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БАКТЕРІАЛЬНІ ТА ПАРАЗИТАРНІ АБСЦЕСИ ПЕЧІНКИ

К.І. Бодня, І.П. Бодня

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Хар-
ків, Україна

У статті наводяться сучасні літературні відомості про патогенез, діагности-
ку, лікування і профілактику бактеріальних та паразитарних абсцесів печінки. 
Профілактика печінкових абсцесів полягає у своєчасному виявленні та лікуван-
ні 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, ди-
агностике, 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

Th e article presents the current literature data information on the pathogenesis, 
diagnosis, treatment and prevention of bacterial and parasitic liver abscesses. 

ПАРАЗИТАРНІ УРАЖЕННЯ 
ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ ЗОНИ
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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, 
diff erential diagnosis, treatment and prevention.

ендокардиту [2, 5, 6, 8]. Нерідко вста-
новити причину розвитку бактеріаль-
них абсцесів не представляється мож-
ливим.

Інфекція проникає в печінку по 
жовчних шляхах, по печінковій ар-
терії, шляхом ворітної вени і контак-
тним шляхом. Як правило, збудником 
бактеріальних абсцесів, особливо при 
локалізації первинного вогнища в че-
ревній порожнині, є грамнегативні 
бактерії: кишкова паличка, анаероби 
(різні штами бактероїдів), анаеробні 
стрептококи [9, 10]. У ряді випадків 
при посіві вмісту гнойовика зростан-
ня мікробів не виявляється (стериль-
ний гній). У хворих з абсцесами печін-
ки, зумовленими артеріальним шля-
хом 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]. Найчас-
тіше він спостерігається при гострому 
гнійному холангіті та механічній жов-
тяниці, зумовленої жовчокам’яною 
хворобою і її ускладненнями (холедо-
холітіаз, стеноз великого дуоденаль-
ного сосочка). Значно рідше холан-
гіогенні абсцеси розвиваються на тлі 
жовтяниці, обумовленої раком голо-
вки підшлункової залози або пухли-
ною жовчних проток [8, 13]. В цілому 

Абсцес печінки − обмежене скуп-
чення гною на тлі деструкції участка 
печінкової паренхіми за рахунок про-
никнення в паренхіму мікробної фло-
ри або паразитів (личинок аскарид, 
токсокар або найпростіших, частіше 
гістолітичної амеби) [1-3]. Виділяють 
мікробні або бактеріальні та парази-
тарні абсцеси. Абсцес може виникну-
ти і в результаті нагноєння гидатидної 
кісти. 

Завдяки успіхам діагностики та 
лікування в більшості країн світу за 
останні десятиліття частота абсце-
сів печінки скоротилася в 5-10 разів. 
У країнах Європи і Північної Амери-
ки частіше зустрічаються бактеріаль-
ні абсцеси, тоді як в країнах жаркого 
клімату (Азія, Африка, Південна Аме-
рика) майже у 90% хворих виявля-
ють паразитарні абсцеси. Аналогічна 
тенденція простежується і в країнах 
СНД. Так, серед населення Європей-
ської території найчастіше спостері-
гаються бактеріальні абсцеси, в той 
час як в Закавказзі, Середній Азії, 
південних районах Казахстану і дея-
ких районах Західного Сибіру перева-
жають абсцеси паразитарного похо-
дження [4–7].

У переважаючій кількості спосте-
режень бактеріальні абсцеси печінки 
є вторинними і виникають на тлі хо-
лангіту, запалення апендикулярно-
го відростка, сепсису, бактеріального 
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в останні роки відзначається збіль-
шення кількості хворих з холангіоген-
ними абсцесами печінки.

Розвиток холангіогенних абсцесів 
може бути обумовлени також мігра-
цією в просвіт жовчовивідних проток 
деяких видів паразитів (особливо при 
аскаридозі, опісторхозі, фасціольозі). 
Холангіогенні абсцеси, як правило, 
бувають множинні.

Гематогенний шлях поширення ін-
фекції у хворих з бактеріальними аб-
сцесами також є досить частим [14, 
15, 16]. При цьому у більшості хворих 
інфікування печінки відбувається з 
током крові по системі воротної ве-
ни (портальний шлях) на тлі гострого 
деструктивного апендициту, неспеци-
фічного виразкового коліту, усклад-
нень дивертикуліту ободової кишки, 
деструктивного панкреатиту або роз-
повсюдженого гнійного перитоніту 
різної етіології.

Контактне проникнення інфек-
ційного початку зазвичай спостеріга-
ється при прориві в тканину печінки 
емпієми жовчного міхура або пене-
трації гастродуоденальних виразок, 
а також при відкритих травматичних 
ушкодженнях печінки і при піддіа-
фрагмальних абсцесах різної етіоло-
гії [6, 15 ].

Посттравматичні абсцеси розви-
ваються після закритої травми живо-
та. Іноді відбувається інфікування і 
нагноєння підкапсульних або інтра-
паренхіматозних (центральних) ге-
матом, в інших випадках аналогічний 
процес виникає в зоні обмеженого не-
крозу тканини печінки, викликаного 
її контузією [17, 18]. При цьому мі-

кробна флора проникає в зону пошко-
дження біліарним або гематогенним 
(портальним) шляхом.

В останні роки з’явилися пові-
домлення про присутність у 30-45% 
хворих у вмісті печінкових абсцесів 
анаеробної мікрофлори, при цьому 
домінують грамнегативні неспороут-
ворюючі бактерії групи бактероїдів 
(при портальному, холангіогенному і 
контактному способі проникнення ін-
фекції) [19, 20].

Слід зазначити, що така висока 
частота виявлення анаеробної некло-
стридиальної мікробної флори у вміс-
ті абсцесів пов’язана із застосуванням 
в даний час спеціальної методики за-
бору матеріалу (без доступу повітря) і 
подальшим культивуванням мікробів 
в умовах анаеростату. В зв’язку з цим 
слід визнати, що доцільно розціню-
вати бактеріальні абсцеси холангіо-
генного, портального та контактного 
походження як обумовлені змішаною 
анаеробною і аеробною флорою, що 
вимагає специфічних підходів у ви-
значенні 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 абсце-
си (збудники: Ascaris lumbricoides, 
Toxocara canis, Toxocara mystax). За 
характером збудника паразитарні 
абсцеси є змішаними, тому що по-
ряд з паразитами в тканині печінки 
завжди присутні бактерії [21, 22]. В 
Україні найбільш поширені гельмін-
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тозні абсцеси. У більшості спостере-
жень вони поодинокі, в 90% випадків 
локалізуються в верхніх і задніх від-
ділах правої долі печінки, містять від 
1-2 мл до декількох літрів гною, що 
має пастоподібний характер. Гній в 
порожнині абсцесу, як правило, сте-
рильний, але може настати, особливо 
при пункціях, вторинне інфікування 
кишковою паличкою, гемолітичним 
стафілококом, стрептококом, сальмо-
нелами та іншими бактеріями [23, 24]. 
Збудник частіше виявляється в пери-
феричних ділянках. Вегетативні фор-
ми гістолітичної амеби в гною також 
зустрічаються рідко; їх легше знайти 
в стінці абсцесу. Цист амеб тут ніколи 
не буває.

У ранній стадії паразитарного ура-
ження печінка, як правило, рівномір-
но збільшується. Найбільш характер-
но для цього періоду − утворення в 
печінковій тканині вогнищ некрозу 
сірувато-коричневого, зеленого ко-
льору. Вміст амебного абсцесу на від-
міну від бактеріального має харак-
терне шоколадне або темно-червоне 
забарвлення типу томатної пасти. Па-
разитарні абсцеси печінки зустріча-
ються в 4-5 разів рідше, ніж бактері-
альні [25, 26].

Якщо специфічне лікування роз-
почато рано, некротичне вогни-
ще ліквідується і зарубцьовується. 
В разі недостатньої терапії настає 
розм’якшення некротичного вогни-
ща − утворюється паразитарний аб-
сцес печінки, що містить густий шо-
коладного кольору гній з обривками 
тканини печінки [27, 28]. Зрідка гній 
має жовтувато-зелений колір, що вва-

жають ознакою наявності вторинної 
бактеріальної інфекції. При мікроско-
пії вмісту паразитарного абсцесу пе-
чінки виявляються печінкові клітини 
в різних стадіях розпаду, еритроцити, 
кристали Шарко-Лейдена, холесте-
рин, гематоїдин, лецитин.

При тривалому існуванні парази-
тарного абсцесу навколо нього утво-
рюється сполучнотканинна капсула 
При наявності в печінці лише дріб-
них абсцесів може настати одужання 
з утворенням рубця і, іноді, звапнен-
ня [29, 30].

Частота амебних абсцесів печінки 
при амебіазі кишечника коливається 
в широких межах − від 1 до 25% [21]. 
Захворювання зазвичай зустрічаєть-
ся в осіб у віці 20-40 років, чоловіки 
страждають в 5-7 разів частіше за жі-
нок. Амеби вкорінюються в підслизо-
вий шар тонкої кишки, звідки в по-
дальшому мігрують у венозні судини 
портальної системи. З бігом крові во-
ни досягають печінки, де і виклика-
ють некроз обмеженої ділянки ткани-
ни з подальшим його розплавленням і 
формуванням солітарного або (рідше) 
множинних абсцесів [21]. Нерідко при 
амебних абсцесах виникають зрощен-
ня з навколишніми тканинами.

Гельмінтозні абсцеси виникають 
при паразитуванні як дорослих осо-
бин (аскариди, опісторхи), так і ли-
чинкової стадії гельмінтів (личинки 
аскарид, токсокар, ехінококів). Аска-
ридозний гнійний гепатит може ви-
никати при заповзанні статевозрі-
лих (дорослих) аскарид з кишечника 
в жовчні протоки. В результаті вини-
кають порушення циркуляції жовчі й 
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травматичні ушкодження аскарида-
ми тканин печінки, що створює умо-
ви для розмноження бактерій, які не-
рідко заносяться з кишечника самими 
гельмінтами [31].

Печінка при гельмінтозних абсце-
сах, як правило, збільшена. У стінках 
розширених жовчних проток спосте-
рігаються явища гнійного запалення, 
в окружності проток − інфільтрація 
еозинофілами та іноді безліч дрібних 
абсцесів. В результаті розпаду сті-
нок проток і некрозу тканини печінки 
утворюються заповнені гноєм порож-
нини діаметром від 1,5-2 до 5-6 см, в 
яких часто знаходяться мертві або жи-
ві аскариди. Зазвичай є множинні аб-
сцеси, розташовані переважно в лівій 
долі печінки, в яку частіше, ніж в пра-
ву, заповзають аскариди. Число аска-
рид іноді досягає декількох десятків. 
Можлива перфорація абсцесу печінки 
аскаридою і вихід її в черевну порож-
нину, розвиток обмеженого перитоні-
ту, холециститу, сепсису [14, 17].

Клінічні прояви бактеріальних аб-
сцесів багато в чому залежать від їх 
кількості, обсягу, локалізації, а також 
від характеру первинного захворю-
вання, що явилося причиною гнійно-
го процесу в печінці.

Клініка бактеріальних абсцесів пе-
чінки, особливо на ранніх стадіях роз-
витку, може бути різноманітною, а іно-
ді і досить бідною [2, 32, 33]. Основні 
симптоми захворювання: інтермітую-
ча гіпертермія з коливаннями темпе-
ратури до 2,5-3,5° С і проливними по-
тами, постійний тупий біль у правому 
підребер’ї, який на початку хвороби 
носить невизначений нелокалізова-

нний характер. Потім хворий досить 
чітко може визначити місце найбіль-
ших больових відчуттів. 

Крім місцевих больових відчуттів, 
досить частим симптомом є гіпертер-
мія, яка зазвичай досягає фебрильних 
значень (38° С і вище) і носить постій-
ний або інтермітуючий характер.

Для великих солітарних абсцесів 
(які, як правило, локалізуються в пра-
вій долі печінки) характерна тріада 
симптомів: біль у правому підребер’ї, 
гіпертермія, гепатомегалія [20, 22]. 
Біль зазвичай має постійний характер, 
іноді больовим відчуттям передує від-
чуття тяжкості або стороннього тіла в 
правому верхньому квадранті живо-
та. Зазвичай хворий досить чітко мо-
же визначити локалізацію больових 
відчуттів, що, ймовірно, пов’язано з 
запальною реакцією прилеглої паріє-
тальної очеревини. Характерним для 
субсерозної локалізації гнійника є по-
силення болю при вдиху або при зміні 
положення тіла. При піддіафрагмаль-
ній локалізації абсцесу біль іррадіює в 
праве плече, лопатку і надпліччя.

На тлі масивної антибактеріаль-
ної терапії, що проводиться з приводу 
основного запального захворювання, 
що явилося причиною розвитку аб-
сцесу, температурна реакція може бу-
ти невираженою. Майже у половини 
хворих гіпертермія супроводжуєть-
ся ознобами і сильними потами. Зна-
чно частіше ці ознаки зустрічаються у 
хворих з абсцесами, що розвинулися в 
результаті холангіогенного і порталь-
ного поширення інфекції [12, 20].

Одним з постійних симптомів бак-
теріального абсцесу печінки, який ви-
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являється у багатьох хворих, є вира-
жена загальна слабкість і нездужання. 
Крім того, нерідко пацієнти відзнача-
ють і різні диспепсичні розлади: зни-
ження апетиту, нудоту, зрідка блю-
вання, а також схуднення.

Жовтяниця при солітарних аб-
сцесах зустрічається досить рідко і 
зазвичай виникає внаслідок токсич-
ного ураження печінки або (рідше) в 
результаті здавлення великим гнійни-
ком магістральних і жовчовивідних 
шляхів. При холангіогенних абсцесах 
жовтяниця відзначається практично у 
всіх хворих і носить паренхіматозний 
характер. 

До рідких симптомів відносять ас-
цит і спленомегалію, які виникають в 
результаті портальної гіпертензії на 
тлі гострого тромбофлебіту воротної 
вени [16].

Приблизно у 15% хворих прояв-
ляються різні легеневі симптоми: ка-
шель з незначною слизовою мокротою 
(іноді з прожилками крові), задишка, 
біль у огрудді, пов’язані зі здавленням 
різко збільшеною печінкою легене-
вої тканини і реактивною пневмонією 
або пневмонітом.

При об’єктивному обстеженні у 
більшості хворих визначається гепа-
томегалія, пальпація нижнього краю 
печінки зазвичай буває болісною. Іно-
ді збільшення печінки може бути до-
сить значним, і тоді спостерігається 
асиметрія передньої черевної стін-
ки за рахунок вибухання в правому 
підребер’ї [34].

Рідше при огляді відзначають роз-
ширення нижніх відділів правої поло-
вини огруддя, відставання її при ди-

хальних рухах. Перкуторно у цих хво-
рих виявляють розширення верхніх 
меж печінки, істотне обмеження рух-
ливості краю правої легені, вкорочен-
ня перкуторного звуку в нижніх від-
ділах легені. Також вислуховуються 
ослаблене дихання і сухі хрипи. У де-
яких хворих спостерігається локальне 
напруження м’язів передньої черевної 
стінки в області правого підребер’я, 
що обумовлено залученням в запаль-
ний процес прилеглих ділянок паріє-
тальної очеревини.

При поверхневому (субсерозно-
му) розташуванні гнійника в правій 
долі печінки можна виявити локаль-
ну болючість в міжреберних проміж-
ках, відповідну зоні проекції абсцесу 
(симптом Крюкова). Крім того, у пе-
реважної більшості хворих присутні 
як суб’єктивні, так і об’єктивні озна-
ки основного захворювання, який 
з’явився першопричиною розвитку 
печінкового абсцесу [6, 8]. Вторинні 
нагноєння печінки можуть виникну-
ти внаслідок інфікування вже існую-
чих кіст або пухлин, а також навколо 
сторонніх тіл, що потрапили в печін-
ку при пораненні.

Стан хворих значно погіршуєть-
ся при прориві гнійника у вільну че-
ревну порожнину, прилеглі органи 
черевної порожнини, грудну порож-
нину. Нерідко перфорація бактеріаль-
них абсцесів призводить до кровотеч 
з арозованих судин печінки і форму-
ванню гепатобронхіального свища, 
абсцесів легень. Можливий розвиток 
сепсису [14, 17].

