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ОСОБЕHHОСТИ ПРЕМОРБИДHЫХ СОСТОЯHИЙ, ЧАСТО 
ВЫЯВЛЯЕМЫХ У ЛИЦ ИЗ РАЗЛИЧHЫХ ГРУПП С ВЫСОКИМ РИСКОМ 

ПАРЕHТЕРАЛЬHОГО ИHФИЦИРОВАHИЯ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА С

М.К. Мамедов1, А.Э. Дадашева1, Е.Ю. Малинникова2, М.И. Михайлов2

1Азеpбайджанский институт усовеpшенствования вpачей им. А. Алиева, 
г.  Баку, Азербайджанская Республика

2 Российская медицинская академия последипломного обpазования, г.  Мо-
сква, Российская Федерация

В статье пpедставлены теоpетические пpедпосылки и фактический матеpиал, 
указывающие на то, что инфекции, вызванные вирусами гепатитов В и С у лиц 
из групп с высоким риском паpентеpального инфицирования, протекают на фо-
не особых пpемоpбидных состояний, отмечаемых у большинства лиц из таких 
гpупп.

Приведены результаты проведенных авторами наблюдений, подтверждаю-
щие существование двух патогенетических компонентов таких пpемоpбидных 
состояний: иммунокомпpометации большинства таких лиц и наличие у час-
ти из них субклинической дисфункции печени. Высказано мнение о том, что 
хаpактеp и напpавленность изменений клинических хаpактеpистик гепатитов 
В и С у таких лиц пpедопpеделяется соотношением выраженности указанных 
компонентов этих состояний.

Ключевые слова: вирусные гепатиты В и С, преморбидные состояния, 
иммунокомпpометации.

ОСОБЛИВОСТІ ПРЕМОРБІДНИХ СТАНІВ, ЧАСТО ВИЯВЛЮВАНИХ
 У ОСІБ З РІЗНИХ ГРУП ІЗ ВИСОКИМ РИЗИКОМ ПАРЕHТЕРАЛЬHОГО 

ІНФІКУВАННЯ ВІРУСОМ ГЕПАТИТУ С

М.К. Мамедов, А.Є. Дадашева, Є.Ю. Маліннікова, М.І. Михайлов
Азеpбайджанський інститут вдосконалення лікарів ім. А. Алієва, м.Баку, 

Азербайджанська Республіка
Російська медична академія післядипломної освіти, м. Москва, Російська 

Федерація

У статті наведені теоретичні припущення і фактичний матеріал, вказуючий 
на те, що інфекції, які викликані вірусами гепатитів В та С в осіб із груп з ве-
ликим ризиком парентерального інфікування, перебігають на тлі особливих 
пpемоpбідних станів, що виникають у більшості осіб з таких груп.

АКТУАЛЬНА  ПРОБЛЕМА 
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Наведені результати авторами виконаних спостережень підтверджу-
ють існування двох патогенетичних компонентів цих пpемоpбідних станів: 
імунокомпpометації більшості осіб та наявності у частини з них субклінічної 
дисфункції печінки. Наведена думка про те, що хаpактеp та скерованість змін 
клінічних хаpактеpистик гепатитів В та С в таких осіб визначається співвідно-
шенням проявів вказаних компонентів цих станів.

Ключові слова: вірусні гепатити В та С, преморбідні стани, імунокомпpоме тації.

PECULIARITIES OF PREMORBID CONDITIONS OFTEN DETECTED 
IN INDIVIDUALS FROM DIFFERENT GROUPS WITH HIGH RISK OF 

PARENTERAL INFECTION WITH HEPATITIS B AND C VIRUSES

M.K. Mamedov1, A.E. Dadasheva1, E.U. Malinnikova2, M.I. Mikhailov2

1 Azerbaijan institute of advanced medical studies named aft er A. Aliev, Baku, 
Azerbaijan Republic

2 Russian medical academy of postgraduate education, Moscow, Russian Federation

Th e article presents theoretical preconditions and actual material indicating that 
the infections caused by hepatitis B and C viruses in individuals from groups with high 
risk for parenteral infection occur along with special premorbid conditions, observed 
in most persons from such groups.

Results of authors’ conducted monitoring have been presented. Th ey confi rm exis-
tence of two pathogenic components of such premorbid conditions: immune compro-
mise in the majority of such individuals and presence of subclinical liver dysfunction 
in some of them. Opinion has been suggested that character and direction of changes 
in clinical characteristics of hepatitis B and C in such individuals is predetermined by 
ration of expressiveness of the indicated components of these conditions. 

Key words: viral hepatitis B and C, premorbid condition, immune compromise.

Как известно, в эпидемические 
пpоцессы, вызванные виpусами как гепа-
тита В, так и гепатита С (ВГС) наиболее 
часто вовлекаются лица, пpинад лежащие 
к нескольким, одним и тем же, гpуппам 
населения, называемыми «группами с 
высоким pиском инфици pования» [1].

Взяв за основу способность ВГС 
пеpедаваться посpедством контакт-
ного и паpентеpального механизмов 

инфициpования и, в зависимости от 
преимущественной реализации каж-
дого из этих механизмов заpажения, 
мы условно выделили два типа таких 
гpупп: гpуппы с высоким pиском кон-
тактного инфициpования и гpуппы 
с высоким pиском паpентеpального 
инфициpования ВГС [2].

Учитывая, что в совpеменных 
условиях наиболее важным в pас-
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пpостpанении ВГС оказался паpен-
теpальный механизм заpа же ния, наи-
более важными в эпидемиологическом 
отношении следует пpизнать гpуппы 
с высоким pиском паpентеpального 
инфициpования (ГВРПИ), котоpые 
игpают pоль основных «коллективных» 
pезеpвуаpов сохpанения этого виpуса, 
из котоpых ВГС pегуляpно «выносит-
ся» в общую популяцию населения, 
поддеpживая эпидемический пpоцесс 
в тех масштабах, котоpые хаpактеpны 
для начала XXI века [3].

Важность эпидемиологического 
значения ГВРПИ в pаспpостpанении 
ВГС-инфекции подтвеpждается чис-
ленностью лиц, котоpые относят-
ся лишь к важнейшим гpуппам это-
го типа. Таковыми являются: живу-
щие в миpе более 100 млн больных 
тубеpкулезом (ТБ); около 70 млн 
больных злокачественными опухоля-
ми и лейкозами (ЛЗ); поpядка 30 млн 
лиц, инфициpованных виpусом им-
мунодефицита человека (ВИЧ); не ме-
нее 20 млн потpебителей инъекцион-
ных наpкотиков (ПИH) и несколько 
миллионов находящихся на гемодиа-
лизе больных хpонической почечной 
недостаточностью (ХПH) [4].

Отметим, что объединяя pазные 
ГВРПИ в общий тип, мы исходили 
не только из эпидемиологической, 
но и клинической точек зpения. Это 
пpедставлялось целесообpазным в си-
лу, как минимум, двух обстоятельств. 
Во-пеpвых, лица из ГВРПИ, будучи 
подвержены высокому pиску инфи-
цирования, составляют значитель-
ную часть контингента больных ге-
патитом С (ГС). Во-втоpых, извест-

но, что пpотекая у этих лиц, ГС может 
обpетать определенные патогенетиче-
ские и клинические особенности, от-
личающие их течение у пациентов, не 
относящихся к ГВРПИ [5].

Так, в нашем клинико-
лабоpатоpном наблюдении бы-
ла опpеделена сpедняя часто-
та pегистpации инаппаpантного 
ваpианта pазвития инфекции сpеди 
1104 инфициpованных ВГС лиц, 
пpинадлежащих к 5-ти pазным 
ГВРПИ. Оказалось, что частота 
pегистpации ваpианта течения ин-
фекции, не сопровождавшегося по-
вышением уpовня билиpубина и ак-
тивности алани наминотpансфеpазы 
(АлАТ) сpе ди пациентов из pазных 
ГВРПИ оказалась pазличной. В зави-
симости от величины указанного по-
казателя, мы условно pазделили все 
ГВРПИ на тpи типа [6].

К 1-му типу c наиболее высокой ча-
стотой pегистации инаппаpантного 
ваpианта инфекции, мы отнесли лиц 
с субклинической ВИЧ-инфекцией 
и находящихся на гемодиализе боль-
ных ХПH. Ко 2-му типу были отне-
сены лишь больные хpоническими 
ЛЗ (ХЛЗ), у котоpых инаппаpантный 
ваpиант pегистpиpовался с часто-
той, пpимеpно pавной общей часто-
те pегистpации остальных ваpиантов 
инфекции, пpотекавших с биохими-
ческими пpизнаками pазвития дис-
функции печени (повышением актив-
ности АлАТ и уpовня билиpубина). К 
3-му типу мы отнесли больных ТБ лег-
ких (ТБЛ) и ПИH, у котоpых частота 
pегистpации такого ваpианта течения 
оказалась заметно ниже общей частоты 
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pегистpации всех дpугих патогенетиче-
ских ваpиантов pазвития инфекции.

