість використання інших клітин, зокрема
тих, що впливають на стан імунної системи. У першу чергу це стосується вакцинації автолейкоцитами. Враховуючи, що методи лікування хвороб імунної системи,
особливо автоімунних, розроблені недостатньо, подальше їх вдосконалення шляхом нових підходів до використання автолейкоцитів заслуговує на увагу
Резюме. Стаття є оглядом власних досліджень з імунізації автолейкоцитами
як персоніфікованого способу клітинної терапії. Метод використовується для лікування автоімунних процесів та стимуляції противірусного імунітету. Отрима70
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ні дані свідчать, що імунізація автолейкоцитами пригнічує автоімунні процеси,
зокрема – типові для хронічних вірусних гепатитів: зменшується синтез антинуклеарних антитіл, антитіл до тиреоглобуліну та тиреопероксидази, кріоглобулінів. Послаблення антитиреоїдного імунного процесу зменшує загрозу розвитку
тиреоїдиту; з пригніченням синтезу кріоглобулінів покращується переносність
холоду, послаблюють (або зникають) прояви системного васкуліту, ниркової недостатності. Іншим напрямком лікування є імунізація автолейкоцитами хворих
із ідіопатичною оліго- та зооспермією. Встановлено, що вона призводить до нормалізації показників сперматогенезу, що зумовлено усуненням кріоглобулінів.
Так, у третини хворих із ідіопатичною оліго- та зооспермією виявлені кріоглобуліни 2 та 3 типу. Під впливом імунізації у більшості пацієнтів (85,71%) кількість
сперматозоїдів піднялась до 20 млн/мл та вище, покращилась їх рухливість і відсоток нормальних форм. Наявність у лейкоцитах вірусних компонентів дозволяє використовувати клітини як вірусомісний матеріал, що наближає метод до
справжньої вакцинації. Це підтверджується ефективністю лікування часто рецидивуючого герпесу – стійку ремісію досягнуто у 78,12 % пацієнтів. Ефективність лікування пояснюється впливом автореактивних клітин на активність лімфоцитарно-опосередкованої імунної відповіді, введені клітини викликають на
себе відповідь у вигляді генерації лімфоцитів, що діє на них супресорно або цитоксично. Має значення і перехресне реагування за рахунок часткової ідентичності антигенних структур. Для лікування рецидивуючого герпесу має значення
навантаження лейкоцитів антигенами збудника хвороби.
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEA-TURES OF KIDNEYS’ DAMAGE
IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C
O. Golubovska, B. Herasun, L. Kondratiuk, V. Nepomnyashchiy, O. Bezrodna,
M. Sukach, R. Hrytsko
Journal of Hepatitis – 2016: Vol. 2 No. 2: 15-19.

КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ НИРОК У
ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С
Метою дослідження була оцінка частоти, симптомів та видів ураження нирок
у пацієнтів з хронічним гепатитом С (ХГС). У дослідженні взяли участь 109 пацієнтів з ХГС, які проходили обстеження та лікування на клінічних базах кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та ДУ «Інститут нефрології, НАМН України». Ураження нирок у пацієнтів
з HCV-інфекцією були діагностовані в 12,8% випадків.
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Основними клінічними та лабораторними проявами у цих хворих були загальна слабкість – (у 14 (100%), артеріальна гіпертензія – у 11 (78,6%), набряки – у 9 (64,3%), протеїнурія – в 14 (100%) хворих і мікрогематурія – у 11 (78,6%)
хворих, нефротичний синдром – у 9 (64,3%) хворих. Артралгія спостерігалася у
3 (21,4%), пурпура в 1 (7,1%) пацієнта, зниження рівня ШКФ спостерігалося в 9
(64,3%) хворих. У 8 (66,7%) пацієнтів було діагностовано підвищення рівнів сироваткових кріоглобулінів (від помірного до високого рівня).
Як показали результати дослідження, довготривала HCV-інфекція та цироз
печінки можуть вважатися ризик-факторами для розвитку позапечінкових імунологічних захворювань, в тому числі і ураження нирок.
Важливу роль для диференціальної діагностики та визначення подальшої
тактики лікування хворих на ХГС з нирковими ураженнями відіграє біопсія нирок. 12 пацієнтам з ХГС та симптомами хронічної хвороби нирок була проведена біопсія нирок. Згідно результатів в більшості випадків був діагностований
кріоглобулінемічний гломерулонефрит – у 7 (58,3%) хворих. Також були виявлені інші типи ураження нирок: мембранопроліферативний гломерулонефрит без
кріоглобулінемії, мембранозна нефропатія, вогнищевий сегментарний гломерулосклероз, мезангіопроліферативний гломерулонефрит.
NEW METHOD OF INHIBITION OF ACTIVITY OF TUMOR NECROSIS
FACTOR ALPHA IN PATIENTS WITH PSORIASIS
Borys A. Gerasun
Recent Patents on Endocrine, Metabolic & Immune Drug Discovery 2016, 10, 1
НОВИЙ МЕТОД ПРИГНІЧЕННЯ СИНТЕЗУ ФАКТОРА НЕКРОЗУ
ПУХЛИН АЛЬФА У ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ
Розробка методів зменшення високого рівня активності фактора некрозу
пухлин альфа (ФНП-альфа) є актуальною проблемою медицини, бо має значення для лікування різних захворювань, зокрема хронічних вірусних гепатитів, ревматоїдних артритів, псоріазу.
Розглядається новий метод зменшення активності фактора некрозу пухлин
альфа. Метод випробуваний на хворих псоріазом із значним підвищенням рівня активності ФНП-альфа. Проаналізовані нові патенти з різних країн світу.
Хворих на псоріаз (24 пацієнта) із високим вмістом у крові фактора некрозу
пухлин альфа (≥ 30 пк/мл) імунізували автолейкоцитами. Для цього лейкоцити
виділяють центрифугуванням із плазми, що отримана після відстоювання гепаринізованої периферійної венозної крові хворого. Осад ресуспендують в 1,0–
1,5 мл сироватки крові пацієнта та вводять по 0.1 мл крові у шкіру спини. Для
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визначення ефективності імунізації автолейкоцитами порівнювали концентрацію фактора некрозу пухлин альфа у крові пацієнта до імунізації і в різні терміни після імунізації. Через 30 днів після одноразової імунізації у всіх пацієнтів (100%) відбулось значне зменшення концентрації цитокіну, причому в 16 з
24 імунізованих (66,7%) до нуля. Ступінь зменшення і тривалість досягнутого
ефекту носив індивідуальний характер, тому при потребі імунізацію повторювали кілька разів. Процедуру переносили добре, загальний стан хворих покращувався. Метод зменшення активності фактора некрозу пухлин альфа рекомендується для впровадження у клінічну практику.
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