Місцеві симптоми і ускладнення 
паразитарних абсцесів такі ж, як і у 



Гепатологія, 2016, № 4

12

хворих з бактеріальними абсцесами 
печінки. Клінічні прояви амебних аб-
сцесів багато в чому схожі з симпто-
мами бактеріальних абсцесів печінки. 
Для них характерні більш доброякіс-
ний перебіг, схильність до хронізації 
процесу з поступовим виснаженням 
хворого, менш виражена температур-
на реакція; загальний стан хворих по-
рушується меншою мірою, ніж при 
бактеріальних абсцесах. При вторин-
ному мікробному інфікуванні па-
разитарного абсцесу спостерігаєть-
ся значне наростання суб’єктивних і 
об’єктивних проявів захворювання 
[4, 21]. Зазвичай інтервал від періоду 
клінічних проявів амебної дизенте-
рії до появи ознак ураження печінки 
становить 2-6 міс., хоча в окремих ви-
падках він може подовжуватися і до 
кількох років. Іноді амебна дизентерія 
має безсимптомний перебіг. При цьо-
му перші ознаки паразитарних інвазій 
з’являються лише при розвитку амеб-
ного гепатиту або абсцесу.

При гельмінтозних абсцесах за-
хворювання перебігає бурхливо, з ви-
сокою температурою, болем у верх-
ньому правому квадранті живота і 
в епігастральній ділянці, з постій-
ним збільшенням печінки. При ас-
каридозі печінки виникають гострі 
напади свердлячого болю в право-
му підребер’ї та епігастрії, блюван-
ня з частим виділенням з блювотни-
ми масами аскарид. У частини хворих 
з’являється субіктеричність склер або 
виражена жовтяниця. Живіт надутий, 
стінка його напружена. Печінка зазви-
чай збільшена і болюча при пальпації; 
іноді різко збільшується і жовчний мі-

хур. При виникненні гнійного гепати-
ту 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 темпе-
ратурі [24, 29].

У хворих з бактеріальними і па-
разитарними абсцесами печінки в 
загальному аналізі крові звичайно 
відзначаються помірна анемія, лей-
коцитоз із зсувом формули вліво, 
збільшення ШОЕ. Біохімічні показни-
ки функціонального стану печінки, як 
правило, знаходяться в межах норми. 
Лише у хворих з великими і множин-
ними абсцесами відзначається підви-
щення вмісту білірубіну в крові і луж-
ної фосфатази. Помірне підвищення 
активності амінотрансфераз спосте-
рігається у 50-80% хворих. Проте слід 
підкреслити, що зміни лабораторних 
показників носять неспецифічний ха-
рактер і не є патогномонічними. При 
септичній природі абсцесу важлива 
роль в діагностиці та подальшому лі-
куванні належить посівам крові.

Діагностика бактеріальних абсцесів 
складна. Мають значення дані анамне-
зу (наявність в минулому будь-якого 
септичного захворювання), а також да-
ні об’єктивного дослідження [1, 2, 23].

При фізикальному дослідженні 
можна визначити зону максимальної 
перкуторної або пальпаторної болю-
чості, відповідно проекції абсцесу. Не-
рідко виявляють гепатомегалию. У клі-
нічному аналізі крові виявляють лейко-
цитоз із зсувом формули вліво, анемію.

Рентгенологічно відзначається об-
меження рухливості правого купола 
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діафрагми, випотина в правій плев-
ральній порожнині (при локалізації 
гнійників на діафрагмальній поверхні).

Лише у поодиноких хворих при 
рентгенографії можна виявити в об-
ласті проекції печінки порожнину з 
горизонтальним рівнем рідини і газо-
вим міхуром над ним. Даний симптом 
характерний для хворих з бактеріаль-
ними абсцесами печінки і, як прави-
ло, не зустрічається при захворюванні 
паразитарної природи [2, 8].

Прямою ознакою абсцесу є вияв-
лення в тканині печінки рівня ріди-
ни з газом над ним. При радіоізотоп-
ному гепатоскануванні визначаєть-
ся 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 утво-
рень печінки, в зв’язку з чим його діа-
гностична роль порівняно невелика.

Найбільш інформативні методи 
дослідження − ультразвукове дослі-
дження та комп’ютерна томографія. 

Останні методи дослідження дозво-
ляють поставити діагноз на ранніх ста-
діях розвитку захворювання, завдяки 
чому можна досягти успіху в лікуванні 
даної категорії хворих [29, 31]. При уль-
тразвуковому дослідженні абсцес пе-
чінки має вигляд гіпоехогенного утво-
рення з рівними контурами. 

На комп’ютерній томограмі за-
звичай виявляють осередки низької 
рентгенівської щільності. Ці методи 
дозволяють найбільш точно визначи-
ти локалізацію і розміри абсцесу та ін-
ших патологічних утворень в печінці 

[29,31]. Під контролем ультразвуково-
го 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 (целіакогра-
фію спленопортографію, трансумбілі-
кальну гепатографію і трансюгулярну 
венографію з введенням контрасту ре-
троградним шляхом в печінкові вени) 
[29]. Однак ці інструментальні методи 
дослідження менш інформативні і то-
му застосовуються рідко.

У ряді випадків виникають досить 
значні труднощі в диференціальній 
діагностиці бактеріальних і амебних 
абсцесів, зважаючи на схожість їх клі-
нічної картини. В цьому плані важ-
лива роль належить анамнезу захво-
рювання (проживання в зонах, енде-
мічних з амебіазу, перенесена раніше 
амебна дизентерія, виявлення захво-
рювань внутрішніх органів, які ста-
ли причиною розвитку бактеріаль-
ного абсцесу), а також серологічним 
пробам на амебіаз. Для діагностики 
амебіазу (особливо його позакишко-
вих форм) використовують сероло-
гічні 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 амеб-
ного абсцесу печінки.

Ускладнення спостерігаються у 
30% хворих. Серед ускладнень бакте-
ріальних абсцесів печінки найбільш 
часто зустрічається прорив гнійника 
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у вільну черевну порожнину з розви-
тком поширеного гнійного перито-
ніту або поддіафрагмального абсце-
су. Значно рідше буває прорив вмісту 
гнійника в просвіт порожнього органа 
(шлунок, ободова кишка), що спочат-
ку проявляється поліпшенням стану 
пацієнта, зменшенням больових від-
чуттів, зниженням температури тіла. 
В подальшому додаткове інфікування 
порожнини абсцесу кишковою фло-
рою призводить до наростання місце-
вих і загальних симптомів абсцесу пе-
чінки. При прориві вмісту гнійника в 
плевральну порожнину розвивається 
гостра емпієма плеври, дещо частіше 
зустрічається формування бронхобілі-
арного свища, в результаті чого досить 
швидко виникають вторинні абсцеси 
легень. Нерідко перфорація гнійника 
супроводжується кровотечею з арро-
зірованих судин печінки.

Всі ускладнення зазвичай вини-
кають у хворих з великими абсцеса-
ми печінки. При множинних дрібних 
гнойовиках вони, як правило, не зу-
стрічаються.

Паразитарні абсцеси печінки 
ускладнюються дещо частіше, ніж 
бактеріальні. У ряду хворих абсцес 
проривається в черевну або плевраль-
ну порожнину, рідше – у прилеглий 
порожній орган черевної порожнини, 
бронх, перикард. Розвиток ускладнень 
істотно збільшує летальність.

Аскаридозний гнійний гепатит 
ускладнюється поддіафрагмальним аб-
сцесом, правостороннім гнійним плев-
ритом, перитонітом, сепсисом. При 
останньому виникають гнійний менін-
гіт, абсцеси в легенях і нирках. Рідкіс-

не, безумовно смертельне ускладнення 
− метастатичний аскаридоз серця і ле-
геневої артерії, який виникає при про-
никненні аскарид через зруйновану 
гнійно-некротичним процесом стінку 
кровоносних судин печінки в їх про-
світ. Аскариди просуваються в печін-
кову 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 доставле-

ний в хірургічне відділення з діагнозом 
«часткова кишкова непрохідність». За-
хворів 13.1: з’явився різкий біль, що 
поступово посилювався по всьому жи-
воту. У день захворювання помітив у 
себе жовтяничне забарвлення шкіри 
та склер. З 15.1. з’явилася нудота і бу-
ло одноразове блювання. З блювот-
ними 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 погір-
шився, біль в животі посилився. Піс-
ля сифонної клізми був пофарбований 
стілець, відійшли аскариди.

23.1. стан хворого різко погіршив-
ся, і хворий був доставлений у хірур-
гічне відділення. Свідомість сплута-
на. Язик сухий, обкладений білуватим 
нальотом. Живіт роздутий, напруже-
ний, головним чином у нижній по-
ловині. Печінка збільшена, виступає 
з-під реберної дуги на 5 см, температу-
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ра 36,2 ° С. Виникла підозра на абсцес 
печінки на грунті аскаридозної інвазії. 
Проведена пункція печінки, отрима-
на кров. Після пункції відійшла через 
рот одна аскарида. Призначено ліку-
вання мебендазолом.

24.1. на 2-й день після госпіталі-
зації, хворий помер. Патологоанато-
мічний розтин: жовчний міхур заму-
рований в пухких спайках. У велико-
му сальнику аскарида. Абдомінальна 
поверхня діафрагми в гнійних накла-
деннях. На лівій долі печінки участок 
западання з некротичною поверхнею. 
Навколо селезінки − фіброзно-гній-
ні накладення. У кишечнику велика 
кількість аскарид. Слизова оболон-
ка його сірого кольору, гіперемова-
на. З фатерова сосочка стирчать кін-
ці трьох аскарид, які проникли в за-
гальну 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 ді-
аметром 5 см з тонкою капсулою, в 
центрі якої є невеликий отвір (перфо-
рація аскаридою); в порожнині міс-
титься рідкий гній. На розрізі печінка 
суцільно нафарширована аскаридами, 
розташованими в розширених вну-
трішньопечінкових жовчних прото-
ках. У лівій долі печінки є кілька об-
межених щільною стінкою порожнин 
діаметром 2-3 см, які містять гній і ас-
кариди. Тканина печінки в’яла, зеле-
нувата. Жовчний міхур розтягнутий 
жовчю. Підшлункова залоза ущільне-
на і збільшена.

За даними літератури, при ліку-
ванні неускладнених абсцесів леталь-

ність становить не більше 5%, при на-
явності ускладнень − понад 40%.

Лікування бактеріальних абсцесів 
печінки комплексне. Найважливішим 
компонентом його є антибіотикотера-
пія. При цьому призначають препара-
ти широкого спектра дії, що вплива-
ють як на аеробну, так і на анаеробну 
мікрофлору [2, 9, 26, 32].

Тривалий час основним методом 
лікування бактеріальних абсцесів пе-
чінки було хірургічне, яке передбачає 
розтин і дренування порожнини гно-
йовика через лапаротомний доступ. 
Летальність при даному способі лі-
кування досягала 20-30%, а при наяв-
ності ускладнень (прорив гнойовика в 
черевну порожнину або в плевральну 
порожнину) збільшувалася вдвічі.

В останнє десятиліття основним 
методом лікування бактеріальних аб-
сцесів печінки є черезшкірна пункція 
порожнини гнойовика під контро-
лем ультразвукового дослідження та 
комп’ютерної томографії [20, 30, 31]. 
Даний метод дозволяє не тільки ева-
куювати гній, а й визначити чутли-
вість збудника до того чи іншого анти-
біотика з метою проведення спрямо-
ваної антибіотикотерапії. Летальність 
при даному способі лікування зазви-
чай становить 1-5% (в разі успішного 
лікування захворювань, що з’явилися 
основою для розвитку абсцесу).

При наявності вогнища інфекції в 
черевній порожнині показано опера-
тивне лікування, а транспарієтальна 
пункція абсцесу може бути виконана 
як самостійний і менш травматичний 
метод лікування печінкового гнойо-
вика. Втім, з цією метою можна про-
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вести й інтраопераційне дренування 
порожнини гнойовика.

Методом лікування хворих з по-
одиноким абсцесом печінки є через-
шкірне дренування двопросвітним 
дренажем, який дозволяє проводити 
тривале відмивання порожнини гно-
йовика розчинами антисептиків і ан-
тибіотиків [30].

При множинних дрібних абсцесах 
(як правило, холангіогенної природи) 
їх дренування зазвичай неможливе. 
У даній ситуації провідна роль відво-
диться масивній антибіотикотерапії, 
в поєднанні з зовнішнім дренуван-
ням позапечінкових жовчних шляхів, 
спрямованій на ліквідацію гострого 
гнійного холангіту.

При дрібних множинних абсце-
сах печінки проводиться комплексне 
консервативне лікування, що вклю-
чає ендоваскулярну, внутрішньоарте-
ріальну реґіонарну (селективну) інфу-
зійно-трансфузійну терапію, призна-
чення антибіотиків широкого спектра 
дії, засобів, що поліпшують кровообіг 
і функцію печінки.

У разі гострих проявів амебіазу по-
казана госпіталізація. Для лікування 
амебіазу використовують етіотроп-
ні препарати, що поділяються на такі 
групи: 1) амебоциди прямої дії – хіні-
офон (ятрен), дийодохін, ентеросеп-
тол, мексаформ, інтестопан, осарсол, 
мономіцин та ін. – ефективні за умо-
ви 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 тканин-
ними амебоцитами); 3) тканинні аме-
боцити, 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) – ефек-
тивні за будь-яких форм амебіазу.

Вибір препаратів, дозування й три-
валість лікування залежать від клініч-
них форм амебіазу. У випадку носій-
ства дизентерійних амеб призначають 
ятрен по 650 мг 3 рази на день протя-
гом 20 днів. Для лікування хворих на 
легкі та середньоважкі форми кишко-
вого амебіазу призначають метроні-
дазол по 750 мг 3 рази на день протя-
гом 5–10 днів у поєднанні з хініофо-
ном або з додатковим призначенням 
тетрацикліну по 0,5 г 4 рази на день 
протягом 5 днів. Для лікування хво-
рих на важкі форми кишкового амебі-
азу 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 позакишко-
вими ускладненнями амебіазу про-
водять із використанням такої схе-
ми: метронідазол по 750 мг 3 рази на 
день протягом 5–10 днів у поєднан-
ні з делагілом (перші 2 дні по 1 г на 
добу, далі – по 0,5 г на добу протя-
гом 4 тиж.). Крім того, призначають 
внутрішньом’язово дегідроеметин по 
1 мг/кг на добу протягом 10 діб. У ра-
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зі розвитку анемії призначають пре-
парати заліза, кровозамінники. Про-
гноз для неускладнених форм кишко-
вого амебіазу сприятливий. Летальні 
наслідки, особливо у випадку пізно 
розпочатого антипаразитарного або 
хірургічного лікування, можливі у ра-
зі амебних абсцесів печінки, легень, 
мозку і перфорації кишки [35].

Найчастіше ускладнення парази-
тарних абсцесів печінки − перфора-
ція у черевну, плевральну порожни-
ну, рідше − у порожнину перикарда. 
Принципи діагностики та лікування 
аналогічні таким при бактеріальному 
абсцесі з перфорацією. При цьому та-
кож додають специфічну антипарази-
тарну хіміотерапію. При гельмінтоз-

них абсцесах печінки препаратом ви-
бору є альбендазол. 

Прогноз при абсцесах печінки за-
лежить насамперед від етіологічно-
го фактора. Найбільші показники ле-
тальності відзначаються у хворих з 
біліарною природою абсцесу. Профі-
лактика печінкових абсцесів полягає 
в своєчасному виявленні та лікуванні 
захворювань внутрішніх органів, що 
є причиною розвитку абсцесів. Про-
гноз при аскаридозних абсцесах пе-
чінки вкрай тяжкий. З 23 хворих, про 
яких повідомлялося у літературі, 20 
померли. Профілактика здійснюється 
шляхом масової планової дегельмін-
тизації, 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. Хар-
ків, Україна

У статті відображені сучасні уявлення про етіологію токсокарозу. Представ-
лені результати кількісної оцінки структури і диференціації елементів крові 
шляхом визначення лейкоцитарного індексу інтоксикації (ЛІІ). Для оцінки ста-
ну адаптації обстежених хворих було проведено визначення рівня кортизолу та 
інсуліну в плазмі крові. Викладено критерії оцінки реактивності і адаптаційно-
компенсаторних можливостей організму при токсокарозі.

Ключові слова: токсокароз, адаптаційно-компенсаторні можливості, корти-
зол, 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 дифференци-
ации элементов крови путем определения лейкоцитарного индекса интокси-
кации (ЛИИ). Для оценки состояния адаптации обследованных больных было 
проведено определение уровня кортизола и инсулина в плазме крови. Изложены 
критерии оценки реактивности и адаптационно-компенсаторных возможнос-
тей 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

Th e article describes contemporaty views on the etiology of toxocariasis. Some 
results of quantitative evaluation of the structure and diff erentiation of the blood 
elements by identifi cation 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.

Триваюча перебудова вітчизняної 
охорони здоров’я пов’язана, в пер-
шу чергу, з переходом на систему ме-
дичного страхування, що разом із 
неухильним зростанням цін на ме-
дикаменти зумовлює необхідність 
проведення досліджень, спрямова-
них на оптимізацію діагностики та лі-
кування найпоширеніших захворю-
вань [1]. До числа таких обґрунтовано 
можна віднести і гельмінтози. 