Рассматpивая возможные пpичи-
ны такого своеобpазия течения ГС у 
лиц из pазных ГВРПИ, мы пpиняли 
во внимание тот факт, что у них 
имелись pазличные и, в том числе, 
указанные выше хpонические заболе-
вания. Заметим, что именно их наличие 
пpедопpеделило «включение» этих лиц 
в состав соответствующих гpупп pиска.

Это указывало на то, что в случае 
заpажения этих лиц ВГС, инфекция 
будет пpотекать на фоне заболеваний, 
котоpые, имея хpоническое течение, не-
избежно пpиводят к сдвигам гомеоста-
за. Это, в итоге, ведет к фоpмиpованию 
в оpганизме таких лиц своеобразно-
го пpемоpбидного состояния (в отно-
шении ГС), наличие котоpого и может 
стать пpичиной изменений клиниче-
ских хаpактеpистик ГС [7].

Результаты анализа соответству-
ющей литеpатуpы позволили нам 
пpийти к заключению, что упомяну-
тые хpонические заболевания сбли-
жают две общие, более или менее вы-
раженные, особенности.

Во-пеpвых, pазвитие этих за-
болеваний обычно сопровождает-
ся фоpмиpованием втоpичной им-
мунологической недостаточности, 
котоpая хаpактеpна не только для 
ВИЧ-инфициpованных лиц, но и он-
кологических больных, больных ТБ и 
находящихся на гемодиализе больных 
ХПH и даже для большей части ПИH.

Во-втоpых, у больных с такими 
заболеваниями неpедко отмечается 
субклиническая дисфункция пече-
ни (СДП), обусловленная либо пато-

логическими процессами, ассоции-
рованными с этими заболеваниями, 
либо токсическим действием на пе-
чень применяемых для их лечения 
пpепаpатов или же наркотических ге-
патотоксичных сpедств.

Это, в свою очеpедь, позволило по-
лагать, что патогенетическую основу 
упоминавшихся пpемоpбидных со-
стояний, отмечаемых у лиц из pазных 
ГВРПИ, составляет именно наличие у 
последних комплекса иммунологиче-
ских нарушений и СДП [8].

Hа клиническое значение такого 
пpемоpбидного состояния у этих лиц 
a priori указывают два момента, име-
ющие отношение к патогенезу ГС. С 
одной стоpоны – повpеждение гепа-
тоцитов пpи ГС носит иммунозави-
симый хаpактеp, а иммунодепpессия 
может ослабить его интенсив-
ность и, соответственно, обусловить 
pазвитие менее тяжелого течения 
ГС. С дpугой стоpоны – pепpодукция 
ВГС пpоисходит пpеимущественно в 
гепатоцитах, а наличие у пациентов 
пpедшествующей инфициpованию 
СДП может усилить цитопатический 
пpоцесс и, соответственно, вызвать 
отягощение ГС.

Очевидно, что допуская нали-
чие у лиц из ГВРПИ двух отмечен-
ных патогенетических фактоpов, 
способных оказывать на течение 
ГС pазнонапpавленное влияние, 
пpогнозиpовать хаpактеp изменения 
клинического течения ГС достаточно 
тpудно. Веpоятно, что пpоявления та-
кого влияния, скоpее всего, будут зави-
сеть от баланса между этими амбива-
лентно действующими факторами [5].
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Пpи этом мы полагали, что соот-
ношение между этими фактоpами у 
лиц из pазных ГВРПИ может быть 
pазличным. Это пpедположение по-
будило нас специально изучить дан-
ный вопpос путем иммунологическо-
го и биохимического исследования 
обpазцов кpови лиц из нескольких 
pазличных ГВРПИ, у котоpых специ-
фические маpкеpы инфициpования 
ВГС отсутствовали.

С целью оценки состояния 
вpожденного иммунитета (ВИМ), 
как базисной составляющей имму-
нологической pеактивности, мы им-
мунологически исследовали обpазцы 
кpови неинфициpованных ВГС не-
скольких десятков лиц, принадле-
жащих к 5-ти разным ГВРПИ: ВИЧ-
инфицированных лиц; больных ТБЛ; 
больных ХЛЗ; больных ХПH, нахо-
дившихся на гемодиализе от 6 до 12 
мес.; а также ПИH, со «стажем» нар-
комании не более 3 лет.

Судя по полученным pезультатам, 
у значительной части этих лиц из ука-
занных ГВРПИ были выявлены от-
четливые лабоpатоpные пpизнаки 
депpессии ВИМ в фоpме снижения 
фагоцитаpно-метаболической актив-
ности нейтpофилов, цитотоксической 
активности естественных киллеpных 
клеток в отношении аллогенных кле-
ток-мишеней, а также активности 
аденозиндезаминазы в пуле имму-
ноцитов. Пpи этом выpаженность 
снижения последних двух показате-
лей ВИМ заметно возрастала в ряду: 
«ПИH – больные ХПH – лица с ВИЧ – 
инфекцией – больные ТБЛ – больные 
ХЛЗ» [9].

И, хотя выpаженность этих 
пpизнаков у лиц из pазных ГВРПИ 
не была одинаковой, их нали-
чие позволило нам пpизнать этих 
лиц, как минимум, умеренно 
иммунокомпpометиpованными, а их 
иммунокомпpометацию считать осо-
бенностью, хаpактеpной для предста-
вителей большинства ГВРПИ.

Оценивая функциональное состо-
яние печени у нескольких десятков 
лиц из тех же 5-ти pазных ГВРПИ, мы 
опpеделили у них активность АлАТ 
в сывоpотке кpови и концентpацию 
восстановленного глутатиона в 
эpитpоцитах. Пpи этом основны-
ми лабоpатоpными пpизнаками 
СДП считали повышение активно-
сти АлАТ (более, чем на 20% от ее 
веpхней «гpаницы ноpмы») и сниже-
ние уpовня глутатиона (более, чем 
на 20% от нижней «гpаницы ноpмы» 
этого показателя). Результаты иссле-
дования показали, что у части лиц из 
всех ГВРПИ действительно выяви-
лось увеличение активности АлАТ, 
сочетавшееся со снижением уpовня 
глутатиона. Однако, такие изменения 
у лиц из pазных ГВРПИ выявились с 
pазличной частотой.

Взяв за кpитеpий частоту выявле-
ния этих биохимических пpизнаков 
СДП сpеди лиц из pазных ГВРПИ, мы 
выделили 2 типа гpупп. К гpуппам, в 
котоpых эти пpизнаки отмечались pе-
же, мы отнесли ВИЧ-инфициpованных 
лиц и находящихся на гемодиализе 
больных ХПH, а к гpуппам с более вы-
сокой частотой pегистpации пpизнаков 
СДП – больных ХЛЗ, больных ТБЛ, а 
также ПИH [10].
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Учитывая pезультаты биохимиче-
ского исследования, мы полагали, что 
наличие СДП также может считать-
ся особенностью лиц, относящих-
ся к любой из ГВРПИ. Hо поскольку 
пpизнаки СДП сpеди лиц из pазных 
ГВРПИ выявлялась с pазной частотой, 
то считали, что СДП является лишь 
второстепенным (по отношению к 
иммунокомпpометации этих же лиц) 
компонентом пpемоpбидного состоя-
ния, хаpактеpного для лиц из ГВРПИ.

Пpиняв во внимание послед-
нее положение, лиц из ГВРПИ ин-
фи цированных ВГС следует pас сма-
тpивать как умеpенно иммуно ком-
пpометиpованных пациентов, часть из 
котоpых уже имеет и СДП [11].

В заключение отметим, что на обо-
снованность выводов, сделанных нами 
на основе pезультатов лабоpа тоpных 
исследований охаpактеpизованных 
выше, косвенно указывало то, что они 
позволили дать пpиемлемое объясне-
ние тому факту, что инаппаpантный 
ваpиант течения инфекции у паци-
ентов из числа лиц, принадлежащих 
к pазным ГВРПИ, pегистpиpовался с 
pазной частотой.