Актуальність досліджень також 
зростає у зв’язку з тим, що існуюча 
система заходів боротьби з паразито-
зами, лікування і профілактика не за-
безпечують належного ефекту. По-
дальше поширення як гельмінтозів, 
так і протозоозів внаслідок посилення 
міграції населення сприяє збільшенню 
захворюваності, особливо найбільш 
серед людей молодого працездатно-
го віку [2–5]. В зв’язку з недостатньою 
клінічною ефективністю, наявністю 
побічних ефектів, тривалим прийомом 
протипаразитарних препаратів зали-

шається актуальним продовження по-
шуку і розробки нових способів ліку-
вання паразитарних хвороб.

При переважній більшості гель-
мінтозів-зоонозів людина вражається 
тими ж стадіями збудника, які меш-
кають у дефінітивного хазяїна. Поряд 
з цим, є чимало гельмінтозів зооноз-
ної природи, збудники яких вража-
ють людину личинковими стадіями 
розвитку, викликаючи інвазії, що по-
значаються як ларвальні (личинкові) 
гельмінтози [6, 7].

Найбільш патогенною дією воло-
діють гельмінтози в міграційній ста-
дії і тканинні. Особливий інте рес 
представляє токсокароз − парази-
тарне захворювання, що викликаєть-
ся міграцією личинок аскаридат со-
бак (Toxocara canis) і кішок (Toxocara 
mystax) в різних органах і тканинах, 
що характеризується тривалим реци-
дивуючим перебігом і поліорганними 
ураженнями алергічної природи [8, 9]. 
Токсокароз, на відміну від усіх інших 
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ларвальних гельмінтозів, є масовим 
захворюванням для України.

Потрапивши в травний тракт, ли-
чинка в яйці звільняється від оболон-
ки і через слизову кишечника прони-
кає в систему ворітної вени. Близько 
70% личинок токсокар осідає в печін-
ці [10–12], решта проходять через пе-
чінку і потрапляють в мале коло кро-
вообігу.

Діагностика токсокарозу утрудне-
на через поліморфізм і невизначеність 
клінічних проявів [13, 14]. У повсяк-
денній клінічній практиці своєчасна 
постанова діагнозу і призначення спе-
цифічної 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 профі-
лю [12, 15, 16]. Клінічні прояви інвазії 
також часто «маскуються» супутніми 
або загостреннями попередніх захво-
рювань [17].

Ключова роль у постановці діа-
гнозу могла б належати лабораторним 
методам діагностики. Проте в даний 
час морфологічна верифікація діагно-
зу проводиться вкрай рідко. Розробка 
та впровадження імунологічних мето-
дів діагностики, що засновані на вияв-
ленні Ig G антитіл до антигена Тохоса-
га 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 лі-
каря надзвичайно актуальна. Все це 
визначає необхідність розробки і за-
стосування цілого комплексу мето-
дів  − клінічних, імунологічних, спеці-
альних паразитологічних та оптиміза-
ції терапії даного захворювання [21]..

До теперішнього часу проблема те-
рапії токсокарозу не може вважатися 
вирішеною. Не розроблено схем, що 
враховують терапевтичну ефектив-
ність протигельмінтної дії, а також пе-
реносимість і небажані побічні ефек-
ти різних препаратів та їх поєднань. 
Невизначений комплекс патогенетич-
ної терапії, що враховує особливості 
імунної відповіді, виразність орган-
них уражень і алергічних реакцій. 

Все вищезазначене обгрунтовує 
необхідність продовження дослі-
джень у цьому напрямку.

Мета дослідження – визначити 
стан адаптаційно-компенсаторних 
можливостей людини при токсокаро-
зі, встановити особливості клінічного 
перебігу та патогенезу для оптимізації 
діагностики та лікування.

Матеріали і методи дослідження. 
Для виконання поставлених за-

вдань обстежено 140 хворих на токсо-
кароз у віці від 20 до 60 років (середній 
вік 39,6±3,3 років) (80 чоловіків і 60 жі-
нок), які перебували на амбулаторно-
му обстеженні та лікуванні на кафедрі 
медичної паразитології та тропічних 
хвороб Харківської медичної академії 
післядипломної освіти в 2013-2016  рр. 
Для порівняння і контро лю обстеже-
но 20 практично здорових осіб від-
повідної статі й віку. Для вивчення 
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зворотного розвитку органної пато-
логії і ефективності комплексної (ан-
тигельмінтної, патогенетичної і симп-
томатичної) терапії вдруге обстежено 
75 хворих через 4-6 місяців після за-
кінчення лікування. Діагноз «токсо-
кароз» у всіх хворих основної групи і 
його відсутність у контрольній групі 
підтверджено відповідно до критері-
їв діагностики на підставі сукупності 
клінічної картини, клініко-лаборатор-
них показників і результатів лабора-
торного аналізу. Критерії включення: 
до групи дослідження включалися па-
цієнти після отриманої інформованої 
згоди пацієнта з достовірно встанов-
леним діагнозом «токсокароз» у стадії 
загострення.

Клінічне дослідження хворих про-
водили за загальноприйнятою мето-
дикою. Вона включала дані ретельно 
зібраного анамнезу, суб’єктивних та 
об’єктивних даних, даних лаборатор-
ного (аналіз крові, аналіз сечі, біо-
хімічний аналіз крові, аналіз випо-
рожнень на яйця гельмінтів та най-
простіші, зішкріб на яйця гостриків, 
імунологічний статус, гормони: ко-
тризол, інсулін) та інструментально-
го дослідження (рентгеноскопія або 
рентгенографія грудної клітини, елек-
трокардіографія, ультразвукове дослі-
дження внутрішніх органів). 

Клініко-лабораторні дослідження 
проведено на базі КЗОЗ «Обласна клі-
нічна інфекційна лікарня м. Харкова»  
під керівництвом завідувача лабора-
торії Добродецької А.Л., а також ме-
дичною лабораторією «Аналітика» та 
лабораторією кафедри медичної пара-
зитології та тропічних хвороб Харків-

ської медичної академії післядиплом-
ної освіти.

Виходячи з того, що в патологіч-
ний процес при токсокарозі законо-
мірно залучається гепатобіліарна сис-
тема, шлунок і дванадцятипала кишка, 
підшлункова залоза, при обстеженні 
хворих на токсокароз крім загально-
прийнятого клініко-лабораторного 
обстеження (клінічного аналізу крові, 
сечі), досліджували біохімічні показ-
ники крові (загальний білок, біліру-
бін і їх фракції, АлАТ, АсАТ, тимолова 
і сулемова проби, лужна фосфатаза, 
діастаза сечі і крові, базальна кислот-
ність шлунка і ін.).

З огляду на то, що імунній системі 
відводиться велика роль у формуванні 
патологічного процесу, в оцінці тяж-
кості перебігу захворювання та ефек-
тивності лікування при паразитарних 
хворобах, було проведено досліджен-
ня імунологічного статусу з визна-
ченням комплексу показників, що ха-
рактеризують клітинний і гумораль-
ний імунітет, включаючи визначення 
вмісту лейкоцитів, лімфоцитів крові 
і їх фракцій, та імуноглобулінів кла-
сів А, M, G, E. Крім того, для загаль-
ної оцінки лейкоцитарної реакції ви-
значався лейкоцитарний індекс інток-
сикації (ЛІІ) [22], який оцінюється як 
інтегральний показник функції лей-
коцитів, що дозволяє судити не тіль-
ки про зміну структури і диференціа-
ції 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 
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рівень гормонів периферичних ендо-
кринних 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 отри-
маних результатів дослідження здій-
снено за допомогою пакета програм 
«STATISTICA» for Windows (Stat Soft  
Inc, США) на комп’ютері з процесо-
ром 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 працез-
датному віці (табл. 1).

Достовірний початок інвазії не за-
вжди можна було встановити, бо у бага-
тьох хворих токсокароз був виявлений 

випадково. У подібних випадках трива-
лість захворювання була менш дійсною. 
При цьому можна відзначити, що в усі 
періоди тривалості інвазії чоловіків бу-
ло 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 ви-
явлений випадково.

При пальпації у верхніх відділах жи-
вота визначалася напруга м’язів, болю-
чість. У 87,5% хворих відзначалася ло-
кальна болючість в правому підребер’ї 
і/або в області жовчного міхура, що 
іррадіює в праве плече, шию, під ло-
патку і в поперекову область. У 56,14% 
хворих обмежена болючість при пер-
кусії і пальпації визначалася пере-
важно в епігастральній ділянці, рід-

Таблиця 1.

Розподіл хворих на токсокароз за статтю та віком

Стать
Вік хворих (років)

17-20 21-30 31-40 41-50 51-55 Всього
осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб %

Чол. 3 3,8 19 23,7 28 35,0 19 23,7 11 13,8 80 100
Жін. 4 6,7 16 26,7 14 23,3 18 30,0 8 13,3 60 100

Всього 7 5,0 35 25,0 42 30,0 37 26,4 19 13.6 140 100

Таблиця 2.

Розподіл хворих на токсокароз 
залежно від статі і тривалості захворювання

Кількість 
хворих

Тривалість захворювання (років)

0-1 рік 2-5 років 6-10 і більше Всього
осіб % осіб % осіб % осіб %

Чол. 20 55,55 40 57,14 20 58,82 80 57,14
Жін. 16 44,44 30 42,85 14 41,18 60 42,86

Всього 36 100,00 70 100,00 34 100,00 140 100,00
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ше (12,5%) навколо пупка і в лівому 
підребер’ї (5,36%). Симптом Менделя 
був позитивний у 12,5% хворих. Пе-
чінка визначалася у краю реберної ду-
ги у 44,5% хворих, а у 35,22% − нижній 
край печінки виступав з-під краю ре-
берної дуги на 2-3 см.

У 79,31% хворих на токсокароз 
спостерігалися різні нервово-психіч-
ні порушення, на що вказували й інші 
дослідники.

Об’єктивної симптоматики, ха-
рактерної для ураження органів груд-
ної клітини, сечовидільної та статевої 
систем не було виявлено.

При дослідженні морфологічного 
складу периферичної крові було вста-
новлено, що середні показники осно-
вних елементів крові знаходилися в 
межах норми.

Вміст еозинофілів (від 4% до 0) був 
незначним. У повсякденній клінічній 
практиці прийнято вважати, що одні-
єю з ознак гельмінтозів є еозинофілія. 
Однак, таку думку при нормальному 
або навіть низькому вмісті еозинофі-
лів в периферичній крові може при-
вести до неправильного висновку.

Для оцінки стану крові при токсо-
карозі ми враховували не просто лей-

Таблиця 3

Частота і характер скарг хворих на токсокароз до лікування
Найменування симптому Осіб %

1 Відчуття тяжкості і болю в правому підребер'ї 120 85,71
2 Біль в лівому підребер'ї 8 5,71
3 Біль в області жовчного міхура 11 7,85
4 Біль в епігастральній ділянці 42 30,00
5 Нудота 80 57,14
6 Блювання 16 11,43
7 Відрижка 47 33,57
8 Печія 20 14,28
9 Гіркота в роті 86 61,43

10 Сухість в роті 11 7,85
11 Зниження апетиту 39 27,85
12 Закрепи 43 30,71
13 Проноси 36 25,71
14 Сверблячка шкіри 38 27,14
15 Пожовтіння шкірного покриву 36 25,71
16 Біль у суглобах 36 12,85
17 Головний біль 18 42,14
18 Запаморочення 39 27,85
19 Дратівливість, емоційна нестійкість 47 33,57
20 Підвищена слабкість і стомлюваність 106 75,71
21 Поганий сон 43 30,71
22 Біль в серці 20 14,20
23 Немає скарг 26 18,57
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коцитарну формулу, а визначали зміни 
співвідношення формених елементів 
периферичної крові, виходячи з то-
го, 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 дегранулю-
ючи ці неспецифічні ефекторні клітини.

Для кількісної оцінки структури 
і диференціації елементів крові нами 
проведено визначення лейкоцитарно-
го індексу інтоксикації (ЛІІ) у хворих 
на токсокароз. ЛІІ у хворих на токсока-
роз становив в середньому 1,25 ±  00,25 
(межі коливань 0,9-1,3). В межах норми 
ЛІІ знаходився тільки у 21 ± 0,4% хво-
рих на токсокароз. У 20,4% хворих ЛІІ 
в 1,5-2 рази перевищував верхні показ-
ники норми. Підвищення ЛІІ, як пра-
вило, спостерігалося частіше при низь-
кому (нижче 3%) вмісті еозинофілів в 
периферичній крові.

Наведені дані свідчать про те, що 
обчислення ЛІІ дозволяє уточнити 
характер і спрямованість змін в кро-
ві при гельмінтозах. Можна відзна-
чити, що ЛІІ при токсокарозі був змі-
нений, на відміну від еозинофілів, і 
свідчить про переважання монону-
клеарної реакції організму хазяїна у 
відповідь на інвазію. Представлена   
досить складна картина виявлених 
змін і взаємозв’язків вмісту елементів 
периферичної крові відображає дина-
мічність відповідної реакції організму 
на інвазію.

Аналіз результатів досліджень біо-
хімічних показників крові вказував 
на різну спрямованість їх змін. В ре-

зультаті дослідження було встановле-
но, що середні значення біохімічних 
показників крові коливалися в ме-
жах норми. Разом з тим, аналіз часто-
ти змінності по відношенню до норми 
дозволив встановити, що рівень за-
гального білірубіну, лужної фосфата-
зи, тимолової проби, бета-глобулінів 
і гамма-глобулінів частіше були під-
вищені, а рівень альбумінів зниже-
ний (табл. 4). Результати дослідження 
АсАТ, діастази сечі і крові не відрізня-
лися від норми у всіх хворих.

У літературі є вказівки про те, що 
не у всіх хворих на токсокароз, навіть 
з вираженим ураженням печінки, ви-
являються зміни вмісту АлАТ і АсАТ 
в крові. Тому, відсутність змін у вмісті 
амінотрансфераз ще не виключає па-
тологічного процесу в печінці. Разом 
з тим, підвищення амінотрансфераз − 
індикаторів пошкодження печінкових 
клітин безсумнівно свідчить про дис-
функцію печінки.

Тривале динамічне спостережен-
ня за хворими дозволило узагальни-
ти отримані суб’єктивні і об’єктивні 
дані і виділити основні загальні і 
місцеві клінічні синдроми, що най-
частіше зустрічалися: больовий аб-
домінальний, диспептичний, астено-
невротичний, вегето-дистоничний 
синдроми і найбільш характерну ор-
ганну патологію.

Частіше від інших синдромів (у 
80,22% хворих), як правило, зустрі-
чався больовий синдром, обумовле-
ний болями у верхніх відділах живо-
та. Болі в правому підребер’ї, в епіга-
стральній ділянці і в лівому підребер’ї 
були різні за силою і характером від 
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слабких і/або помірно виражених, ту-
пих, ниючих до постійних, різко вира-
жених, з ірадіацією.

Диспептичний синдром у 65,22% 
хворих також був по-різному вираже-
ний в залежності від сили і характеру 
диспептичних проявів. 

У багатьох хворих (84,31%) спосте-
рігався астено-невротичний синдром 
різного ступеня вираженості і клініч-
но проявлявся у вигляді головного бо-
лю, що виникав частіше до кінця дня 
і/або після перенапруження, підви-
щеної стомлюваності і дратівливості, 
зниження працездатності, вираженої 
астенізації, невпевненості в собі, осла-
блення уваги і т.і.

У 58,8% хворих було виявлено син-
дром вегето-дистонії, який виражався 
в порушенні вегетативної регуляції і 
вегетативної нестійкості, що свідчить 
про зниження пристосувальних мож-
ливостей хворих. Головні болі частіше 
виникали вранці, при зміні погоди, 
носили нападоподібний характер і су-
проводжувалися запамороченнями. 

Досить часто у таких хворих відзна-
чалися підвищена пітливість, свербіж 
шкіри, дискінезія жовчного міхура і 
органів шлунково-кишкового тракту, 
болі в області серця при нормальній 
ЕКГ, брадикардія, труднощі переми-
кання з однієї роботи на іншу, нестій-
кість настрою, розлади сну.

Виявлені клініко-лабораторні змі-
ни зустрічалися у хворих на токсока-
роз до лікування в найрізноманітні-
ших поєднаннях, обумовлюючи по-
ліморфність клінічних проявів від 
безсимптомних до виражених пору-
шень функцій органів і систем.

На основі того, що імунній систе-
мі відводиться велика роль у форму-
ванні патологічного процесу, а також 
в оцінці тяжкості перебігу та ефектив-
ності 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 іс-
тотно відрізняються від аналогіч-

Таблиця 4

Частота зустрічання змін біохімічних показників крові хворих 
на токсокароз до лікування

Показник Частота зустрічання змін (%)
1 2 3

Білірубін 38,33 61,67 -
Лужна фосфатаза 41,67 58,33 -
АлАТ 68,64 31,36 -
Тимолова проба 13,37 66,67 20,00
Загальний білок 61,67 38,33 -
Альбуміни 47,08 11,27 41,67
Глобуліни: альфа 46, 55 38,33 15,12
                    бета 23,32 73,33 3,35
                    гамма 46,67 53,33 -



Гепатологія, 2016, № 4

27

них показників контрольної групи. 
Зокрема, у них достовірно зростає 
число активних клітин, відзначаєть-
ся статистично значуще підвищен-
ня вмісту СД8 і зменшення СД4, що 
призводить до вираженого знижен-
ня індексу СД4/СД8. У цих хворих 
є явний дисбаланс основних ланок 
імунітету, який виражається в ак-
тивації Т-клітинної ланки імунітету 
з посиленням супрессорного і осла-
бленням хелперного компонентів, в 
зниженні В-лімфоцитів і збільшен-
ня загальної кількості сироваткових 
імуноглобулінів.

Виходячи з того, що ЛІІ як інте-
гральний показник функції лейко-
цитів, дозволяє судити не тільки про 
зміну структури і диференціації еле-
ментів крові, але і про імунну реакцію 
в цілому, було проведено зіставлен-
ня показників ЛІІ індексу СД4/СД8 у 
одних і тих же хворих. Було встанов-
лено, що при зниженні індексу СД4/ 
СД8 показник ЛІІ та також знижуєть-
ся. Це дозволяє зробити висновок, що 
ЛІІ аналогічно індексу СД4/СД8 може 
бути рекомендований для викорис-
тання як критерій прогнозування та 
оцінки тяжкості перебігу інвазії.

Майже однакові значення сумар-
них імуноглобулінів не відображають 
змін, що відбуваються у гуморально-
му імунітеті при токсокарозі.

Щоб з’ясувати участь кожного із 
3-х основних імуноглобулінів в реак-
ції організму на інвазію, було визначе-
но не просто їх вміст у крові, процент-
ний вміст, а також визначалося спів-
відношення Ig G / Ig A. Виявлені зміни 
свідчать про дисбаланс сироваткових 
імуноглобулінів, що є одним з ознак 
імунодепресіі. 

Дослідження вмісту IgE в крові хво-
рих на токсокароз показало, що серед-
ні 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 досліджен-
ня комплексу імунних реакцій, що ві-
дображають стан окремих ланок іму-
нітету та імунної системи в цілому, 
свідчать про різний ступінь і спрямо-
ваність імунологічних порушень у об-
стежених хворих на токсокароз.

Результати проведених досліджень 
показали, що в розвитку і реалізації 
імунної відповіді на інвазію відбува-

Таблиця 5.

Стан клітинного імунітету у хворих на токсокароз до лікування
Показник імунітету (%) Група здорових Група хворих на токсокароз

Т-загальне СД3 68,9±1,36 65,4±2,5
Т-активне 40,6±2,4 37,2±2,8

х
 

Т-супрес. СД8 19,9±1,9 20,0±7,1
Т-хелп. СД4 36,6±2,1 19,2±4,8

х
 

СД4/СД8 2,2 0,96
В-лімф. 19,0±0,72 15,5±1,4

х
 

Примітка:  різниця статистично достовірна, р ˃0,05.
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ється складна перебудова взаємодії 
між Т- і В-системами імунітету, що 
забезпечує нову інтеграцію імунних 
процесів, які відбивають взаємодії по-
казників імунної системи. 

Однак досі немає пояснення різ-
номаніттю клінічних та імунологіч-
них проявів при токсокарозі, недо-
статньо вивчена роль ендокринної 
системи та особливості гормональ-
ної регуляції на різних етапах адап-
тації до інвазії.

Одним із шляхів оцінки стану 
адаптивних можливостей організму є 
дослідження вмісту в крові гормонів. 
Відомо, що зміна концентрації гормо-
нів в крові, що ведуть до перебудови 
міжендокринних відносин, є одним з 
важливих ланок складної системи ре-
гуляції. У гуморальній відповіді орга-
нізму надзвичайно велике значення 
мають глюкокортикоїди, яким відво-
диться провідна роль в реалізації не-
специфічних реакцій, що забезпечу-
ють розвиток резистентності організ-
му і перехід на новий рівень регуляції, 
при якому відновлюється рівновага 
між катаболічними і анаболічними 
процесами.

Є значна кількість робіт, присвяче-
них вивченню кортикостероїдів при 
стресі й адаптації [23, 24]. Згідно літе-
ратурних даних в природних умовах 
регуляції багато структур головного 
мозку і, перш за все, гіпоталамо-гіпо-
фізарна система чутливі до глюкокор-
тикоїдів. Дія стероїдів на гіпоталамус, 
в основному, пов’язується з участю 
гормонів в саморегуляції за принци-
пом негативного зворотного зв’язку. 
Більшістю авторів виявлено гальмів-

ний вплив глюкокортикоїдів на гіпо-
таламус.

Середній рівень кортизолу у хво-
рих на токсокароз не відрізнявся від 
норми (Р <0.05). Не встановлено від-
мінностей у вмісті кортизолу в залеж-
ності 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 кортикосте-
роїдів в крові залежить не тільки від 
їх секреції, а й від низки інших при-
чин, в тому числі від їх інактивації, 
яка відбувається переважно в печінці. 
Підвищення концентрації кортизолу 
в крові при токсокарозі може бути не 
тільки результатом активації гіпота-
ламо-надниркової системи, але і на-
слідком зміни інгібіції гормону при 
зростаючих порушеннях функціо-
нального стану печінки. Підтверджен-
ням цьому служить прямий кореля-
ційний зв’язок між вмістом кортизолу 
в крові і станом печінки у хворих на 
токсокароз.

Ще один гормон, роль якого над-
звичайно велика в гормональній від-
повіді організму при адаптації − ін-
сулін. Не відомо жодного іншого 
гормону, який би володів таким вира-
женим контрефектом по відношенню 
до глюкокортикоїдів. Від вмісту інсу-
ліну в периферичній крові залежить 
чутливість тканин до регуляторного 
впливу глюкокортикоїдів, їх метабо-
лічний ефект. Пояснення отриманих 
даних і оцінка стану адаптації зі змі-
ни вмісту кортизолу при хронічній 
інвазії без аналізу вмісту інсуліну об-
межені. 
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Біологічні ефекти інсуліну залежать 
від концентрації гормону в крові, а так 
само від взаємодії інсуліну з контрінсу-
лярними гормонами, серед яких най-
більша роль відводиться кортизолу. 
Крім того, виявлений в гіпоталамусі 
пептид «інсулін-релізинг-гормон» дає 
можливість по-новому розглядати ре-
гуляцію діяльності острівкового апа-
рату підшлункової залози та обміну 
речовин в організмі, в цілому.

Базальний рівень інсуліну дослі-
джений у 58 хворих на токсокароз.

При клініко-лабораторному та ін-
струментальному обстеженні у 18 
(31,03%) хворих виявлено картину 
хронічного панкреатиту в поєднан-
ні з холециститом або гепатитом. Це 
узгоджується з літературними дани-
ми, які показують, що при токсокаро-
зі порушується інкреторна функція 
підшлункової залози. Вміст цукру в 
крові хворих на токсокароз (81,03%) 
коливався в межах норми і в серед-
ньому 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 сироват-
ці крові хворих на токсокароз, як і в 
контролі не було виявлено.

Для оцінки впливу інвазії на адап-
таційно-пристосувальні реакції хво-
рих на токсокароз проведено визна-
чення показника напруги (співвідно-
шення рівня кортизолу та інсуліну в 
крові) − найбільш об’єктивний кри-
терій тяжкості шкідливої   дії інвазії і 
активності компенсаторно-пристосу-
вальних процесів, що розвиваються в 
організмі хворих.

З огляду на те, що характер ен-
докринної реакції організму у від-
повідь на інвазію змінюється по-
різному, тяжкість стану напруги ви-
значали не за абсолютним вмістом 
кортизолу і інсуліну в крові, а за ве-
личиною коефіцієнта, що відобра-
жає ставлення відсоткових величин 
цих гормонів.

За даними літератури існує три ва-
ріанти 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 знижу-
ється рівень інсуліну;

• істотно збільшується концентрація 
глюкокортикоїдів у крові при одно-
часному падінні рівня інсуліну. 
Чим вищий коефіцієнт напруги, 

тим менший резерв компенсаторних 
можливостей організму, і тим більш за-
грозливим з точки зору прогнозу ком-
пенсації функцій стає стан напруги.

Показник напруги у хворих на ток-
сокароз визначався в широких межах, 
що свідчить про різні типи адаптацій-
ної реакції ендокринної системи:
1) вміст кортизолу в крові знаходить-

ся на високому рівні при низькому 
рівні інсуліну (K1).

2) рівень кортизолу не змінений або 
незначно змінений при незмінно-
му або підвищеному рівні інсуліну 
(К2, К3, К4).

3) вміст кортизолу залишається в 
межах норми або незначно зміне-



Гепатологія, 2016, № 4

30

ний, а рівень інсуліну значно зни-
жений (К5, К6).
Всі три варіанти характеризують 

різну ступінь напруги і свідчать про 
ті механізми, за допомогою яких орга-
нізм досягає стану резистентності.

При першому типі реакції (К1=24) 
концентрація кортизолу в крові праг-
не до максимальної, а інсуліну – до мі-
німальної. Такий тип реагування свід-
чить про те, що організм працює на 
межі своїх адаптаційних можливос-
тей і швидко може перейти в фазу ви-
снаження.

Другий тип (К2=0.8, К3=0) харак-
теризує субекстремальний стан. Ді-
вергентні зміни вмісту в крові кор-
тизолу і інсуліну не досягають сво-
їх крайніх значень, а реалізуються в 
проміжній зоні. Концентрація гормо-
нів в крові може досягати своїх край-
ніх величин під впливом загострення 
патологічного процесу, або додатко-
вого подразника та приєднання різ-
них інфекційних та інших захворю-
вань організму. Відсутність змін вміс-
ту кортизолу (К3, К4), або зниження 
при підвищенні контргормону − ін-
суліну − вносить певну нестійкість в 
розвиток захисних реакцій. Рівень ре-
зистентності при такому варіанті ре-
агування виявляється нижчим норми 
(К3). Другий варіант реагування може 
закінчитися переходом в екстремаль-
ний стан з фазою виснаження або в 
стан хронічної напруги, тобто перехо-
дить в третій тип реакції.

Для третього типу розвитку резис-
тентності характерна відсутність змін 
і незначне збільшення, або зменшен-
ня вмісту кортизолу в крові при більш 

значному зниженні рівня інсуліну 
(К5=4, К6=40). Організм переходить 
на інший більш економний рівень ре-
гуляції. Скорочення кортизолу в крові 
при одночасному більш вираженому 
зниженні інсуліну є доцільним меха-
нізмом, який розширює межі адапта-
ційних можливостей організму, за ра-
хунок врівноваження катаболічних 
процесів. 

Особливо це наочно проглядаєть-
ся на співвідношенні основних адап-
тогенних гормонів − кортизолу та ін-
суліну, процентне співвідношення 
яких дає уявлення про стан напруги. 
Чим вищий коефіцієнт напруги до лі-
кування, тим менший резерв компен-
саторних можливостей, і тим більше 
несприятливим з точки зору прогно-
зу компенсації функцій стає стан на-
пруги. Як свідчать проведені нами до-
слідження і дані літератури, всі три 
варіанти можуть завершитися норма-
лізацією або значним зниженням по-
казника напруги після комплексної 
антигельмінтної терапії, що вказує на 
нормалізацію або поліпшення гормо-
нальної регуляції.

Виявлені в процесі аналізу варіан-
ти зміни стану напруги дозволили ви-
ділити три основні типи перебудови 
гормональної регуляції і стану адапта-
ції при токсокарозі: нормальної, ком-
пенсованої адаптації і дезадаптації.

При нормальній адаптації зберіга-
ється нормальне фізіологічне співвід-
ношення гормонів в крові, при якому 
стан напруги не виходить за межі нор-
ми, тобто відбувається гормональна 
перебудова, яка сприяє розвитку стій-
кої резистентності організму в нових 
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умовах − настає довгострокова адап-
тація. Більш виражені порушення 
гормонального балансу, наростання 
дезорганізації гормональних відно-
син і стану напруги, що не заходять за 
межі умовної фізіологічної норми, ха-
рактерні для компенсованої адаптації, 
яка за будь-яких несприятливих умов 
може перейти в стан дезадаптації. Де-
задаптація характеризується вираже-
ним порушенням міжгормональних 
відносин і підвищенням стану напру-
ги, характерним для виснаження ком-
пенсаторних можливостей організму.

Таким чином, виявлені зміни гор-
мональної регуляції при токсокарозі 
дають додаткову інформацію про стан 
адаптивно-компенсаторних можли-
востей організму, розширюють уяв-
лення про патогенетичні механізми 
токсокарозу і можуть бути викорис-
тані при оцінці стану адаптації хворих 
на токсокароз, а також для обґрунту-
вання розробки корегуючої терапії.

З метою пошуку можливих шля-
хів прискорення відновлення пору-
шень імунітету, які мають тривалий 
перебіг у хворих на токсокароз, поряд 
з антигельмінтним і загальноприйня-
тим патогенетичним лікуванням до-
датково були застосовані інтерферо-
ни. Для оцінки імуномодулюючої дії 
інтерферонів було обрано такі крите-
рії: загальний стан хворого і динаміка 
суб’єктивних та об’єктивних клініч-
них даних, а також динаміка основних 
показників клітинного і гуморального 
імунітету по відношенню до норми.

Через 4-6 місяців після комплек-
сної терапії з додаванням інтерферо-
нів було встановлено, що позитив-

на динаміка загального стану і кліні-
ко-лабораторних показників частіше 
спостерігалася у хворих, які отриму-
вали додатково інтерферони.

При контрольному клініко-лабо-
раторному обстеженні хворих після 
комплексної антигельмінтної терапії 
з додаванням інтерферонів було вста-
новлено, що стан хворих значно по-
ліпшувався, швидше зникали симпто-
ми астенізація і інтоксикації, нормалі-
зувалися або помітно поліпшувалися 
об’єктивні клініко-лабораторні по-
казники, підвищувалася стійкість до 
простудних захворювань.

Нормалізація показників клітин-
ного і гуморального імунітету відзна-
чалася частіше у хворих, які отримува-
ли інтерферони, ніж у хворих без них.

Як показали наші дослідження, ін-
терферони надають індукуючу, імуноко-
регуючу і протизапальну дію. Механізм 
дії інтерферонів включає нормалізацію 
змінених показників Т-лімфоцитів з різ-
ною фенотипічною спрямованістю, під-
вищення рівня IgA, тенденцію до нор-
малізації рівня Ig M, Ig G. Курсове за-
стосування досить ефективне у хворих 
з вторинним імунодефіцитним станом.

В цілому слід зазначити, що у біль-
шості хворих на токсокароз після 
комплексної антигельмінтної терапії, 
незважаючи на поліпшення загально-
го стану і відносне, різного ступеня 
виразності, зворотний розвиток існу-
ючих до лікування змін, повної нор-
малізації показників імунної системи 
не відбувається, що свідчить про стій-
кість цих порушень. Застосовані для 
корекції імунологічних та адаптацій-
них порушень інтерферони сприяли 
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прискоренню зворотного розвитку ор-
ганної патології у хворих на токсокароз 
і підвищенню ефективності лікування.

Висновки:
1. Дані про особливості вмісту по-

казників клітинного та гумораль-
ного імунітету можуть бути ви-
користані як додаткові критерії з 
діагностичною метою при токсока-
розі. Рекомендовано як найбільш 
інформативні критерії у хворих на 
токсокароз використовувати в клі-
нічній практиці такі показники: 
підвищення вмісту СД8 і зменшен-
ня СД4, що призводить до вираже-
ного зниження індексу СД4 / СД8, 
також підвищення вмісту Ig G.

2. Враховуючи, що вміст еозино-
філів при токсокарозі був незна-
чний, пропонується використову-
вати ЛІІ, який аналогічно індексу 
СД4/СД8 може бути рекомендова-

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 визнача-
ти коефіцієнт напруги (співвідно-
шення рівня кортизолу та інсуліну 
в крові) як найбільш об’єктивний 
критерій тяжкості шкідливої   дії 
інвазії і активності компенсатор-
но-пристосувальних процесів, що 
розвиваються в організмі. 