В частности, оказалось, что такой 
ваpиант инфекции значительно чаще 
pегистpиpовался у лиц с субклиниче-
ской ВИЧ-инфекцией и у находивших-
ся на гемодиализе больных ХПH, т.е. 
у пациентов из тех ГВРПИ, в котоpых 
СДП отмечалась наиболее pедко, а 
на пеpвый план выходили пpизнаки 
иммунокомпpометации [12].

В то же вpемя, ваpианты те-
чения этой инфекции, сопрово-
ждавшиеся повышением активно-

сти АлАТ или билиpубина, чаще 
pегистpиpовались у ПИH, больных 
ТБЛ и больных ХЛЗ, т.е. у пациен-
тов из тех ГВРПИ, для котоpых бы-
ла хаpактеpна более высокая частота 
СДП и менее выpаженные пpизнаки 
иммунокомпpометации [13].

Таким обpазом, pезюмиpуя из-
ложенное выше, можно полагать, 
что большинство инфициpованных 
ВГС лиц из ГВРПИ отличается от 
инфициpованных этим же виpусом 
лиц, не относящихся к этим гpуппам 
pиска, наличием у них особого 
пpемоpбидного состояния.

Патогенетической основой тако-
го состояния является изначальная 
иммунокомпpометация большин-
ства указанных категоpий лиц и на-
личие у части из них, выявляемой 
лабоpатоpными методами СДП [14].

Судя по pезультатам охаpактеpи-
зованных выше наблюдений, нали-
чие такого пpемоpбидного состоя-
ния у лиц из ГВРПИ способно ста-
новиться пpичиной клинического 
полимоpфизма ГС, пpотекающего у 
таких пациентов. Хаpактеp и направ-
ленность изменений клинических 
хаpактеpистик этих заболеваний у та-
ких лиц может зависеть от соотноше-
ния патогенетических компонентов 
пpемоpбидного состояния.

Вместе с тем, мы считаем, что 
представленные выше данные носят 
лишь пpедваpительный хаpактеp, а 
вопpос о хаpактеpе взаимосвязи осо-
бенностей клинического течения ГС 
и пpемоpбидного состояния у лиц из 
ГВРПИ нуждается в дальнейшем ис-
следовании.
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МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРЕСУВАННЯ ТА РЕГРЕСІЇ 
ПРОЯВІВ ТКАНИННОЇ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПРИ ХРОНІЧНОМУ 

НЕАЛКОГОЛЬНОМУ СТЕАТОГЕПАТИТІ ТА ВІРУСНОМУ ГЕПАТИТІ С

О.М. Гаврилюк 

Львівський національний медичний університет ім.Данила Галицького, 
м.Львів, Україна

Перебіг та прогноз хронічних захворювань печінки залежать від ступеня 
тканинної реорганізації, яка є основною ознакою цирозу. При цьому вже доведе-
но, що паралельно із прогресуючою перебудовою тканини печінки активується 
протилежний процес – репарація, який передбачає видалення фіброзованої 
тканини та репопуляцію паренхіми. Метою роботи було вивчення особливо-
стей морфологічних проявів прогресування/регресії тканинної реорганізації 
при хронічному неалкогольному стеатогепатиті (НАСГ) та вірусному гепатиті 
С (ВГС).

Проведено аналіз матеріалів 68 автопсійних досліджень (протоколи 
розтинів та мікропрепарати) померлих з ознаками неалкогольного стеато-
гепатиту, асоційованого з метаболічним синдромом (36) та вірусного гепа-
титу С, підтвердженого виявленням RNAHCV (32). Базовими ураженнями 
печінки були фіброз F2-F3 (критерії METAVIR) та відсутність проявів цирозу. 
При патогістологічному дослідженні вивчались ознаки прогресування проце-
су: дуктулярна реакція (ДР), фіброз та прояви регресії: перфоровані тонкі сеп-
ти, ізольовані товсті колагенові пучки/широкі адгезії, зближення портальних 
трактів/центральних вен, аберантні паренхіматозні судини.

Результати нашого дослідження показали, що при хронічному стеатогепатиті 
переважала інтралобулярна ДР (31,6±0,4%), яка асоціювалась з незнач-
ним фіброзом (F2). Із ознак регресії домінували: тонкі перфоровані септи 
(51,8±0,5%) та аберантні судини (42,3±0,2%), що виявлялись у паренхіматозному 
компартменті. Ці дані свідчать про те, що при НАСГ переважно активується ло-
булярна «ніша репарації» з ДР в межах часточки, яка призводить до ефективно-
го відновлення паренхіми, оскільки фіброз є незначним, і з ознак регресії вияв-
ляються лише прояви абсорбції септ та аберантні судини.

Натомість при ВГС домінували зміни у пограничній зоні (перипорталь-
на «ніша репарації» в ділянці каналів Герінга). При цьому перисептальна ДР 
(43,4±0,5%) асоціювалась із більш вираженим фіброзом (F3) (54,3±0,5%) та 
відповідними ознаками його регресії: ізольованими товстими колагеновими 
пучками, зближенням портальних трактів/центральних вен (41,1±0,3%). Тобто 
при ВГС активація перипортальної «ніші репарації» у вигляді перисептальної ДР 
зумовлює не тільки репопуляцію паренхіми, але й сприяє вираженому фіброзу, 

ОРИГІНАЛЬНІ  ДОСЛІДЖЕННЯ
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що в подальшому асоціюється зі значною тканинною реорганізацією. Виявлені 
ознаки  регресії фіброзу свідчать про значні «залишкові зміни» внаслідок не-
повної абсорбції септ та втрати нормальних співвідношень між структурними 
елементами часточок.

Такий комбінований підхід при патогістологічному аналізі на основі поєд-
нання оцінки ДР та ознак прогресії/регресії фіброзу дозволяє одержати більш 
повну картину щодо стану тканини печінки у кожного конкретного хворого, а 
також відкриває нові перспективи для дослідження балансу між процесами ре-
парації та фіброзу при хронічних гепатитах.

Ключові слова: неалкогольний стеатогепатит, вірусний гепатит С, фіброз, 
дуктулярна реакція, регресія фіброзу.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ И 
РЕГРЕССИИ ПРОЯВЛЕНИЙ ТКАНЕВОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОМ НЕАЛКОГОЛЬНОМ СТЕАТОГЕПАТИТЕ 
И ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ С

Е.М. Гаврилюк

Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого, 
г. Львов, Украина

Течение и прогноз хронических заболеваний печени зависят от степени тка-
невой реорганизации, которая является основным признаком цирроза. При 
этом уже доказано, что параллельно с прогрессирующей перестройкой ткани 
печени активируется противоположный процесс – репарация, который пред-
полагает удаление фиброзированной ткани и репопуляцию паренхимы. Целью 
работы было изучение особенностей морфологических проявлений прогресси-
рования/регрессии тканевой реорганизации при хроническом неалкогольном 
стеатогепатите (НАСГ) и вирусном гепатите С (ВГС).

Проведен анализ материалов 68 аутопсийных исследований (протоколы 
вскрытий и микропрепараты) умерших с признаками неалкогольного стеатоге-
патита, ассоциированного с метаболическим синдромом (36) и вирусного гепа-
тита С, подтвержденного выявлением RNAHCV (32). Базовыми поражениями 
печени были фиброз F2-F3 (критерии METAVIR) и отсутствие проявлений цир-
роза. При патогистологическом исследовании изучались признаки прогресси-
рования процесса: дуктулярная реакция, фиброз и проявления регрессии: пер-
форированные тонкие септы, изолированные толстые коллагеновые пучки/ши-
рокие адгезии, сближение портальных трактов/центральных вен, аберрантные 
паренхиматозные сосуды.
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Результаты нашего исследования показали, что при хроническом стеатоге-
патите преобладала интралобулярная ДР (31,6±0,4%), которая ассоциировалась 
с незначительным фиброзом (F2). Из признаков регрессии доминировали: тон-
кие перфорированные септы (51,8±0,5%) и аберрантные сосуды (42,3±0,2%), ко-
торые выявлялись в паренхиматозном компартменте. Эти данные свидетель-
ствуют о том, что при НАСГ преимущественно активируется лобулярная «ниша 
репарации» з ДР в рамках дольки, которая приводит к эффективному возобнов-
лению паренхимы, поскольку фиброз незначительный, а из признаков регрес-
сии выявляются только проявления абсорбции септ и аберрантные сосуды.