4. Для корекції адаптаційних пору-
шень у хворих на токсокароз об-
ґрунтовано застосування інтер-
феронів, що сприяє прискорен-
ню зворотного розвитку органної 
патології у хворих на токсокароз 
і підвищенню ефективності ліку-
вання (подано патент).
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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. Хар-
ків, Україна.

У роботі представлені результати оцінки неспецифічної реактивності імун-
ної 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 ак-
тивності патологічного процесу в печінці і прогнозу результатів лікування ехі-
нококозу.

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 пече-
ни. Выявлены достоверные изменения неспецифической реактивности иммун-
ной 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, аб-
солютное 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

Th e paper presents the results of the evaluation of non-specifi c response of the 
immune system in the peripheral blood of patients with liver echinococcosis. Signifi -
cant changes in non-specifi c response of the immune system in the peripheral blood 
have been found which can be used as an additional criterion for assessing the activ-
ity of the pathological process in the liver, and prognosis of outcomes of echinococ-
cosis treatment.

Key words: echinococcosis, phagocytic activity of neutrophils, absolute number of 
monocytes, alpha tumor necrosis factor (TNFα).

проводяться явно недостатньо [1, 8]. 
Зважаючи на відсутність патогномо-
нічних симптомів, а також тривалого 
безсимптомного перебігу ехінококоз 
діагностується в ряді хворих випад-
ково при обстеженні з приводу ін-
ших захворювань. Часто захворюван-
ня розпізнається при приєднанні до 
нього різних ускладнень, частота яких 
коливається від 15 до 52%, що значно 
погіршує перебіг захворювання та ре-
зультати лікування [9, 10].

Паразитарна киста, що росте в 
печінці, впливає на організм хазяї-
на різноманітно, що можна визначи-
ти як токсико-алергічний і механіч-
ний вплив [11, 12, 13]. Коли здавлени-
ми виявляються магістральні судини 
і протоки, настає розлад кровообігу в 
тих чи інших відділах печінки, пору-
шується венозний відтік від неї і при-
плив ворітної крові. При компресії 
жовчних шляхів порушується пасаж 
жовчі в кишечник. В кров і тканинну 

Ехінококоз печінки відноситься до 
паразитарних захворювань і є енде-
мічним для деяких регіонів України. 
На ехінококоз хворіють люди працез-
датного віку, що визначає і високу со-
ціально-економічну значущість про-
блеми. Ехінококоз – тяжке парази-
тарне захворювання, яке найчастіше 
вражає печінку і легені, рідше спосте-
рігається ураження інших органів [1, 
2, 3]. При цьому частота ураження ехі-
нококом печінки коливається в межах 
44-84%. Захворювання супроводжу-
ється розвитком об’ємних кістозних 
утворень [4, 5]. Дослідження багатьох 
авторів показують, що в останні роки 
збільшилася кількість хворих на ехі-
нококоз не тільки в загальновизнаних 
ендемічних вогнищах, але також і се-
ред жителів центральної і західної Єв-
ропи [6, 7]. Проте, дослідження, при-
свячені вивченню поширеності, діа-
гностики, лікування і профілактики 
ехінококозу серед населення України 
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рідину через хітинову оболонку по-
стійно проникають чужорідні білки, 
які ведуть до алергізації організму. 
Все це знаходить своє клінічне вира-
ження. 

Співвідношення токсико-алергіч-
ного і механічного факторів в кожно-
му конкретному випадку визначаєть-
ся кількістю пухирів, їх локалізацією, 
розмірами, тривалістю паразитуван-
ня [14, 15].

З перших годин інвазії ехінокока 
в організмі проміжного хазяїна почи-
нається 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 голо-
вний механізм патогенезу ехінококозу 
печінки. Імунологічні реакції, пере-
ходячи межі адекватної фізіологічної 
відповіді, стають імунопатологічни-
ми, будучи причиною тяжких орган-
них уражень [15, 16, 17]. Паразитар-
на імуносупресія вибірково порушує 
окремі ланки імуногенезу − актив-
ність Т-лімфоцитів, В-клітин і можли-
вість 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 до-
помогою клітин зони запалення.

Паразитарний антиген стимулює 
секрецію цитокінів. Макрофаги аку-
мулюють і виділяють фіброгенні фак-
тори, що стимулюють утворення гра-
нульоматозної тканини і, зрештою, 
розвиток фіброзу тканини печінки, 

що становить основу змін структури 
печінки, які набувають характеру не-
зворотних і призводять до порушен-
ня або втрати печінкою своїх функцій 
[18-21]. У відсутності Т-клітин грану-
льоми не утворюються, і подальшої 
фіброзної інкапсуляції не відбуваєть-
ся. Цитокини хазяїна, виконуючи за-
хисну роль при імунній відповіді на 
паразитарну інвазію, одночасно спри-
яють розвитку паразитів.

З таких позицій дослідження ро-
лі медіаторів імунного запалення при 
ехінококозі печінки представляє без-
перечний науковий і практичний ін-
терес. З одного боку, ці дослідження 
дозволяють уточнити механізми імун-
них порушень при ехінококозі печін-
ки, а з іншого, можуть виявитися ко-
рисними при розробці на їх основі 
додаткових прогностичних критеріїв, 
що дозволяють диференційовано під-
ходити до проблеми ехінококової ін-
вазії і поліпшити як безпосередні, так 
і віддалені результати лікування ехі-
нококозу печінки.

Мета дослідження. Визначити до-
стовірні зміни неспецифічної реак-
тивності імунної системи в перифе-
ричній крові у хворих на ехінококоз 
печінки до лікування і в динаміці дис-
пансерного спостереження після ліку-
вання через 3 місяці.

Матеріали і методи дослідження. 
Для виконання поставлених за-

вдань обстежено 53 хворих на ехіно-
кокоз у віці від 20 до 70 років (24 чо-
ловіків і 29 жінок), які перебували на 
амбулаторному обстеженні та ліку-
ванні на кафедрі медичної паразито-
логії та тропічних хвороб Харківської 
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медичної академії післядипломної 
освіти в 2013-2016 рр. Для порівняння 
і контро лю обстежено 30 практично 
здорових осіб відповідної статі й віку. 

Діагноз «ехінококоз» у всіх хво-
рих основної групи і його відсутність 
у контрольній групі підтверджено від-
повідно до критеріїв діагностики на 
підставі сукупності клінічної карти-
ни, клініко-лабораторних показників 
і результатів інструментального дослі-
дження на ехінококоз. Критерії вклю-
чення: до групи дослідження включа-
лися пацієнти після отриманої інфор-
мованої згоди пацієнта з достовірно 
встановленим діагнозом «ехінококоз».

Клінічне дослідження хворих про-
водили за загальноприйнятою мето-
дикою, яка включала дані ретельно 
зібраного анамнезу, суб’єктивних та 
об’єктивних даних, даних лаборатор-
ного (аналіз крові, аналіз сечі, біохіміч-
ний аналіз крові, імунологічний статус, 
імуноферментний аналіз на гідатид-
ний ехінококоз (ІФА), фактор некрозу 
пухлини альфа (ФНП-α) та інструмен-
тального дослідження (ультразвукове 
дослідження внутрішніх органів) [22-
24]. Клініко-лабораторні досліджен-
ня проведено на базі обласної клініч-
ної інфекційної лікарні м. Харкова під 
керівництвом завідувача лабораторії 

Добродецької А.Л., а також медичною 
лабораторією «Аналітика». Інструмен-
тальні методи дослідження виконува-
лися з метою діагностики ехінококозу 
печінки і визначення динаміки ліквіда-
ції залишкової порожнини кісти.

Специфічне лікування хворих на 
ехінококоз проводили препаратом аль-
бендазол в дозі 400 мг х 2 рази на добу 
після їжі курсами по 28 днів з 14-ден-
ними перервами [25, 26]. Разом зі спе-
цифічною терапією проводили патоге-
нетичну та симптоматичну терапію.

При оцінці отриманих результа-
тів проводилася статистична обробка 
матеріалу загальноприйнятими ме-
тодами варіаційної статистики. Для 
характеристики варіаційного ряду 
були використані статистичні показ-
ники: середня арифметична, серед-
нє квадратичне відхилення, помилка 
середньої арифметичної, коефіцієнт 
кореляції.

Статистичний аналіз даних про-
водився з використанням пакету 
прикладних програм «Statistica for 
Windows» 8.0, з визначенням досто-
вірності відмінностей за допомогою 
критерію Стьюдента-Фішера.

Результати дослідження.
Аналіз розподілу хворих за статтю 

та віком показав, що жінок було біль-

Таблиця 1

Розподіл хворих на токсокароз за статтю та віком

Стать
Вік хворих (років)

21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Всього
осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб %

Чол. 7 29,2 11 45,8 3 12,5 3 12,5 − − 24 100
Жін. 9 31,0 4 13,8 8 27,6 4 13,8 4 13,8 29 100

Всього 16 30,2 15 28,3 11 20,8 7 13,2 4 7,5 53 100
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ше, ніж чоловіків, і що співвідношен-
ня між чоловіками (45,3%) і жінками 
(54,7%) склало 1: 1,2 (табл.1).

У 58,5% хворих були солітарні кіс-
ти, і у 41,5% − множинні кісти, причо-
му частіше (43,4%) мав місце первин-
но-солітерний характер ураження.

На першому етапі оцінки загаль-
ного імунітету була вивчена неспеци-
фічна реактивність імунної системи в 
периферійній крові у 53 хворих на ехі-
нококоз печінки.

Як видно з представлених даних, у 
групі контролю середня кількість ней-
трофілів у периферичній крові скла-
дала 3,19±0,87х109 /л (табл. 2). 

У хворих на ехінококоз печінки до 
лікування середня кількість нейтро-
філів була вища (12,65 ± 0,33×109  /л), 
ніж в групі контролю (3,19 ± 
0,87×109  /л), поступово знижувалася 
після проведення специфічної тера-
пії (10,32 ± 4,19х109 /л) і через 3 міся-
ці досягала рівня контролю.

З метою визначення функціо-
нальної активності нейтрофілів оці-
нювалася їх фагоцитарна активність 
(табл. 3).

У хворих на ехінококоз до ліку-
вання, а так само через 3 місяці після 
лікування, середнє значення фагоци-
тарної активності нейтрофілів було 
59,65  ± 2,61% і 71,01 ± 2,17% відпо-
відно, що трохи нижче в порівнянні з 
контролем − 78,90 ± 1,14%.

Таким чином, у хворих на ехіно-
кокоз печінки у периферійній кро-
ві виявлено достовірні зміни фаго-
цитарної активності нейтрофілів до 
лікування у вигляді зниження по-
казників. Після лікування кількіс-
ні та функціональні характеристики 
нейтрофілів зазнають суттєвих змін: 
нейтрофіли крові продовжують пе-
ребувати в стані гіперреактивності, а 
фагоцитарна ланка імунітету харак-
теризується зниженими показника-
ми антибактеріальної функції.

Таблиця 2. 

Абсолютна кількість нейтрофілів у периферичній крові 
при ехінококозі печінки до і після лікування

Показник Норма Контроль 
(n=30)

До лікування 
(n=53) Через 3 місяці (n=53)

Нейтрофіли абс. 2,02-5,5 (х109/л) 3,19±0,87 12,65±0,33 3,11±0,67
% 45-70 % 55±3,5 76,18±2,61 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 Норма Контроль (n=30) До лікування (n=53) Через 3 місяці (n=53)
Фагоцитарна 

активність (%) 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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Абсолютна кількість моноцитів в 
периферійній крові у хворих на ехіно-
кокоз до лікування не відрізнялася від 
норми (0,18 ± 0,05х109 / л) (табл. 4).

У хворих після лікування на тре-
тю добу кількість моноцитів досто-
вірно зростала (0,36±0,06; Р<0,05) в 
порівнянні з нормою і показника-
ми до лікування. При диспансерно-
му спостереженні через 3 місяці піс-
ля лікування встановлена нормаліза-
ція 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 продук-
ція ФНП-α як цитокіну, що відобра-
жає неспецифічну цитотоксичність 
макрофагів (табл. 5).

Як видно з таблиці, в нормі про-
дукція ФНП-α мононуклеарними клі-
тинами периферійної крові становила 
47,61±0,72 пкг / мл.

У хворих на ехінококоз печінки до 
лікування спостерігалося достовірне 
збільшення продукції ФНО-α у кілька 
разів (1203,6 ± 248,17 пкг/мл), що вка-
зує на збільшення прямої цитотоксич-
ності макрофагів.

При диспансерному спостереженні 
продукція ФНО-α через 3 місяці після 
лікування продовжувала залишатися 
високою в порівнянні з контро лем − 
430,13 ± 133,3 пкг / мл (Р> 0,05).

Висновки.
Таким чином, у хворих на ехіно-

кокоз печінки виявлено достовірне 
збільшення цитотоксичної активнос-
ті моноцитів, на що вказує підвищена 
продукція ФНП-α. При диспансерно-
му спостереженні встановлено, що че-
рез 3 місяці після лікування кількість 
і функціональна активність моноци-
тів периферійної крові хворих на ехі-
нококоз печінки залишалася вищою в 
порівнянні з нормою.

Таблиця 4.

Абсолютна кількість моноцитів у периферійній крові 
при ехінококозі печінки до і після лікування

Показник Норма Контроль (n=30) До лікування (n=53) Через 3 місяці 
(n=53)

Моноцити абс. 0,09-0,6 (х109/л) 0,13±0,04 0,18±0,05 0,13±0,04
% 2-9 % 2,5±0,25 3,11±0,34 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 Норма Контроль (n=30) До лікування (n=53) Через 3 місяці (n=53)
ФНО-α (пкг/мл) 0-50 47,61±0372 1203,6±248,17 430,13±133,3

Достовірність відмінностей між групами: Р>0,05.
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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 гепати-
том 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 загально-
го. Рівень 25-ОН віт. D3 може розглядатися в якості предиктора стійкої вірусо-
логічної 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 гепати-
том С наблюдается дефицит 25-ОН вит. D3, витамина D общего.

Ключевые слова: хронический гепатит С, витамин D, устойчивый вирусоло-
гический 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 aft er M.I. Pyrohov, Vinnytsya, Ukraine

Th e 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 defi ciency of 25-OH vitamin D3 and total vstamin D. Th e 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 до-
сягти стійкої вірусологічної відпові-
ді (СВВ) у хворих на ХГС з генотипом 
1 близько у 50% випадків, а з геноти-
пами 2 і 3 – у 80% [1,22]. Разом з тим, 
у цивілізованому світі вже практич-
но відмовились від такої схеми ліку-
вання, перейшовши на застосування 
препаратів нового покоління, а саме, 
препаратів прямої противірусної дії 
(ППД), які дали змогу суттєво підви-
щити ефективність ПВТ у хворих на 
ХГС [8,13,14].

Важливим питанням в лікуван-
ні пацієнтів з ХГС є припинення про-
гресування фіброзу печінки, що є на-
слідком різних механізмів ушкодження 
тканини, викликаних вірусною інфек-
цією, з кінцевим розвитком цирозу та 
його ускладнень [2]. У цьому комплексі 
взаємодії між печінковими та метабо-
лічними факторами, зростає частка 
досліджень, що підтверджують роль 
вітаміну D в важкості захворювання 
серед пацієнтів з хронічним гепати-
том С.

Додавання вітаміну D до препа-
ратів, які зазвичай застосовуються 
для лікування вірусного гепатиту С 
(peginterferon + Ribavirin), призво-
дить до збільшення шансу на оду-
жання з 48% до 96% [21, 22 ]. Вітамін 
D допомагає підтримувати дієздат-
ність імунної системи, є свідчення 
про його роль в запальних і метабо-
лічних захворюваннях печінки, в то-

Актуальність. За оцінками ВО-
ОЗ  3% населення планети інфікова-
ні 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 со-
ціальних групах досягають 40-60% [3, 
6]. Більше ніж 170 млн. людей є його 
хронічними носіями, в індустріаль-
них країнах цей вірус є в 70% випад-
ків причиною розвитку хронічного 
гепатиту, в 40% випадків терміналь-
них стадій цирозу, гепатоцелюлярної 
карциноми – в 60% випадків; транс-
плантація печінки в 30% випадків 
обумовлена хронічними захворюван-
нями печінки, пов’язаними з HCV-
інфекцією.  Епідемія гепатиту С стає 
все більш актуальною для нашої кра-
їни. 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 ін-
фекційного 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 зна-
чних успіхів. Нагадаємо, що з 2000 р. 
протягом декількох років «золотим 
стандартом» була комбінована тера-
пія двома препаратами – пегельова-
ним інтерфероном та рибавірином 
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му числі при інфікуванні вірусом ге-
патиту С [23]. Проте, зв’язок між ме-
таболізмом вітаміну D і хронічним 
гепатитом залишається невідомою, і 
тому знаходиться в центрі уваги на-
шого дослідження.