При ВГС доминировали изменения в пограничной зоне (перипортальная «ниша 
репарации» в области каналов Геринга). При этом перисептальная ДР (43,4±0,5%)
ассоциировалась с более выраженным фиброзом (F3) (54,3±0,5%) и соответствую-
щими признаками его регрессии: изолированными толстыми коллагеновыми пуч-
ками, сближением портальных трактов/центральных вен (41,1±0,3%). То есть при 
ВГС активация перипортальной «ниши репарации» в виде перисептальной ДР об-
уславливает не только репопуляцию паренхимы, но и способствует выраженному 
фиброзу, который впоследствие ассоциируется со значительной тканевой реорга-
низацией. Выявленные признаки регрессии фиброза свидетельствуют о значитель-
ных «остаточных изменениях» вследствие неполной абсорбции септ и утраты нор-
мальных соотношений между структурными элементами долек.

Такой комбинированный подход при патогистологическом анализе основан-
ный на комплексной оценке ДР и признаков прогрессирования/регрессии фибро-
за позволяет получить более полную картину состояния ткани печени в каждом 
конкретном случае, а также открывает новые перспективы для исследования ба-
ланса между процессами репарациии фиброза при хронических гепатитах.

Ключевые слова: неалкогольный стеатогепатит, вирусный гепатит С, фи-
броз, дуктулярная реакция, регрессия фиброза.

MORPHOLOGIC FEATURES OF TISSUE REORGANIZATION 
PROGRESSION/REGRESSION IN CHRONIC NON-ALCOHOLIC 

STEATOHEPATITIS AND VIRAL HEPATITIS C

E.M. Gavrilyuk
Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Course and prognosis of chronic liver diseases depend on the degree of tissue 
reorganization that is the main sign of cirrhosis. Recent studies have demonstrated 
that fi brosis may decrease with time in humans and experimental animals if the disease 
activity becomes quiescent. Now it is proved that progressive liver reorganization 
develops in parallel with the opposite process – repair which results in removing 
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of fi brotic tissue and repopulation of parenchyma. Th e aim of the work is to study 
morphologic features of progression/regression of tissue reorganization in chronic 
nonalcoholic steatohepatitis and viral hepatitis C 

Material and methods. Sixty eight autopsy cases of NASH and HCV were enrolled in 
the study. Viral genesis was proved by serological study (RNA HCV) and morphologic 
signs of HCV (METAVIR criteria). Diagnosis of NASH was verifi ed by the features 
of metabolic syndrome and hepatic changes (Brunt criteria). In all cases patients 
died of extrahepatic diseases (myocardial infarction, stroke, pancreonecrosis et al.). 
Liver pathology included fi brosis F2-F3 (METAVIR) and absence of liver cirrhosis 
signs. Pathohistologic analysis is based on the evaluation of progression parameters 
– ductular reaction, fi brosis and features of regression – perforated delicate septa, 
isolated thick collagen fi bers, approximation of portal tracts/central veins, aberrant 
parenchymal vessels. Statistical analysis was performed using Student’s test. P < 0.05 
was considered signifi cant.

Results and discussion. In chronic steatohepatitis, lobular ductular 
reaction(31.6±0.4%), associated with mild fi brosis (F2), prevailed. Signs of regression 
include perforated delicate septa (51.8±0.5%) and aberrant vessels (42.3±0.2%), in the 
parenchymal compartment. Such fi ndings are the result of lobular “niche regeneration” 
activation with ductular reaction in the parenchymal compartment. Activation of 
hepatic precursor cells results in eff ective parenchymal repopulation because of their 
association with mild fi brosis and signs of septal absorbtion with aberrant vessels. 

In viral hepatitis the main lesions developed at the interface of parenchymal/
stromal compartments (periportal “niche regeneration” in the area of canals of 
Hering). Periseptal ductular reaction in these cases (43.4±0.5%) was associated with 
more prominent fi brosis (F3) (54.3±0.5%) and another set of regression parameters: 
isolated thick collagen fi bers, approximation of portal tracts/central veins (41.1±0.3%). 
Likelihood in viral hepatitis activation of periportal “niche regeneration” results not 
only in parenchymal repopulation but also induces severe fi brosis followed by nodular 
tissue reorganization typical for cirrhosis. Regression parameters revealed in viral 
hepatitis C show distinct residual changes caused by incomplete septal absorption and 
loss of normal balance between the tissue structures. 

Conclusions. Such combined pathohistologic analysis based on the complex 
evaluation of ductular reaction and signs of fi brosis progression/regression allows 
receiving a complete picture of liver tissue reorganization in the individual case and 
opens new perspectives in the understanding of balance between the repair and fi brosis 
in chronic liver diseases. 

Key words: non-alcoholic steatohepatitis, viral hepatitis C, fi brosis, ductular 
reaction, fi brosis regression
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Вступ. Хронічні захворювання пе-
чінки в багатьох випадках ведуть до 
розвитку цирозу, який відноситься 
до найчастіших причин смерті у роз-
винених країнах світу[1]. Протягом 
тривалого часу процес вважався нео-
боротним, але за останні десятиліття 
було  одержано дані про можливість 
регресії фіброзу та, можливо, цирозу 
[2]. Зокрема, було показано, що усу-
нення пошкоджуючого фактору при-
зводить до зменшення фіброзу при 
алкогольній хворобі печінки, вірусно-
му гепатиті, біліарній обструкції, ав-
тоімунному гепатиті [3,4,5,6].

В експериментальних моделях теж 
була підтверджена оборотність фі-
брозу печінки. У щурів, яким протя-
гом 4-8 тижнів вводили тетрахлорме-
тан, розвивався фіброз, морфологічні 
прояви якого зникали за умови при-
пинення дії пошкоджуючого фактору. 
З іншої сторони, якщо пошкодження 
тривало довше (12 тижнів), розви-
вався цироз, який після елімінації по-
шкоджуючого фактору підлягав лише 
частковій регресії з паралельним ре-
моделюванням мікронодулярного ва-
ріанта у макронодулярний [7]. 

Одержані дані сьогодні пояснюють 
тим, що паралельно із прогресуючою 
перебудовою тканини печінки при 
хронічних захворюваннях активуєть-
ся протилежний процес – репарація, 
який передбачає видалення фіброзо-
ваної тканини та репопуляцію парен-
хіми. У 2000 році Wanless J. R. та спі-
вавтори ввели поняття «печінковий 
комплекс репарації», який відображав 
морфологічні ознаки даних процесів 
[8]. Автори вважали, що процеси ре-

парації є повільно прогресуючими, 
зі схожими гістологічними проявами 
при всіх захворюваннях. 

Водночас за останні роки з’явилось 
багато досліджень, які виявили осо-
бливості механізмів фіброзу та ре-
парації та їх регуляції при різних за-
хворюваннях [9,10,11,12]. Оскільки 
процеси тканинної реорганізації та 
репарації залежать від багатьох факто-
рів, включаючи етіологічні, морфоло-
гічні ознаки прогресування та регре-
сії хронічних гепатитів можуть мати 
особливості при різних нозологічних 
формах. Зокрема це стосується захво-
рювань, які вважаються найчастіши-
ми причинами розвитку цирозу печін-
ки – хронічного вірусного гепатиту С 
та неалкогольного стеатогепатиту. 

Мета роботи: вивчення особли-
востей морфологічних проявів про-
гресування/регресії тканинної ре-
організації при хронічному неалко-
гольному стеатогепатиті (НАСГ) та 
вірусному гепатиті С (ВГС).

Матеріали та методи
Було проаналізовано матеріали 68 

автопсійних випадків хронічного ге-
патиту різного генезу (неалкогольний 
стеатогепатит, вірусий гепатит С), до-
сліджених на базі Львівського обласно-
го патологоанатомічного бюро у 2013-
15 роках. Дослідження було ухвалено 
Комісією з питань етики Львівського 
національного медичного університе-
ту імені Данила Галицького.

Критеріями включення у досліджу-
вану групу були: ступінь фіброзу F2-F3 
(критерії METAVIR) [13]; відсутність 
морфологічних проявів цирозу (чітких 
вузлів, оточених фіброзними септами) 
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та ознак його декомпенсації (порталь-
на гіпертензія, жовтяниця, печінково-
клітинна недостатність); та підтвер-
джена етіологія захворювань. 

Вірусний генез вважався досто-
вірним при наявності даних про по-
зитивні маркери вірусного гепатиту С 
(RNAHCV) та морфологічні ознаки ві-
русного ураження (критерії METAVIR) 
[13]. Підтвердження діагнозу неалко-
гольного стеатогепатиту включало ви-
явлення проявів метаболічного син-
дрому та характерних морфологічних 
змін печінки (критерії Brunt, 2010) [14]. 
Основна група за результатами аналізу 
автопсійного матеріалу була поділена 
на дві підгрупи: неалкогольний стеато-
гепатит та вірусний гепатит С. 

При мікроскопічному досліджен-
ні тканини печінки (забарвлення ге-
матоксилін-еозином) вивчались мор-

фологічні прояви прогресування 
тканинної реорганізації: дуктулярна 
реакція (ДР) (септальна, перисепталь-
на, інтралобулярна), фіброз та прояви 
регресії основних змін: перфоровані 
тонкі септи, ізольовані товсті колаге-
нові пучки/широкі адгезії, залишки 
портальних трактів/центральних вен, 
аберантні паренхіматозні судини.

Статистична обробка отриманих 
результатів проводилася за допомо-
гою пакета програм “STATISTICA 
FORWINDO WS8.0” (Statsoft , USA). 
Для виявлення статистичної значу-
щості різниці між підгрупами засто-
совували критерій Стюдента. Різниця 
між групами вважалась значущою 
при р<0,05.

Результати досліджень
Серед 68 пацієнтів було 33 чоловіків 

та 35 жінок віком 26-67 років (середній 
Таблиця 1.

Патогістологічні прояви 
прогресування та регресії тканинної реорганізації печінки 

при хронічному неалкогольному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С
Морфологічні зміни Стеатогепатит (n=36) Гепатит С (n=32) Р

Дуктулярна реакція
Септальна 24,4±0,2% 27,4±0,2% >0,05

Інтралобулярна 31,6±0,4% 23,3±0,5% >0,05
Перисептальна 12,4±0,1% 43,4±0,5% <0,05

Фіброз
F2 (фіброз портальних трактів 

з поодинокими септами) 87,7±0,3% 46,7±0,4% <0,05

F3 (фіброз портальних трактів 
з множинними септами без цирозу) 13,2±0,2% 54,3±0,5% <0,05

Прояви регресії фіброзу
Тонкі, перфоровані септи 51,8±0,5% 34,2±0,6% >0,05

Широкі адгезії 14,1±0,6% 31,7±0,3% >0,05
Зближення ПТ/ЦВ 17,8±0,6% 41,1±0,3% <0,05
Аберантні судини 42,3±0,2% 13,2±0,3% >0,05
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вік – 54,6 років). Найчастішими при-
чинами смерті хворих були: гострий 
інфаркт міокарду, гострий панкреатит, 
виразкова хвороба шлунка, кровови-
лив у головний мозок, ВІЛ-інфекція, 
хронічна ниркова хвороба. Ураження 
печінки розцінювалось у більшості ви-
падків як супутня патологія.

Основні патогістологічні зміни, 
виявлені при дослідженні тканини пе-
чінки, представлені у таблиці 1.

При вивченні ДР ми використову-
вали класифікацію Desmet V. (2011) 
[15]. Оскільки імуногістохімічне до-
слідження не проводилось, критерії 
були дещо модифіковані: визначалась 
септальна (1 тип за Desmet V.), інтра-
лобулярна (2 тип за Desmet V.) та пе-
рисептальна (3 тип за Desmet V.) ДР. 
Було виявлено, що ДР спостерігалась 
не у всіх випадках і частота її залежала 
від типу. Більше, ніж у половини спо-
стережень ДР не визначалась. Частко-
во це можна пояснити тим, що специ-
фічні методи її виявлення, зокрема, 
імуногістохімічні, в даній роботі не 

використовувались. У групі ВГС час-
тота ДР була дещо вищою, ніж при 
стеатогепатиті, але відмінності між 
групами не були значущими. Щодо 
типів ДР, виразними були відміннос-
ті стосовно перисептального варіан-
та, який значно переважав у групі ВГС 
(43,4±0,5%) (рис. 1). Інтралобулярна 
ДР переважала при НАСГ (31,6±0,4%), 
але відмінності не були значними. 
Септальна ДР спостерігалась в обох 
групах майже з однаковою частотою.

Ступінь фіброзу був значуще ви-
щий у групі ВГС (54,3±0,5%) (рис.  1). 
З ознак, описаних Wanless   J.   R. у 
вигляді «печінкового комплексу ре-
парації», ми акцентували увагу на тих, 
які відображали регресію фіброзу. 
Найчастіше спостерігались тонкі 
перфоровані септи (51,8±0,5%) та 
аберантні судини (42,3±0,2%), які пе-
реважали при стеатогепатиті (рис.   2). 
При ВГС було виявлено значуще пе-
реважання частоти зближення пор-
тальних трактів та центральних вен 
(41,1±0,3%) (рис. 3).

 А Б

Рисунок 1. Дуктулярна реакція та фіброз призводять до реорганізації тканини печінки
А. Перисептальна дуктулярна реакція (↑). Гематоксилін-еозин (× 400)

Б. Фіброзна септа з незначною септальною дуктулярною реакцією (↑). Гематоксилін-еозин (×100)
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Таким чином, при НАСГ відмі-
чалось значуще переважання інтра-
лобулярної ДР та незначного сту-
пеня фіброзу, які асоціювались з 
аберантними паренхіматозними су-
динами та тонкими перфоровани-
ми септами. При вірусному гепати-
ті спостерігалась перисептальна ДР, 
фіброз помірного/значного ступеня, 
ізольовані товсті колагенові пучки, 
зближення портальних трактів/цен-
тральних вен.

Обговорення результатів
Дуктулярна реакція (в розумінні 

гістологічного паттерну) являє собою 
комплекс, представлений популяцією 
гетерогенних транзиторно проліфе-
руючих печінкових клітин попередни-
ків (ПКП), які формують тяжі з непра-
вильним просвітом, а також елементи 
позаклітинного матриксу, клітинного 
інфільтрату, судин, мезенхімальних 
клітин, які необхідні для формування 
та підтримки ДР [16]. Фенотип епіте-

 А Б
Рисунок 2. Прояви регресії фіброзу, виявлені при НАСГ.
А. Перфоровані тонкі септи (↑). Трихром Масона (×100)

Б. Аберантні інтралобулярні судини (↑). Гематоксилін-еозин (×400)

 А Б
Рисунок 3. Прояви регресії фіброзу, виявлені при ВГС.

А. Широкі адгезії та ізольовані товсті колагенові пучки (↑). Трихром Масона (×100)
Б. Зближення портальних трактів/центральних вен (↑). Гематоксилін-еозин (× 100)
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ліальних клітин – варіабельний; а кла-
сифікації, запропоновані різними гру-
пами дослідників (Desmet V. (2011) 
Turanyi E. (2010) не є загальноприй-
нятими. ДР спостерігається при всіх 
хронічних захворюваннях печінки та 
при гострій печінковій недостатнос-
ті. Є численні дані про особливості ДР 
при різних захворюваннях щодо тка-
нинної організації, клітинного фено-
типу, походження клітин та активації 
сигнальних молекулярних шляхів. Все 
це свідчить про необхідність включен-
ня ДР у діагностичну схему хронічних 
гепатитів. Проблема полягає у відсут-
ності єдиного підходу до трактування 
видів ДР, її впливів на інші патологічні 
процеси та ролі ДР у розвитку захво-
рювання. Одним із таких неоднознач-
них питань є роль ДР у реорганізації 
тканини печінки при розвитку цирозу. 
З однієї сторони ДР відображає акти-
вацію популяції ПКП та наступне від-
новлення паренхіми, тобто запобігає 
структурній перебудові. Але з іншої 
сторони є дані про фіброгенний ефект 
ДР, який сприяє циротичній транс-
формації. Ймовірно ДР розвиваєть-
ся у рамках багатокомпонентної «ніші 
репарації» [17], яка включає як клітин-
ні так і стромальні елементи, і її роль 
залежить від ступеня/варіанту пошко-
дження та спектра локальних регулю-
ючих факторів. 

Фіброз зазвичай оцінюють за мор-
фологічними ознаками септ, іноді до-
датково описують гістотопографіч-
ну форму змін. При цьому абсолютно 
не беруться до уваги ознаки регре-
сії фіброзу, тобто не враховується ди-
намічний характер процесу, хоча їх 

можна виявити навіть при рутинно-
му гістологічному дослідженні. Згідно 
концепції Wanless J. R. регресія фібро-
зу і цирозу включає наступні етапи: 
(1) зближення портальних трактів та 
центральних вен внаслідок колапсу па-
ренхіми та фіброгенезу, (2) утворення 
сполучнотканинних септ та коротких 
адгезій між портальними трактами та 
центральними венами, (3) видовження 
септ за рахунок гіперплазії прилягаю-
чих клітин, (4) резорбція септ та адге-
зій. Основними морфологічними про-
явами є: перфоровані тонкі септи, ізо-
льовані товсті колагенові пучки, тонкі 
короткі перипортальні септи, залишки 
печінкових вен з пролапсом гепатоци-
тів у просвіт, наявність гепатоцитів у 
портальних трактах або розщеплених 
септах, дрібні регенераторні вузли-
ки, аберантні перипортальні паренхі-
матозні судини, залишки портальних 
трактів (артерії або протоки без су-
проводжуючих структур), зменшення 
кількості колагену у портальних трак-
тах. Із наведених ознак ми досліджу-
вали частоту проявів, які відображали 
регресію фіброзу: тонкі перфоровані 
септи, широкі адгезії/ізольовані товсті 
колагенові пучки, зближення порталь-
них трактів/центральних вен, аберант-
ні судини.