Численні дослідження у багатьох 
напрямках довели провідну роль ві-
таміну D серед хворих з ХГС, пухлин-
ними та кардіометаболічними роз-
ладами та спонукали до подальшо-
го проведення генетичних, клінічних 
та експериментальних досліджень з 
вивченням метаболізму та ролі ві-
таміну D [7,16,17]. Так, деякі дослі-
дження встановили, що рівень віта-
міну D в сироватці крові можна буде 
використовувати в якості додатко-
вого прогностичного маркера СВВ 
при проведенні стандартної тера-
пії вірусного гепатиту С. Так, рядом 
вчених доведено, що низький рівень 
25-ОН вітамін D3 (25-гідроксивіта-
мін D3) асоціювався з низьким сту-
пенем відповіді на противірусну те-
рапію у таких пацієнтів [18, 20, 24]. В 
деяких дослідженнях взаємозв’язків 
між цими показниками встановлено 
не було.

Саме тому, метою нашого дослі-
дження було вивчення показників5-
гідроксихолекальцеферолу (25-ОН 
віт. D3), вітаміну D загального, загаль-
ного та іонізованого кальцію та фос-
фору у хворих на ХГС.

Матеріали та методи досліджен-
ня. 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 знаходи-

лись на стаціонарному або амбулатор-
ному лікуванні в Вінницькому місько-
му гепатологічному центрі протягом 
2015-2016 рр. 

Діагноз був підтверджений ви-
явленням в сироватці крові хво-
рих анти-HCV та HCV RNA на ана-
лізаторах та тест-системах: Cobas 
6000, Roche Diagnostics (Швейцарія), 
Vitrotest (СНД), ампліфікаторі Rotor-
Gene («Corbett Research», Австралія), 
ТС-АмпліСенс (Росія). Всі обстеже-
ні були інфіковані 1 генотипом віру-
су. Більшість пацієнтів мала низьке ві-
русне навантаження (74,42% - менше 
800 000 Ul/ml). Всім хворим перед по-
чатком ПВТ було визначено інтерлей-
кін 28В. Всі пацієнти отримували ком-
біновану ПВТ. Противірусна терапія 
проводилась за схемою – пегельова-
ний інтерферон в комбінації з рибаві-
рином протягом 48 тижнів. Основною 
метою проведення лікування ХГС було 
досягнення СВВ, тобто збереження не 
визначального рівня РНК ВГС при до-
слідженні методом ПЛР через 24 тижні 
після завершення повного курсу ПВТ.

Всім хворим було визначено рів-
ні 25-гідроксихолекальцеферолу (25-
ОН віт. D3), вітаміну D загального, 
загального та іонізованого кальцію 
та фосфору. Рівень 25-гідроксихоле-
кальцеферолу (25-ОН віт. D3) визна-
чався методом хемілюмінесцентного 
магнетичного імуноаналізу на тест-
системах ABBOT Diagnostics (США). 
Вітамін D загальний визначався мето-
дом імуноферментного аналізу з вико-
ристанням тест-систем EUROIMMUN 
(Німеччина). Рівні загального та іо-
нізованого кальцію та фосфору ви-
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значалися на тест-системах Roche 
Diagnostics (Швейцарія). Також в 
комплекс обстеження хворих входило 
визначення рівнів АЛТ, АСТ, загаль-
ного білірубіну.

Контрольну групу склали 30 прак-
тично здорових осіб, серед яких бу-
ло 16 чоловіків (53,3%) та 14 жінок 
(46,7%), середній вік складав 35,8 ± 1,9 
років.

Статистична обробка отриманих 
ре зультатів проводилась за допомо-
гою «STATISTICA 5,5» з використан-
ням параметричних і непараметрич-
них методів оцінки отриманих ре-
зультатів. Останній належить ЦНІТ 
ім. М.І. Пирогова, ліцензійний 
№ АХХR910A374605FA). 

Результати дослідження
Серед пацієнтів з ХГС переважа-

ли чоловіки (61%), яких було в 1,6 ра-
зи більше ніж жінок (39%). Більшість 

хворих (43,9%) знаходилась у віково-
му діапазоні від 40 до 49 років. Най-
менша кількість хворих припадала на 
вік молодше 19 років, що становило 
2,4% (рис. 1).

Серед пацієнтів з ХГС перед почат-
ком ПВТ переважали особи з низьким 
рівнем вірусного навантаження, що 
становили 73,2 % (рис. 2).

Аналізуючи показники цитолітич-
ного синдрому, встановлено що ак-
тивність АЛТ та АСТ в 1,6 і 1,7 разів 
відповідно перевищували референтні 
норми.

Середні показники АЛТ стано-
вили 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, загаль-
ного та іонізованого кальцію, фосфо-
ру у хворих на ХГС та здорових осіб, 
достовірна різниця виявлена тільки 

Рисунок 1. Розподіл хворих на ХГС за віком (n=41)
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між показниками 25-ОН віт. D3 та ві-
таміну D загального. Так, рівень ві-
таміну D був в 1,3 рази вищий у здо-
рових 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 пацієн-
тів був дефіцит 25-ОН віт. D3, а са-
ме 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

Хворі з ХГС
 (n=41)

Здорові 
(n=30)

Вітамін D загальний, нг/мл 27,99±1,45* 37,54±1,45
25-ОН віт. D3, нг/мл 20,29±1,38* 38,54±1,02

Кальцій загальний (сироватка), ммоль/л 2,43±0,07 2,32±0,02
Кальцій іонізований (сироватка), ммоль/л 1,25±0,01 1,28±0,04

Фосфор, ммоль/л 1,09±0,04 1,15±0,01
Примітка:  p<0,05- різниця достовірна між групами.

Рис. 2. Розподіл хворих на ХГС за рівнем вірусного навантаження
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D3. Виявлено, що у пацієнтів з нор-
мальним рівнем 25-ОН віт. D3 СВВ 
спостерігалась майже у 68,3% хворих 
проти 31,7% хворих з дефіцитом 25-
ОН віт. D3 (рис. 4).

А також визначена частота СВВ 
в залежності від рівня вітаміну D за-
гального. Виявлено, що у пацієнтів з 
дефіцитом вітаміну D загального СВВ 
спостерігалась лише у 9,8% порівня-
но з особами з нормальним рівнем ві-
таміну 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 до-
слідження

Усе більше уваги дослідників при-
вертає IL-28B, поліморфізм гена якого 
є достовірним прогностичним крите-
рієм ефективності лікування гепати-
ту С [16]. Встановлена поширеність 
різних поліморфізмів гена цього ци-
токіну серед українців. Так, SNP СС 
rs12979860 виявлений у 56 %, СТ – у 
34  %, ТТ – у 10 % обстежених, то-
ді як частота виявлення алелі СС 
rs12979860 серед хворих на хронічний 
ГС значно нижча і становить 36,8  % 
[17], що можливо пов’язано, з біль-

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

Рисунок 4. Розподіл хворих з ХГС в залежності від рівня 25-ОН віт. Д3 та відповіді на ПВТ
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шою частотою спонтанного кліренсу 
НСV після гострої форми інфекції.

В нашому дослідженні, вивчаючи 
поліморфізм інтерлейкіну 28В серед 
пацієнтів з ХГС, встановлено, що най-
частіше 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 ві-
таміну 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 ефек-
тивність ПВТ і прогресію захворю-
вання [18]. За даними інших авторів, 
відмінностей в рівні вітаміну D в за-
лежності від ступеня фіброзу та чут-
ливості до ПВТ у хворих на ХГС вияв-
лено не було [19].

В іншому дослідженні було вияв-
лено, що частота СВВ серед пацієн-
тів європеоїдної раси мала кореля-
цію з рівнем 25-ОН віт. D3, так час-
тота СВВ була вищою у пацієнтів з 

нормальним або підвищеним рівнем 
25-ОН віт. D3 (СВВ спостерігалась у 
46% осіб при нормальній концентра-
ції 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 часті-
ше 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 виявля-
ється дефіцит 25-ОН віт. D3 та вітамі-
ну 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 рі-
вень вітаміну D загального – 43,9%.

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

p<0,05 
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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 ді-
агностовано лише при наявності клініко-біохімічних ознак змішаної кріоглобу-
лінемії. HCV-асоційований гломерулонефрит виявлявся одночасно з хронічним 
гепатитом С при переважанні ренальної симптоматики над печінковою або ви-
никав на тлі тривалого перебігу хронічного гепатиту С після маніфестації тріа-
ди Мельтцера та поєднувався з широким спектром інших позапечінкових про-
явів, 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 гло-
мерулонефрит диагностирован только при наличии клинико-биохимических 
признаков смешанной криоглобулинемии. HCV-ассоциированный гломеруло-
нефрит выявлялся одномоментно с хроническим гепатитом С при преоблада-
нии ренальной симптоматики над печеночной или возникал на фоне длитель-
ного течения хронического гепатита С после манифестации триады Мель-
тцера 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

Th e 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 aft er 
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” симпто-
матики і васкуліта є ранніми стадіями 
або особливими формами імунокомп-
лексного ураження нирок, що пере-
бігають на тлі низького вмісту змі-
шаних кріоглобулінів. Висловлюєть-
ся припущення [10], що лабораторні 
ознаки наявності змішаної кріогло-
булінемії не є обов’язковою умовою 
розвитку HCV-асоційованої нефро-
патії. За результатами прижиттєвого 
морфологічного дослідження нирок, у 
хворих на ХГС в стадії цирозу печін-
ки в 25 випадках з 30 при відсутності 
змішаної кріоглобулінемії були вияв-
лені різні варіанти імунокомплексних 
гломерулопатій, незважаючи на від-
сутність у більшості хворих вираже-
ної протеїнурії та зниження швидко-
сті клубочкової фільтрації [10]. 

Клінічні прояви ураження нирок у 
хворих з HCV-інфекцією можуть ва-
ріювати від змін у аналізах сечі (про-

Вступ. HCV-інфекції належить 
особлива роль у розвитку позапечін-
кових уражень [1, 2]. Позапечінко-
ві ознаки є або першими проявами 
HCV-інфекції, або розвиваються че-
рез декілька років після виявлення 
збудника [3, 4]. Роль вірусу як провід-
ного етіологічного чинника є доведе-
ною у розвитку змішаної кріоглобулі-
немії та обумовленого нею кріоглобу-
лінемічного синдрому [4, 5].

Ураження нирок є найбільш про-
гностично значущим проявом HCV-
асоційованого кріоглобулінемічного 
синдрому. Більшість дослідників вва-
жають, що ренальна клінічна симпто-
матика та інші системні прояви змі-
шаної кріоглобулінемії корелюють із 
вмістом циркулюючих змішаних кріо-
глобулінів [6, 7]. Низьким вмістом 
змішаних кріоглобулінів у пацієнтів 
зі змішаною кріоглобулінемією і хро-
нічним гепатитом С (ХГС), імовірно, 
можна пояснити субклінічні варіанти 
цього стану [7, 8]. Проте ряд дослідни-
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теїнурія, мікрогематурія) до розвитку 
швидко прогресуючого нефритного 
синдрому. Розвитку будь-яких форм 
гломерулопатій, що веріфікують-
ся при морфологічному досліджен-
ні, клінічно відповідає поява значної 
протеїнурії (>1 г/добу), гематурії, не-
фритного і нефрозного синдромів [10, 
11] при суттєвій варіації темпів роз-
витку термінальної ниркової недо-
статності. При поєднанні ХГС зі змі-
шаною кріо глобулінемією і вторин-
ним мембранознопроліферативним 
гломерулонефритом ниркові та інші 
системні прояви можуть з’являтися 
одночасно, а рецидиви гострого не-
фритного синдрому нерідко співпада-
ють з появою шкірного васкуліту [11]. 

Причиною хронічної ниркової не-
достатності у хворих на ХГС вважа-
ється розвиток різних варіантів гло-
мерулопатій, однак провідне місце 
займає мембранозно-проліфератив-
ний гломерулонефрит переважно 1-го 
типу, що є найчастішим морфологіч-
ним діагнозом при HCV і більш ніж в 
80% випадків пов’язаний зі змішаною 
кріо глобулінемією [12]. Розвиток крі-
оглобулінемічного гломерулонефриту 
обумовлений формуванням циркулю-
ючих імунних комплексів, що містять 
змішані кріоглобуліни, осіданням їх у 
мікроциркуляторному руслі та ушко-
дженням стінки судин, тобто розви-
тком васкуліту [9, 13]. Ниркові депо-
зити спостерігаються при світловій 
мікроскопії у вигляді лінійних гомо-
генних відкладень уздовж капілярних 
стінок клубочків і стінок тубулоінтер-
стиціальних судин, а також у вигля-
ді гранулярних чітко окреслених від-

кладень у цитоплазмі мезангіальних 
клітин і парамезангіальних просто-
рів [14]. У складі депозитів при іму-
ногістохімічному дослідженні вияв-
ляють структурні та неструктурні біл-
ки HCV, імуноглобуліни (як правило 
IgM, рідше IgG), С3 фракцію компле-
менту. Відкладення імунних комплек-
сів в нирках пов’язують з частковим 
афинітетом IgM-RF до гломерулярно-
го матриксу [13, 14]. В подальшому, 
в результаті відкладення депозитів у 
капілярах нирок, запускається кас-
кад патологічних реакцій активації 
системи комплементу [15] і факторів 
згортання крові [9], що супроводжу-
ється розвитком часткових тромбо-
зів і реактивним стовщенням базаль-
ної мембрани [13, 16]. Відкладення 
депозитів є стимулом для підсилення 
проліферативної активності мезан-
гіальних клітин, їх фібробластичної 
трансформації з підсиленням синте-
зу мезангіального матриксу, а також 
міграції імунних клітин з подальшим 
розвитком фіброзу [7, 13, 14]. 

Мета дослідження. Проаналізу-
вати клініко-лабораторні особливості 
ураження нирок у хворих на хроніч-
ний гепатит С. 

Матеріали та методи. Під спосте-
реженням було 15 хворих на ХГС з на-
явністю HCV-асоційованого гломе-
рулонефриту. 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 клініч-
на лікарня” та в умовах нефрологічно-
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го відділення Комунальної установи 
“Обласна клінічна лікарня”. 

Для діагностики змішаної кріо-
глобулінемії спектрофотометричним 
методом визначали вміст змішаних 
кріоглобулінів у сироватці крові. Ви-
користовували методику, принцип 
якої полягає у вираховуванні різниці 
оптичної щільності розчину сироват-
ки крові у буфері (рН=8,6) при 4˚С та 
37˚С. Морфологічне дослідження пе-
чінки та нирок проведено завідувачем 
кафедри патологічної анатомії ЗДМУ 
професором Туманським В.О.

Результати та їх обговорення. 
За результатами проведених до-

сліджень встановлено, що у 12 хво-
рих хронічний гломерулонефрит і 
ХГС були діагностовані одночас-
но при первинному зверненні за ме-
дичною допомогою. У цих пацієнтів 
протягом 3-8 місяців до звернення 
з’являлися скарги печінкового та по-
запечінкового характеру з перева-
жанням останніх. Слід зазначити, що 
серед цих хворих кожен другий (6) 
вказував на перенесений раніше го-
стрий вірусний гепатит нез’ясованої 
етіології за 15-23 роки до теперіш-
нього захворювання, при цьому в той 
же час ці пацієнти відзначали масив-
ні інвазивні втручання, а саме опера-
ції, травми, опіки, що супроводжува-
лися гемотрансфузіями. 

У 2 пацієнтів HCV-асоційоване 
ураження нирок виникло через 5 і 7 
років перебігу ХГС з моменту етіо-
логічного підтвердження діагнозу. У 
цих випадках за рік до розвитку гло-
мерулонефриту відбулася маніфеста-
ція HCV-асоційованого геморагічного 

кріоглобулінемічного васкуліту з ура-
женням шкіри та суглобів. 

У 1 хворого перші клінічні проя-
ви захворювання характеризувалися 
розвитком геморагічного васкуліту з 
ураженням шкіри, суглобів і нирок, а 
також наявністю цитолітичного син-
дрому, що розвинулися через 2 роки 
після оперативного втручання та ге-
мотрансфузій з приводу кровотечі з 
виразки 12-типалої кишки. Проте об-
стеження на маркери вірусних гепати-
тів й відповідно підтвердження ХГС 
відбулося аж через 5 років. 