Результати нашого дослідження 
показали, що при хронічному стеато-
гепатиті переважала інтралобулярна 
ДР, яка асоціювалась з незначним фі-
брозом (F2 – фіброз портальних трак-
тів та поодинокі септи). Із ознак ре-
гресії домінували: тонкі перфоровані 
септи та аберантні судини, що вияв-
лялись у паренхіматозному компарт-
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менті. Ці дані свідчать про те, що при 
НАСГ переважно активується лобу-
лярна «ніша репарації» з ДР в межах 
часточки, яка призводить до ефектив-
ного відновлення паренхіми, оскільки 
фіброз є незначним, і з ознак регресії 
виявляються лише прояви абсорбції 
септ та аберантні судини.

Натомість при ВГС домінували 
зміни у пограничній зоні (перипор-
тальна «ніша репарації» в ділянці ка-
налів Герінга). При цьому перисеп-
тальна ДР асоціювалась із більш ви-
раженим фіброзом (F3 – множинні 
септи без розвитку цирозу) та відпо-
відними ознаками його регресії: ізо-
льованими товстими колагеновими 
пучками, зближенням портальних 
трактів/центральних вен. Тобто при 
ВГС активація перипортальної «ніші 
репарації» у вигляді перисептальної 
ДР зумовлює не тільки репопуляцію 
паренхіми, але ще сприяє виражено-
му фіброзу, що в подальшому асоцію-
ється із значною тканинною реорга-
нізацією. Виявлені ознаки регресії фі-
брозу свідчать про значні «залишкові 
зміни» внаслідок неповної абсорбції 
септ та втрати нормальних співвідно-
шень між структурними елементами 
часточок.

Такий комбінований підхід при па-
тогістологічному аналізі на основі по-
єднання оцінки ДР та ознак прогресу-
вання/регресії фіброзу дозволяє одер-

жати більш повну картину щодо стану 
тканини печінки у кожного конкрет-
ного хворого, а також відкриває нові 
перспективи для дослідження балан-
су між процесами репарації та фібро-
зу при хронічних гепатитах.

Водночас слід відмітити деякі об-
меження даного дослідження: крім 
фіброзу та ДР реорганізації паренхіми 
сприяють і інші процеси, зокрема, клі-
тинна інфільтрація та пошкодження, 
які не були враховані та могли впли-
нути на результати.

Висновки
При хронічному гепатиті морфо-

логічні прояви тканинної реорганіза-
ції відображають баланс між прогре-
суванням та регресією процесів фі-
брозу та репарації.

При НАСГ переважає інтралобу-
лярна дуктулярна реакція та незна-
чний ступінь фіброзу, які асоціюють-
ся з аберантними паренхіматозними 
судинами та тонкими перфоровани-
ми септами. При вірусному гепатиті 
спостерігається перисептальна дукту-
лярна реакція, фіброз помірного/зна-
чного ступеня, ізольовані товсті ко-
лагенові пучки, залишки портальних 
трактів.

Поєднання оцінки ДР та ознак 
прогресування/регресії фіброзу до-
зволяє покращити морфологічну діа-
гностику стадії хронічного гепатиту.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВНУТРІШНЬОШКІРНОЇ ІМУНІЗАЦІЇ 
НЕІНАКТИВОВАНИМИ АВТОЛЕЙКОЦИТАМИ НА СТАН 

ПРОТИВІРУСНОГО ІМУНІТЕТУ В ХВОРИХ НА ХГВ
(Досліди у культурі лейкоцитів)*

О.Б. Герасун

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, 
м. Львів, Україна

У статті наведені дані про вплив внутрішньошкірної імунізації неінакти-
вованими автолейкоцитами на стан гіперчутливості сповільненого типу по 
відношенню до антигенів ВГВ. Дослідження проведено у культурах лейкоци-
тів, виготовлених з клітин венозної крові хворих на ХГВ. До культури лейко-
цитів додавали стимулюючий антиген (НВsAg) на твердій фазі. Вплив анти-
гена на феномен гіперчутливості сповільненого типу (ГЧСТ) оцінювали за 
синтезом лейкоцитами фактора некрозу пухлин альфа. Культуру лейкоцитів 
виготовляли із клітин крові, отриманих до і через 10 днів після імунізації 
хворих автолейкоцитами. Встановлено, що у хворих на ХГВ стан ГЧСТ до ан-
тигенів вірусу є, як правило, слабо вираженим, проте значно зростає після 
внутрішньошкірної імунізації автолейкоцитами. Оцінити ефективність іму-
нітету у хворих по цих даних неможливо, доведено лише, що противірусний 
імунітет посилюється. 

Ключові слова :  хронічний гепатит В, HBsAg, внутрішньошкірна імунізація 
автолейкоцитами, культура лейкоцитів, гіперчутливість сповільненого типу до 
антигенів ВГВ.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВНУТРИКОЖНОЙ ИММУНИЗАЦИИ 
НЕИНАКТИВИРОВАННЫМИ АУТОЛЕЙКОЦИТАМИ НА СОСТОЯНИЕ 

ПРОТИВОВИРУСНОГО ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ ХГВ
(Опыты в культуре лейкоцитов)

А.Б. Герасун
Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого, 

г. Львов, Украина

В статье описаны результаты изучения влияния внутрикожной иммуниза-
ции неинактивированными аутолейкоцитами на уровень гиперчувствитель-
ности замедленного типа (ГЧЗТ) по отношению к антигенам ВГВ. Исследования 
проводились в культуре лейкоцитов, изготовленных из клеток периферической 

 

* Охочі прийняти участь у вивченні імунізації автолейкоцитами в якості
 лікувальної вакцини ХГВ можуть зв’язатися з автором статті за телефоном
+380 (66) 735 17 06, або електронною адресою aborger@meta.ua.
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венозной крови больных ХГВ. В культуру лейкоцитов в качестве стимулято-
ра сенсибилизированных клеток добавлялся НВsAg на твердой фазе. Влияние 
антигена на ГЧЗТ оценивали по интенсивности синтеза лейкоцитами фактора 
некроза опухоли альфа. Культуру лейкоцитов готовили из клеток, выделенных 
из крови до и через 10 дней после иммунизации пациентов аутолейкоцитами. 
Установлено, что у больных ХГВ уровень гиперчувствительности к антиге-
нам вируса, как правило, слабо выраженный. Однако, он значительно возрас-
тает после внутрикожной иммунизации аутолейкоцитами. Достоверно оце-
нить эффективность иммунитета по этим данным нельзя, доказано лишь, что 
противовирусный иммунитет усиливается. 

Ключевые слова: хронический гепатит В, HBsAg, внутрикожная иммуниза-
ция аутолейкоцитами, культура лейкоцитов, гиперчувствительность замедлен-
ного типа к антигенам ВГВ.

INVESTIGATION OF INFLUENCE OF INTRADERMAL IMMUNIZATION 
WITH NONINACTIVATED AUTOLEUKOCYTES ON THE CONDITION OF 

ANTIVIRAL IMMUNITY IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS B
(Investigation in leukocyte culture)

O.B. Herasun

Danylo Halytsky Lviv national medical university, Lviv, Ukraine

Data about infl uence of autoleukocyte immunization with native autoleukocytes 
on the condition of delayed-type hypersensitivity in relation to HBV antigens have 
been presented in the article. Th e investigation was conducted in leukocyte cultures, 
prepared from venous blood cells of patients with chronic hepatitis B. Stimulating 
antigen (НВsAg) on solid phase was added to leukocyte culture. Infl uence of antigen on 
delayed-type hypersensitivity phenomenon was evaluated by the leukocyte synthesis 
of tumor necrosis factor alpha. Leukocyte culture was prepared from blood cells, 
obtained before and in 10 days aft er immunization of patients with autoleukocytes. 
It has been established that delayed-type hypersensitivity phenomenon to virus, as a 
rule, is slightly evident in patients with chronic hepatitis B. However, it signifi cantly 
increases aft er intradermal autoleukocyte immunization. It is impossible to evaluate 
the effi  cacy of immunity in patients only by these data. However, it is confi rmed that 
antiviral immunity intensifi es. 

Key words: chronic hepatitis B, HBsAg, intradermal autoleukocyte immunization, 
leukocyte culture, delayed-type hypersensitivity to HBV antigens.
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Вступ. Відомо, що складність ліку-
вання ХГВ зумовлена різноманітни-
ми можливостями HВV ухилятися від 
імунної відповіді. Особливе значення 
має здатність вірусу у формі прові-
русу протягом тривалого часу знахо-
дитися в інфікованих клітинах: наяв-
ність зворотної транскриптази дозво-
ляє вірусу вбудовувати власну ДНК у 
ДНК інфікованої клітини [1-3].

Хоча вірус гепатиту В переваж-
но виявляють в гепатоцитах, проте 
встановлена здатність вірусу, хоч і до 
значно слабшої, репродукції в інших 
клітинах, зокрема в лімфоцитах. Лім-
фотропності вірусу надається важ-
ливе патогенетичне значення. За на-
шими даними, у хворих на ХГВ може 
виникати порушення імуноклітинної 
кооперації, через що сенсибілізова-
ні лімфоцити не завжди забезпечу-
ють адекватну імунну відповідь. Це 
підтверджується у дослідах in vitro: 
гіперчутливість сповільненого типу 
(ГЧСТ) до HBsAg може не виявлятися 
в окремих хворих на ХГВ, незважаючи 
на наявність у них імунокомпетент-
них клітин, здатних до адаптивного 
перенесення сенсибілізації інтактним 
клітинам [4]. До того ж додавання до 
культури лейкоцитів, що отримані 
від хворих на ХГВ факторів переносу 
(трансфер фактор) не завжди впли-
вало на сенсибілізацію лейкоцитів до 
антигена [4].

Саме тому метою нашого дослі-
дження було встановити вплив на ре-
акцію клітинного імунітету внутріш-
ньошкірної імунізації неінактивова-
ними автолейкоцитами, оскільки цей 
метод ми розглядаємо як лікувальну 

вакцину, що посилює противірусну 
терапію аналогами нуклеоз(т)идів [5]. 

На даний час імунізація автолейко-
цитами використовується у якості лі-
кувальної вакцини для хронічного ла-
біального та генітального герпесу 1/2 
типу в пацієнтів, які погано піддавали-
ся противірусній терапії [6] та випро-
бовується і для лікування ВІЛ-інфекції 
[7]. При цьому головною метою ви-
користання автовакцини дослідни-
ки вважають можливість поновлення 
імунологічної функції власних клітин, 
які використовуються як донорські. 
Встановлено, що після зустрічі таких 
лімфоцитів із ефекторними клітинами, 
відбувається відновлення імунної ре-
акції – амплітуда коливань, за даними 
авторів, залежить від особливостей по-
новлення імунітету[7].

Про стан противірусного клітин-
ного імунітету свідчить ГЧСТ до ан-
тигенів збудника в дослідах in vitro у 
культурі автолейкоцитів.

Відомим способом лабораторного 
дослідження сенсибілізації до антиге-
на є реакція специфічної бласттранс-
формації лімфоцитів (БТЛ), тобто про-
цесу, зумовленого наявністю у культурі 
лейкоцитів (КЛ) відповідного антиге-
на [8]. Реакція ґрунтується на здатності 
лімфоцитів периферичної крові у куль-
турі лейкоцитів під впливом антигена, 
до якого донор лейкоцитів сенсибілі-
зований у процесі хвороби або вакци-
нації, перетворюватися у клітини по-
передники – бласти. Проте цей спосіб є 
складним і довготривалим (займає 6 –7 
днів). До того ж, на показники сенсибі-
лізації значною мірою впливає функці-
ональний стан клітин, зокрема можли-
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ве ушкодження (особливо при вірусних 
інфекціях) їх хромосомного апарата. 
Облік результатів досліду є складним, 
а результат не завжди достовірним, 
оскільки проводиться за інтенсивністю 
синтезу ДНК або за підрахунком клітин, 
що ідентифіковані як бласти. Морфоло-
гічні зміни лімфоцита, які є заключним 
етапом складного процесу трансформа-
ції, не завжди завершуються утворен-
ням бластної форми.

Саме тому ми розробили метод 
визначення сенсибілізації організму 
до збудника хвороби по синтезу цито-
кинів у КЛ, стимульованої антигеном 
збудника на твердій фазі [8].

Перевага цього оригінального спо-
собу полягає у тому, що він враховує 
початкові етапи трансформації – ак-
тивізацію внутрішньоклітинних біо-
хімічних процесів, з яких починається 
специфічна БТЛ, а саме: синтез факто-
ра некрозу пухлин α (ФНП-α) за його 
вмістом в супернатанті культивованих 
клітин. Синтез ФНП-α відбувається на-
віть у випадках незавершених морфо-
логічних перетворень. Результати до-
слідження можна отримувати вже на 
2–4 день культивування, тобто значно 
швидше, аніж за способом прототипу. 

Саме тому для оцінки впливу вну-
трішньошкірної імунізації неінакти-
вованими автолейкоцитами ми ви-
значали інтенсивність синтезу ФНП-α 
у культурі автолейкоцитів, стимульо-
ваній HBsAg на твердій фазі.

Матеріали та методи.
Дослідження проводили в групі 

хворих на HBeAg-позитивний ХГВ. 
Хворих 12 (7 жінок і 5 чоловіків), ві-
ком від 22 до 65 років. У всіх хворих 

фіброз за шкалою METAVIR не пере-
вищував 2 ступеня. Інші вірусні ге-
патити та ВІЛ-інфекція не виявлені. 
Концентрація HBV DNA ≥ 20 000 ко-
пій/мл, активність АлАТ у всіх хворих 
≥ 2 верхні межі норми. Противірусну 
терапію пацієнти ще не отримували.

Внутрішньошкірна імунізація 
автолейкоцитами хворих на ХГВ

1. Лейкоцити виділяли шляхом 
відстоювання гепаринізованої веноз-
ної крові. Для цього венозну кров в 
об’ємі 80-100 мл набирали у флакон 
з гепарином з розрахунку 50 од. ге-
парину на 10 мл крові та відстоюва-
ли при температурі 370С 120-140 хви-
лин. Плазму крові відсмоктували та 
центрифугували при 450g протягом 
7 хв. Осадок ресуспендували в 1-1,5 
мл власної сироватки крові та вводи-
ли внутрішньошкірно по 0,1 мл у 8–12 
точок у ділянку спини (до утворення 
«лимонної кірочки») [5].

Виготовлення культури лейкоци-
тів.

Лейкоцитарну масу виділяли з ге-
паринізованої венозної крові (4000 од 
на 20 мл крові) шляхом відстоювання 
у силіконових пробірках під кутом 45˚ 
при температурі 37˚С протягом 60–
80  хв. (при сповільненій ШОЕ в окре-
мих випадках попередньо проводили 
центрифугування при 100 g протя-
гом 3-х хв.). Лейкоцитарну масу обе-
режно відсмоктували і двічі відмива-
ли у п’ятикратному об’ємі середови-
ща №  199, центрифугуючи при 400 g 
протягом 5 хв. Осад ресуспензували у 
середовищі № 199 до кінцевої концен-
трації 4–5×106 клітин на 1 мл середо-
вища. До культурального середовища 
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додавали пеніцилін та стрептоміцин 
по 100 од/мл.

Культуральне середовище з лей-
коцитами переносили у флакони, до 
яких додавали HBsAg на твердій фа-
зі. Попередньо його тричі відмивали 
0,9  % розчином NaCl по 40 с. Культи-
вування проводили в атмосфері СО2 
при 37˚С протягом 72 годин. Для за-
безпечення нормального газообміну 
об’єм газу перевищував об’єм сере-
довища у 8–10 разів.

Після культивування клітини оса-
джували центрифугуванням та визна-
чали вміст ФНП-α у супернатанті КЛ 
методом ІФА. Вміст ФНП-α визнача-
ли двічі: у КЛ, виготовленої із клітин, 
отриманих із крові пацієнта до імуні-
зації та через 10-12 днів після імуніза-
ції автолейкоцитами.

Для визначення ФНП-α викорис-
товували тест-систему «Альфа-ФНО-
ИФА-Бест», виробник Вектор Бест, 
Росія. Набір призначений для кількіс-
ного визначення людського ФНП-α у 
біологічній рідині організму та у куль-
туральному середовищі. Дослідження 
проводили відповідно до інструкції 
виробника тест-системи.