Хворі на ХГС з ураженням нирок 
скаржилися на виражену слабкість й 
швидку втомлюваність (15); у кожно-
го третього пацієнта ураження нирок 
відбулося на тлі клінічної маніфеста-
ції геморагічного кріоглобулінеміч-
ного васкуліту з характерними шкір-
ними висипаннями на нижніх кінців-
ках й артралгій (5). Пацієнти також 
скаржилися на тяжкість у правому 
підребер’ї (4), нудоту й зниження апе-
титу (3), тривалий субфебрилітет (5), 
зниження маси тіла (3), періодичні но-
сові кровотечі (2), свербіж шкіри (1). 

У більшості хворих (13) було ви-
явлено збільшення розмірів печінки 
на 2-5 см, що при подальшому дослі-
дженні підтверджено результатами 
УЗД, яке показало також наявність 
дифузних змін паренхіми печінки 
(11); збільшення розмірів селезінки у 
кожного четвертого хворого (4) та по-
яву ознак портальної гіпертензії і роз-
ширення селезінкової вени у кожного 
п’ятого пацієнта (3). Проте аналіз пе-
чінкових проб показав нормальну ак-
тивність АлАТ у сироватці крові у по-
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ловини хворих з HCV-асоційованим 
ураженням нирок (8), у 6 хворих ак-
тивність цього ферменту коливалася 
в межах від 0,9 до 1,7 ммоль/год.л, ли-
ше в 1 пацієнта перевищила 3-и нор-
ми 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 хво-
рих, підвищення вмісту загального бі-
лірубіну до 30,0 мкмоль/л – лише в 1 
випадку. 

Серед ознак ренальної симптома-
тики виявлені такі: набряки нижніх 
кінцівок (7), в 1 випадку набряки бу-
ли генералізованого характеру; симп-
томатична артеріальна гіпертензія у 
половини хворих (8). За результата-
ми проведених обстежень у хворих 
було діагностовано хронічний гломе-
рулонефрит. У всіх хворих на ХГС з 
ураженням нирок виявлялася проте-
їнурія в межах від 0,26 до 6,6 г/л, яка 
у кожного третього пацієнта (5) пере-
вищувала 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 креа-
тиніну крові до 149-1290 мкмоль/л та 
сечовини крові до 8,6-30,0 ммоль/л. 
При ультразвуковому дослідженні ни-
рок у всіх хворих відзначено дифузні 
зміни їх паренхіми. В 2-х випадках за 
умов тяжкого ураження нирок прово-
дився гемодіаліз. 

В гемограмі хворих на ХГС з наяв-
ністю ураження нирок в рамках змі-
шаної кріоглобулінемії розвиток ане-
мії виявлено у 14 пацієнтів (зі знижен-

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); тромбо-
цитопенії – в 4 випадках (від 126 до 
50×109/л). 

У всіх хворих на ХГС з ураженням 
нирок розвиток гломерулонефриту 
відбувався на тлі біохімічних або клі-
ніко-біохімічних ознак змішаної крі-
оглобулінемії з підвищенням вмісту 
змішаних кріоглобулінів у сироватці 
крові від 3,5 до 5,0 опт. од., в середньо-
му до (4,21±0,13) опт. од. при рефе-
рентних значеннях нижче за 2,5 опт. 
од. У кожного третього хворого ма-
ла місце клінічна маніфестація кріо-
глобулінемічного синдрому з форму-
ванням тріади Мельтцера. Ураження 
нирок за HCV-асоційованої кріогло-
булінемії поєднувалося з розвитком 
інших позапечінкових проявів, а са-
ме 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 хро-
нічній HCV-інфекції та складності ді-
агностики наводимо власні клінічні 
спостереження. 

Клінічне спостереження 1. Хворо-
му Т., 1981 р. н. (карта стаціонарного 
хворого № 18075), діагноз “хронічна 
хвороба нирок I стадії, гломерулонеф-
рит, асоційований з ХГС, нефротич-
ний синдром” був встановлений у 
2012 році в нефрологічному відділен-
ні КУ “ОКЛ”. З анамнезу стало відомо, 
що протягом останніх 6-ти місяців 
відзначав виражену слабкість, швидку 
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втомлюваність, набряки нижніх кін-
цівок. У 1994 році перехворів на го-
стрий вірусний гепатит, етіологія яко-
го на той час не була з’ясована. 

На момент госпіталізації вияв-
лялися набряки нижніх кінцівок, 
збільшення розмірів печінки на 3 
см, що було підтверджено при УЗД, 
а також виявлено підвищення ехо-
генності паренхіми печінки, розши-
рення селезінкової вени, наявність 
асциту. В загальному аналізі крові 
помірно виражена анемія – еритро-
цити 3,7×1012/л, гемоглобін 116 г/л, 
тромбоцитопенія  – 130×109/л, лей-
коцити 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 зо-
ру, епітелій плоский до 10 в полі зо-
ру, епітелій нирковий до 10 в полі зо-
ру, циліндри гіалінові до 2 в полі зо-
ру, 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 загаль-
ного білка до 43 г/л й альбумінів до 
19  г/л, підвищення вмісту холестери-
ну та β-ліпопротеїдів в 2 рази. Вміст 
креатиніну склав 104 мкмоль/л, се-
човини – 4,2 ммоль/л. Показники 
тіреоїдної функції були в межах ре-
ферентних значень. При УЗД нирок 
ехоознак патології не виявлено. При 
дослідженні маркерів вірусних гепа-
титів у крові методом ІФА виявлено 
anti-HCV, методом ПЛР – HCV RNA. 
Вміст змішаних кріоглобулінів у си-
роватці крові склав 4,73 опт. од. 

Результати проведення морфоло-
гічного дослідження біоптату нирки 
(№ V5389/12 від 6.11.2012) такі: в 2-х 
клубочках виражені склеротичні змі-
ни зі зрощенням периферійних капі-
лярних петель з капсулою Боумена. В 
інших клубочках визначається дифуз-
на проліферація мезангіальних клі-
тин від слабкої до помірно вираже-
ної, вогнищеве помірне збільшення 
мезангіального матриксу, фрагменти 
потовщення базальної мембрани. У 
клубочках значно зменшено сечовий 
простір за рахунок розширення пло-
щі судинного клубочка. Просвіти ка-
пілярних петель мало змінені: порож-
ні або з незначною кількістю еритро-
цитів. Епітелій канальців набряклий з 
ознаками білкової дистрофії. Помірно 
виражений інтерстиціальний склероз. 
Запальних тубуло-інтерстиціальних 
змін не спостерігається. Патоморфо-
логічний висновок: вказані зміни від-
повідають мезангіопроліферативному 
гломерулонефриту (рис. 1). 

Як видно з наведеного клініч-
ного спостереження, ХГС та HCV-
асоційоване ураження нирок було 
діагностовано одночасно при прева-
люванні ренальної симптоматики за 
рахунок розвитку мезангіопроліфера-
тивного гломерулонефриту з нефро-
тичним синдромом. 

Дані сучасної літератури свідчать, 
що у ряді випадків, особливо при суб-
клінічному перебігу ХГС, ренальна 
симптоматика може стати клінічним 
дебютом інфекційного процесу [15] 
або домінувати у клінічній картині за-
хворювання та визначати найближчий 
прогноз [16, 17]. При цьому морфоло-
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гічні зміни найчастіше характеризують-
ся формуванням мембранозно-пролі-
феративного гломерулонефриту, який 
більш ніж в 80  % випадків пов’язаний 
зі змішаною кріо глобулінемією [12].

Клінічне спостереження 2. Хво-
рому Д., 1971 р. н., діагноз ХГС (anti-
HCV +, HCV  RNA +, 3a генотип) ма-
лої активності вперше був встанов-
лений в 2007 році. Проте з анамнезу 
захворювання відомо, що геморагіч-
ний васкуліт з ураженням суглобів, 
шлунково-кишкового тракту та ни-
рок було діагностовано ще в 2002 ро-
ці при лікуванні в ревматологічному 
відділенні КУ “ОКЛ”. При надходжен-
ні до стаціонару пацієнта турбували 
слабкість, артралгії переважно в лік-
тьових та колінних суглобах, поява 
висипань на нижніх кінцівках. При 
огляді виявлено субфебрилітет, дріб-
ноплямисті геморагічні висипання на 
шкірі обох гомілок, стоп, колінних і 
ліктьових суглобів. У сечі тоді виявле-

но високу протеїнурію – 4,9 г/л, ери-
троцити – все поле зору, лейкоцити  – 
½ поля зору. При біохімічному до-
слідженні крові показники сечовини 
та креатиніну, білірубіну та тимоло-
вої проби були не змінені, активність 
АлАТ у сироватці крові перевищува-
ла норму в 1,5 рази, високим був вміст 
С-реактивного білка. На маркери ві-
русних гепатитів хворий не був обсте-
жений, проте за даними епідеміоло-
гічного анамнезу було відомо, що два 
роки тому був прооперований з при-
воду перфорації виразки 12-типалої 
кишки, операція супроводжувалася 
гемотрансфузіями. Після лікування 
преднізолоном, азатіоприном, несте-
роїдними протизапальними препа-
ратами, амінокапроновою кислотою, 
тренталом, хворого виписали з пози-
тивною динамікою. У подальшому в 
клінічній картині захворювання пе-
реважав хронічний гломерулонефрит 
з вираженим нефротичним синдро-

Рисунок 1. Морфологічна картина нирки у хворого Т., 1981 р. н. з HCV-асоційованим 
мезангіопроліферативним гломерулонефритом. Забарвлення гематоксилін-еозином (× 1000). 
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мом, тому пацієнт 1-2 рази на рік ліку-
вався в нефрологічному відділенні КУ 
“ОКЛ” ЗОР. Нефротичний синдром 
був трансформований в сечовий, про-
те мали місце часті загострення хро-
нічного гломерулонефриту з рециди-
вами нефротичного синдрому. Через 3 
роки відбулося стабільне підвищення 
показників азотемії (креатинін крові в 
межах 129-232 мкмоль/л) та артеріаль-
ної гіпертензії. З 2005 року відзначено 
підвищення активності АлАТ в ме жах 
1,8-2,3 ммоль/год.л. Вперше обстеже-
ний на маркери вірусних гепатитів у 
2007 році: було виявлено anti-HCV і 
HCV RNA, 3a генотип. При УЗД від-
значено збільшення розмірів печінки 
та селезінки, підвищення ехогенності 
паренхіми печінки. У 2009-2010 роках 
активність АлАТ у сироватці крові ко-
ливалася в межах 340-172 од. (норма 
до 45 од.) при незмінених показниках 

вмісту білірубіну і тимолової проби. 
Вміст змішаних кріоглобулінів у сиро-
ватці крові склав 3,50 опт. од. 

У 2009 році проведено морфоло-
гічне дослідження печінки (№ 28243-
47/09), за результатами якого виявлено 
незначно підсилений поліморфізм ядер 
гепатоцитів, орієнтовно в 70% гепато-
цитів – велико- та середньокраплин-
ний стеатоз, у 10 % – білкова дистрофія 
середньої інтенсивності, у поодиноких 
гепатоцитах – явища балонного цито-
лізису. Внутрішньоклітинні холестази 
відсутні. У 18 часточках виявлено 10 
вогнищ імуноклітинного килинга ге-
патоцитів і 6 тілець Каунсильмена. В 6 
часточках  – слабка сегментарна інфіль-
трація внутрішньочасткових синусої-
дів лімфоцитами. У деяких часточках 
визначається сегментарна колагеніза-
ція внутрішньочасткових синусоїдів і 
слабка колагенізація центролобулярніх 

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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вен. У всіх портальних трактах – слаб-
кий фіброз, в 11  – середнього ступе-
ня інфільтрація імуноцитами з утво-
ренням 11 імуноклітинних східчас-
тих некрозів. Висновок: стеатоз 70 % 
гепатоцитів (S 3), помірна активація 
імуноклітинної системи (A 1) й колаге-
ноутворення в печінці (F 1) (рис. 2). 

Як видно з наведеного клінічно-
го спостереження, у хворого такі по-
запечінкові прояви HCV-інфекції, як 
геморагічний васкуліт з характерною 
локалізацією висипу та розвитком 
гломерулонефриту з нефротичним 
синдромом, імовірно, були перши-
ми проявами HCV-інфекції. Ренальна 
симптоматика тривалий час домінува-
ла в клінічній картині HCV-інфекції, 
що обумовило пізню специфічну діа-
гностику. Результати морфологічного 
дослідження гепатобіоптатів: насам-
перед низька стадія фіброзу печінки 
та помірно виражені явища імуноклі-
тинного запалення, також демонстру-
ють превалювання позапечінкових 
проявів ХГС над печінковими.

Ряд дослідників [18, 19] зверну-
ли увагу на високу частоту системних 

проявів, в тому числі ураження нирок 
з розвитком гломерулонефриту, у хво-
рих на ХГС переважно малої актив-
ності. Ураження нирок вважають про-
гностично несприятливим фактором 
[20, 21]. У 15 % хворих на ХГС з гло-
мерулонефритом, що розвинувся за 
наявності змішаної кріоглобулінемії, 
відзначено прогресування ниркової 
недостатності й необхідність застосу-
вання гемодіалізу [22]. 

Висновки. 
1. HCV-асоційоване ураження ни-

рок характеризується розвитком гло-
мерулонефриту, який діагностовано 
лише за наявності клініко-біохімічних 
ознак змішаної кріоглобулінемії. 

2. HCV-асоційований гломеруло-
нефрит і ХГС виявляються одночасно 
при переважанні ренальної симпто-
матики над печінковою або виникає 
на тлі тривалого перебігу ХГС після 
маніфестації тріади Мельтцера та по-
єднується з широким спектром інших 
позапечінкових проявів, асоційова-
них зі змішаною кріоглобулінемією. 
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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. По-
казано, що у хворих інфікованих 3 генотипом HCV частіше виявлявся стеатоз пе-
чінки S2-3, ніж у пацієнтів інфікованих 1 генотипом HCV, за відсутності статис-
тично значущої різниці ступеня виразності фіброзу печінки при інфікуванні різ-
ними 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 стеато-
за 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. Инсулиноре-
зистентность, подтвержденная повышением HOMA-индекса, зарегистрирована 
у 84,6 % больных. Наличие инсулинорезистентности не зависело от генотипа 
HCV, однако степень ее выраженности имела прямую связь с прогрессировани-
ем фиброза печени и наличием выраженного стеатоза печени. 

Ключевые слова: хронический гепатит С, инсулинорезистентность, морфо-
логические 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

Th e investigation included 78 patients with chronic hepatitis C with morphological 
verifi cation of the stage of liver fi brosis 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 oft en than in the patients infected with 1 genotype HCV, in the absence of 
statistically signifi cant diff erence of the degree of expression of liver fi brosis in case of 
infection with diff erent HCV genotypes. 

Insulin resistance, confi rmed by increased HOMA-index, was observed in 84.6% 
patients. Th e presence of insulin resistance did not depend on HCV genotype, 
however, its degree of expression had a direct correlation with fi brosis progression and 
the presence of evident liver steatosis.

Key words: chronic hepatitis C, insulin resistance, morphological changes.

ним впливом специфічних послідов-
ностей core-протеїну HCV генотипу 3 
на процеси депонування ліпідів в ге-
патоцитах [4, 5]. 

Іншим фактором розвитку стеа-
тозу печінки у хворих на ХГС є інсу-
лінорезистентність (ІР) й пов’язана з 
нею метаболічна жирова інфільтрація 
печінки. В розвитку вірусіндукованої 
ІР обговорюється роль діабетоген-
ного ефекту дії специфічних сиквен-
сів HCV. В дослідженні [6] показано, 
що сore-протеїн здатний втручатися у 
внутрішньоклітинний шлях передачі 
інсулінового сигналу. Епідеміологіч-
ні дослідження підтверджують, що у 
хворих на ХГС, на відміну від HCV-
негативних пацієнтів з іншими за-
хворюваннями печінки, в 3 рази час-
тіше реєструється гіперглікемія [7]. 
В сучасній літературі обговорюється 

Вступ. Хронічний гепатит С (ХГС) 
є найактуальнішою проблемою сучас-
ної інфектології, що обумовлено про-
гресуванням фіброзу печінки з по-
дальшим розвитком цирозу та гепа-
тоцеллюлярної карциноми [1]. Проте 
певною особливістю морфологічних 
змін в печінці у хворих на ХГС є стеа-
тоз печінки, який реєструється за да-
ними різних дослідників від 30 % до 
73 % пацієнтів, причому частота йо-
го розвитку суттєво вища, ніж при ін-
ших захворюваннях печінки [2, 3]. На 
сьогодні розглядається декілька ме-
ханізмів розвитку стеатозу печінки у 
хворих на ХГС. Насамперед, це сто-
сується безпосередньої участі HCV 
в його розвитку – вірусіндукований 
стеатоз печінки, що є найбільш харак-
терним для хворих, інфікованих 3 ге-
нотипом HCV та пояснюється імовір-
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вплив окремих генотипів HCV на роз-
виток ІР. У хворих на цукровий діабет 
2-го типу в поєднанні з ХГC виявляв-
ся HCV 2a генотип у 21 % проти 3 % 
хворих контрольної групи. На думку 
авторів, це свідчить на користь діа-
бетогенного ефекту дії специфічних 
сиквенсов HCV [8]. У пацієнтів з 3а 
генотипом HCV може включатися до 
внутрішньопечінкового інсуліново-
го каскаду за допомогою пригнічен-
ня пероксисомального γ-рецептора 
активації й проліферації [9]. Однак 
дотепер залишається відкритим пи-
тання: чи характерна ІР для всіх ге-
нотипів HCV. Вірусіндукований ґенез 
розвитку ІР у хворих на ХГС підтвер-
джують також результати противірус-
ного лікування: чутливість до інсу-
ліну вірогідно покращується при не-
гативації HCV RNA. При збереженні 
вірусної реплікації у хворих на ХГС 
чутливість до інсуліну не змінюється, 
незважаючи на зниження індексу ма-
си тіла в процесі противірусного ліку-
вання [10]. 

Мета дослідження. Проаналізува-
ти особливості формування стеатозу 
печінки у хворих на хронічний гепа-
тит С з урахуванням генотипу HCV та 
наявності інсулінорезистентності.

Матеріали та методи. У досліджен-
ня було включено 78 хворих на ХГС з 
морфологічним підтвердженням діа-
гнозу. Гістологічне дослідження гепа-
тобіоптатів, отриманих шляхом че-
резшкірної пункційної трепанобіопсії, 
проведеної завідувачем кафедри пато-
логічної анатомії Запорізького держав-
ного медичного університету д.мед.н., 
професором В.О. Туманським. Вираз-

ність фіброзу печінки оцінювали за 
шкалою METAVIR [11], а ступінь сте-
атозу печінки оцінювали за кількістю 
гепатоцитів з ліпідними включеннями 
[12]. У всіх хворих визначали HCV-RNA 
в крові та генотип HCV методом полі-
меразної ланцюгової реакції. Інфіку-
вання 1 генотипом було у 45 (57,7 %) па-
цієнтів, 3 генотипом – у 31 (39,7 %) хво-
рих, у 2 (2,6 %) виявлено 2 генотип HCV.

ІР підтверджували шляхом засто-
сування методу “гомеостатичної” мо-
делі (НОМА IR), розраховували на 
підставі показників інсуліну й глюко-
зи в сироватці крові [10]. Вміст інсу-
ліну 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 ви-
користанням сформованої бази да-
них 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 за-
лежність від інфікування різними ге-
нотипами HCV. Так, високий ступінь 
стеатозу печінки S3 реєструвався ли-
ше у хворих інфікованих 3 генотипом 
вірусу (12 – 38,7 %), а стеатоз печін-
ки S2 виявлявся у цих хворих частіше 
(χ2=4,1, р<0,05), ніж у пацієнтів інфіко-
ваних 1 генотипом HCV: у 12 (38,7  %) 
проти 8 (17,8 %) хворих. Відсутність 
стеатозу печінки S0 та ступінь S1 ре-
єструвалися частіше у пацієнтів інфі-
кованих 1 генотипом HCV: у 9 (20 %) 
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проти 1 (3,2 %) хворих (χ2=4,5, р<0,05), 
та у 28 (62,2%) проти 6 (19,4  %) паці-
єнтів (χ2=13,6, р<0,01) інфікованих 3 
генотипом HCV (рис. 1).

Проте аналіз ступеня виразності фі-
брозу печінки показав відсутність ста-
тистично значущої різниці цього параме-
тру від інфікування різними генотипами 
HCV. Відзначено тільки певну тенденцію 
(р>0,05) до збільшення частоти виявлен-
ня 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 ро-
лі генотипу HCV в формуванні стеа-
тозу печінки підтверджують роль 3 
генотипу HCV в формуванні стеатозу 
печінки. Зокрема: наявність прямого 
корелятивного зв’язку між виразніс-
тю стеатозу печінки та рівнем віремії 
[13], зменшення жирової інфільтрації 
печінки у випадках досягнення стій-

кої вірусологічної відповіді [14] та по-
вторна 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 розповсю-
дження вірусу в печінковій паренхімі 
від клітини до клітини [16]. В умовах 
тривалого спостереження за хворими 
на ХГС, які не лікувалися противірус-
ними засобами, було продемонстро-
вано, що стеатоз печінки є незалеж-
ним кофактором швидкості прогресії 
захворювання, а найзначнішим фак-
тором є відсоток гепатоцитів, які аку-
мулювали ліпіди [17]. Інфільтрація 
печінки ліпідами призводить до ви-
раженої запальної активності, при-
швидшуючи фіброз печінки [18]. 

Аналізуючи частоту виявлення 
ознак ІР у хворих на ХГС за показни-
ком HOMA-індексу виявлено, що біль-
шість пацієнтів (66 – 84,6 %) мали під-
вищений показник HOMA-індексу 

Рисунок 1. Виразність стеатозу печінки у хворих на ХГС залежно від інфікування різними геноти-
пами HCV (* - різниця вірогідна р<0,05 порівняно з хворими, інфікованими 1 генотипом HCV).
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(вище 2,77). При цьому рівень його 
підвищення пропорційно залежав від 
ступеня фіброзу печінки. Так, у хворих 
на ХГС зі стадією фіброзу F1 цей показ-
ник склав (4,43±1,23), зі стадією фібро-
зу 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<0,05-
0,01), порівняно з хворими зі стадією 
F1. Слід зазначити, що нормальні зна-
чення HOMA-індексу реєструвалися 
лише у пацієнтів з початковими стаді-

Рисунок 2. Виразність фіброзу печінки у хворих на ХГС залежно від інфікування різними гено-
типами HCV. 

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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ями фіброзу печінки, а саме у хворих зі 
стадією F1 у 47,6 % (10 із 21) та зі стаді-
єю F2 у 14,3 % (2 із 14) (рис. 3). 

Кореляційний аналіз показав, що 
при інфікуванні як 1, так і 3 геноти-
пами вірусу існує прямий зв’язок 
між стадією фіброзу печінки та ве-
личиною HOMA-індексу (r=+0,66 та 
r=+0,47 відповідно, р<0,01). 

Проведений аналіз щодо частоти 
виявлення ІР за показником HOMA-
індексу у хворих на ХГС залежно 
від інфікування різними генотипа-
ми HCV показав відсутність статис-
тично 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 % пацієн-
тів (5 із 31) інфікованих 3 генотипом 
HCV. Рівень підвищення показника 
HOMA-індексу склав (10,74±2,12) та 
(9,31±1,34) відповідно при інфікуван-
ні 1 та 3 генотипом HCV.

Порівняння рівня підвищення по-
казника HOMA-індексу у хворих на 
ХГС з різним степенем виразності 
стеатозу печінки показало, що найви-
щим цей показник виявився за наяв-
ності ознак вираженого стеатозу пе-
чінки S2-3 й склав (12,43±0,95) проти 
(6,56±0,47) у пацієнтів з початкови-
ми проявами стеатозу печінки S0-1 
(р<0,01). 

Нижче наводимо мікрофотогра-
фію морфологічної картини печін-
ки 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 вираз-
ності стеатозу печінки S2 (рис.4). 

Проведене морфологічне дослі-
дження тканини печінки дозволило ви-
явити значне підсилення поліморфізму 
ядер печінкових клітин, в поодиноких 

Рисунок 4. Морфологічна картина печінки хворого К., 1974 р.н. Забарвлення трьохкольорове 
за методом Масона (×1000). 
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гепатоцитах наявність вакуолізованих 
ядер. Орієнтовно в 50 % гепатоцитів 
визначалася переважно дрібновакуоль-
на жирова дистрофія, в 20 % гепатоци-
тів – слабка білкова дистрофія, в поо-
диноких гепатоцитах – внутрішньоклі-
тинні холестази. В дольках виявлено 5 
вогнищ імуноклітинного кілінгу гепа-
тоцитів та 4 тільця Каунсильмена. Ба-
лонний цитолізіс гепатоцитів був від-
сутній. В дольках слабка сегментарна 
інфільтрація лімфоцитами стінок ве-
нозних синусоїдів та численні локуси 
колагенізації стінок внутрішньочаст-
кових венозних синусоїдів. У всіх пор-
тальних трактах – середнього ступеня 
фіброз та середнього ступеня імуно-
клітинна інфільтрація з проникненням 
імунних клітин в дольку печінки і фор-
муванням 15-ти імуноклітинних “схід-
частих некрозів”, які проникають із 7 
портальних трактів. Із всіх портальних 
трактів в дольки проникають тонкі фі-
брозні септи. Висновок: мікроскопічні 
ознаки хронічного вірусного гепатиту 
з середнім ступенем пошкодження ге-
патоцитів, жировою дистрофією S2 та 
початком формування неповного сеп-
тального цирозу F3 (рис. 4).

Останнім часом в науковій літе-
ратурі з’явилися роботи, що підтвер-
джують пряму дію HCV на метаболізм 
глюкози. При ХГC, навіть за відсут-
ності метаболічних факторів ризику, 
вже на ранніх стадіях процесу, реплі-
кація HCV може індукувати ІР за ра-
хунок прямого втручання в інсуліно-

вий сигнальний каскад [19]. Проде-
монстровано, що пацієнти зі ступенем 
фіброзу печінки F 0-1 мали вірогідно 
більш високі показники НОМА-ін-
дексу, порівняно з волонтерами, що 
були співставні за статтю, віком й ін-
дексом маси тіла [20]. В свою чергу, ІР 
може стати значним та незалежним 
фактором прогресування фіброзу пе-
чінки у хворих на ХГC [20, 21], при 
цьому виражений фіброз печінки асо-
ціюється з ІР незалежно від наявності 
стеатозу печінки [22]. 

Висновки.
1. Морфологічні зміни в печінці 

у хворих на ХГС інфікованих 3 гено-
типом HCV характеризувалися час-
тішим розвитком вираженого стеато-
зу печінки: ступінь стеатозу печінки 
S3 реєструвався лише у хворих інфі-
кованих 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 інфі-
куванні різними генотипами HCV.

2. Інсулінорезистентність, яка під-
тверджена підвищенням HOMA-
індексу, зафіксована у 84,6 % хворих на 
ХГС. Наявність ІР не залежала від гено-
типу вірусу HCV, проте наявність й сту-
пінь виразності ІР мали прямий зв’язок 
з прогресуванням фіброзу та наявністю 
вираженого стеатозу печінки. 
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REDUCTION OF А HYPERPRODUCTION OF THYROID 
AUTOANTIBODIES IN PATIENTS WITHOUT DISTURBANCE OF THE 

THYROID FUNCTION: NEW PATENTS.

B. A. Gerasun, O. A. Holubovska, R. Y. Hrytsko, O. N. Zinchuk, A.V. Shkurba 

Recent Patents on Endocrine, Metabolic & Immune Drug Discovery 2014, Vol. 8, 
No.2. Р. 140-145.

ЗМЕНШЕННЯ ГІПЕРПРОДУКЦІЇ ТИРЕОЇДНИХ АВТОАНТИТІЛ 
У ХВОРИХ БЕЗ ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЇ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ: 

НОВИЙ ПАТЕНТ

Вступ. В статті розглядається вперше розроблений метод зменшення актив-
ності автоімунного процесу до щитовидної залози у хворих без ознак тиреоїди-
ту та проаналізовані інші нові патенти різних країн світу на винаходи, що сто-
суються цієї проблеми.

Матеріали та методи. До дослідження увійшли 61 пацієнт із значним пору-
шенням толерантності до антигенів щитовидної залози при відсутності пору-
шень 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 імунізува-
ли автолейкоцитами.

Результати. Після одноразової імунізації автолейкоцитами у всіх пацієнтів 
зменшувався рівень антитіл до антигенів щитовидної залози. У частини пацієн-
тів без ХГС рівень автоантитіл до тиреопероксидази та тиріоглобуліну зменшу-
вався 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 інтерфе-
ронотерапії.

Висновок. Запропонований спосіб дозволяє зменшувати загрозу розвитку ти-
реоїдиту, 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 неінак-
тивованими автолейкоцитами, виділеними із гепаринізованої венозної крові. 
Імунізацію проводили в трьох групах хворих на ХГС із змішаною кріоглобу-
лінемією. До першої групи увійшло 28 пацієнтів, яким проводили противірус-
ну 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 зменшен-
ня вмісту кріоглобулінів у всіх пацієнтів (100%), у більшості з них відбувалось 
значне послаблення клінічних проявів синдрому кріоглобулінемії. Ступінь по-
зитивного впливу імунізації автолейкоцитами на клінічні прояви синдрому крі-
оглобулінемії 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 су-
часної медицини є персоніфікована терапія, переважно побудована на викорис-
танні 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 вакцина-
ції автолейкоцитами. Враховуючи, що методи лікування хвороб імунної системи, 
особливо автоімунних, розроблені недостатньо, подальше їх вдосконалення шля-
хом 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 лі-
кування автоімунних процесів та стимуляції противірусного імунітету. Отрима-
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ні дані свідчать, що імунізація автолейкоцитами пригнічує автоімунні процеси, 
зокрема – типові для хронічних вірусних гепатитів: зменшується синтез антину-
клеарних антитіл, антитіл до тиреоглобуліну та тиреопероксидази, кріоглобулі-
нів. Послаблення антитиреоїдного імунного процесу зменшує загрозу розвитку 
тиреоїдиту; з пригніченням синтезу кріоглобулінів покращується переносність 
холоду, послаблюють (або зникають) прояви системного васкуліту, ниркової не-
достатності. Іншим напрямком лікування є імунізація автолейкоцитами хворих 
із ідіопатичною оліго- та зооспермією. Встановлено, що вона призводить до нор-
малізації показників сперматогенезу, що зумовлено усуненням кріоглобулінів. 
Так, у третини хворих із ідіопатичною оліго- та зооспермією виявлені кріоглобу-
ліни 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 від-
соток нормальних форм. Наявність у лейкоцитах вірусних компонентів дозво-
ляє використовувати клітини як вірусомісний матеріал, що наближає метод до 
справжньої вакцинації. Це підтверджується ефективністю лікування часто ре-
цидивуючого герпесу – стійку ремісію досягнуто у 78,12 % пацієнтів. Ефектив-
ність лікування пояснюється впливом автореактивних клітин на активність лім-
фоцитарно-опосередкованої імунної відповіді, введені клітини викликають на 
себе відповідь у вигляді генерації лімфоцитів, що діє на них супресорно або ци-
токсично. Має значення і перехресне реагування за рахунок часткової ідентич-
ності 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 па-
цієнтів з ХГС, які проходили обстеження та лікування на клінічних базах кафе-
дри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Бого-
мольця та ДУ «Інститут нефрології, НАМН України». Ураження нирок у пацієнтів 
з HCV-інфекцією були діагностовані в 12,8% випадків. 



Гепатологія, 2016, № 4

72

Основними клінічними та лабораторними проявами у цих хворих були за-
гальна слабкість – (у 14 (100%), артеріальна  гіпертензія – у 11 (78,6%), набря-
ки  – 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 си-
роваткових кріоглобулінів (від помірного до високого рівня).

 Як показали результати дослідження, довготривала HCV-інфекція та цироз 
печінки можуть вважатися ризик-факторами для розвитку позапечінкових іму-
нологічних 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 ни-
рок. 12 пацієнтам з ХГС та симптомами хронічної хвороби нирок була прове-
дена біопсія нирок. Згідно результатів в більшості випадків був діагностований 
кріоглобулінемічний гломерулонефрит – у 7 (58,3%) хворих. Також були виявле-
ні інші типи ураження нирок: мембранопроліферативний гломерулонефрит без 
кріоглобулінемії, мембранозна нефропатія, вогнищевий сегментарний гломеру-
лосклероз, 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 зна-
чення для  лікування  різних захворювань, зокрема  хронічних вірусних гепати-
тів, ревматоїдних артритів, псоріазу.

Розглядається новий метод зменшення активності фактора некрозу пухлин 
альфа. Метод випробуваний на хворих псоріазом із значним підвищенням рів-
ня 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 ге-
паринізованої 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 концентра-
цію фактора некрозу пухлин альфа у крові пацієнта до імунізації і в різні тер-
міни після імунізації. Через 30 днів після одноразової імунізації у всіх пацієн-
тів (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 повторю-
вали кілька разів. Процедуру переносили добре, загальний стан хворих покра-
щувався. Метод зменшення активності фактора некрозу пухлин альфа реко-
мендується для впровадження у клінічну практику.
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