В якості контролю використовува-
ли культуру лейкоцитів, виготовлену з 
крові донорів, в яких не було маркерів 
гепатиту В, зокрема anti-HBc та anti-
HBs, тобто вони не хворіли на гепатит 
і відповідно є адекватними до антиге-
нів ВГВ.

Результати та їх обговорення.
Імунізація автолейкоцитами у гру-

пі із 12 хворих на ХГВ призвела до по-
силення ГЧСТ по відношенню до HB-
sAg у всіх проімунізованих пацієн-
тів. Про це свідчить зростання вмісту 
ФНП-α у супернатанті КЛ, виготовле-
ної із клітин, отриманих від пацієнтів 
через 10-12 днів після внутрішньош-
кірної імунізації автолейкоцитами 
(табл. 1).

З наведених даних у табл. 1 видно 
значне зростання синтезу цитокіну у 
хворих на ХГВ (>200 пг/мл), в т.ч. і в 
пацієнтів з цієї групи, в яких до іму-
нізації ГЧСТ до HBsAg була практич-
но відсутньою (показник сенсибілі-
зації – синтез ФНП-α у КЛ від 0 до 
10  пг/мл). Аналогічні дані були отри-
мані в інших КЛ, виготовлених із клі-
тин, отриманих після імунізації хво-
рих на ХГВ.

Таблиця 1.

Вплив імунізації автолейкоцитами на стан клітинного противірусного 
імунітету хворого на ХГВ (по інтенсивності синтезу ФНП-α).
Вміст ФНП-α у КЛ, виготовленої із клітин, отриманих

Загальна 
кількість хворихдо імунізації пацієнта (пг/мл)* через 10-12 днів після імунізації (пг/мл) 

150-200 201-300 301-400 >400
До 10 пг/мл 2 1 1 4

11-30 - 3 2 1 6
31-40 1 1 2

*У культурі лейкоцитів, виготовленої з клітин, отриманих від донорів, які не хворіли на ге-
патит В, наявність HBsAg не викликала стан ГЧЗТ (стимуляція цитокіну не відбувалась). 
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У контрольних дослідженнях, 
тобто у КЛ, виготовлених із клітин 
крові донорів, що не хворіли на гепа-
тит В та не були вакциновані проти 
гепатиту В, лейкоцити на антиген ві-
русу не реагували – синтез цитокіну 
не відбувався.

Зрозуміло, що результати, отри-
мані в дослідах in vitro, не можуть 
повністю відповідати стану імунної 
системи організму, проте збільшен-
ня реакції клітин на HBsAg у куль-
турі лейкоцитів, без сумніву, свід-
чать про посилення клітинного іму-
нітету.

Таким чином, можна вважати до-
веденим, що внутрішньошкірна іму-
нізація хворих на ХГВ неінактиво-
ваними автолейкоцитами посилює 
ГЧСТ, тобто позитивно впливає на 
стан імунної системи по відношенню 
до антигенів збудника хвороби. 

Висновки.
Зрозуміло, що вірогідно оцінити 

вплив внутрішньошкірної імунізації 
неінактивованими автолейкоцитами 
на інтенсивність імунної системи (від-
носно ВГВ) по цих даних неможливо, 
можна лише зробити висновок про її 
посилення. Проте, з отриманих резуль-
татів видно, що імунізацію автолейко-
цитами, які містять в собі компоненти 
вірусу, можна розглядати як лікуваль-
ну вакцину. Детальну ефективність її 
треба вивчати, аналізуючи вплив на рі-
вень вірусного навантаження у хворих 
на ХГВ. 

Результати, отримані в дослідах у 
КЛ, вказують на доцільність подальшо-
го вивчення ефективності імунізації ав-
толейкоцитами, тим паче, що така імуні-
зація зменшує інтенсивність автоімун-
них позапечінкових проявів хронічного 
гепатиту та не має протипоказів [9, 10].
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БІОХІМІЧНІ ЕКВІВАЛЕНТИ ТЯЖКОСТІ ФІБРОТИЧНИХ ЗМІН 
ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С

В.М. Козько, Н.В. Анциферова, Г.О. Соломенник, О.М Винокурова, Д.Б. Пеньков 

Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

У статті наведені результати власних досліджень та огляд вітчизняної та 
зарубіжної літератури, що стосується сучасних можливостей діагностування 
фіброзу печінки у хворих на хронічний гепатит С. У якості еквівалентів фі-
брозу печінки запропановий аналіз ранніх біохімічних показників. Розгляда-
ються особливості протеїназ, цитокінового профілю, протеїнов, трансфераз, а 
також комплексних тестів та фіброзних панелей, що стосуються цієї патології 
з прогностичної та діагностичної точки зору. 

Ключові слова: хронічний гепатит С, фіброгенез, фіброз печінки, біопсія пе-
чінки, біохімічна діагностика, трансформуючий фактор росту- ß 1.

БИОХИМИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ ТЯЖЕСТИ ФИБРОТИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С

В.Н. Козько, Н.В Анцыферова, А.О. Соломенник, О.Н. Винокурова, 
Д.Б. Пеньков 

Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

Приведен обзор отечественной и зарубежной научной литературы, каса-
ющейся современных возможностей диагностики фиброза печени у больных 
хроническим гепатитом С. В качестве эквивалентов фиброза печени предлага-
ется анализ уровней биохимических показателей. Освещены особенности про-
теиназ, цитокинового профиля, протеинов, трансферраз, а также комплексных 
тестов и фиброзных панелей при данной патологии с прогностической и диаг-
ностической точки зрения. Приведены результаты собственных исследований.

Ключевые слова: хронический гепатит С, фиброгенез, фиброз печени, би-
опсия печени, биохимическая диагностика, трансформирующий фактор рос-
та -ß 1.
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BIOCHEMICAL EQUIVALENTS OF FIBROTIC CHANGES SEVERITY OF 
PATIENTS WITH HEPATITIS C 

V. Kozko, N. Antsyferova, А. Solmennyk, О. Vinokurovа, D. Penkov.

Kharkov National Medical University. Kharkov, Ukraine

Th e review of the national and foreign scientifi c literature on modern possibilities 
of liver fi brosis diagnosis in patients with chronic hepatitis C is presented in the 
article. Analysis of early biochemical parameters is proposed as the equivalents of 
liver fi brosis. Th e peculiarities of proteinases, cytokine profi le, proteins, transferases 
as well as complex tests and fi brous panels concerning this pathology are considered 
as prognostic and diagnostic points of view. Th e results of our own studies are given 
as well.

Кey words: chronic hepatitis C, fi brogenesis, liver fi brosis, liver biopsy, bioche-
mical diagnostics, transforming growth factor-ß 1.

Вступ. Наслідки невпин-
них процессів фіброгенезу, який є 
невід’ємним ланцюгом хронічного 
гепатиту С (ХГС), становить важли-
ву медико-соціальну проблему, що 
відноситься до пріоритетів націо-
нальної системи охорони здоров’я 
України. Фіброгенез являє собою ре-
зультат повторюваного в часі про-
цесу пошкодження–відновлення ге-
патоцитів, які є основною мішенню 
вірусiв гепатитів [1]. Наріжним ка-
менем проблеми виступає НСV- ін-
дукований фіброз печінки як резуль-
тат відкладення в ній позаклітинного 
матриксу внаслідок активації зірчас-
тих клітин з наступною трансформа-
цією в цироз і гепатоцелюлярну кар-
циному печінки [2, 3]. У зв’язку з цим 
важливим завданням сучасної гепа-
тології є своєчасне визначення стадії 
фіброзу печінки у пацієнта, що необ-
хідно для прийняття рішення про до-
цільність проведення противірусної 

терапії, оцінки її ефективності, про-
гнозу, пригнічення процесів фіброге-
незу печінки, які стають безпосеред-
ньою причиною смерті хворого.

Звертаючи увагу на дедалі більшу 
«непопулярність» пункційної біопсії 
печінки, що викликана цілою низкою 
об’єктивних та суб’єктивних причин 
(наявність протипоказань, потенцій-
ний ризик і побічні ефекти та усклад-
нення процедури, низька відновлю-
ваність результатів та технічна склад-
ність процедури), вчені всього світу 
зосереджують зусилля на пошуку си-
роваткових маркерів фіброзу, які ста-
нуть гідною альтернативою вищеза-
значеній інвазивній маніпуляції [4–7]. 

Мета роботи – огляд вітчизняної 
та зарубіжної наукової літератури, що 
стосується сучасних можливостей ді-
агностики фіброзу печінки у хворих 
на хронічний гепатит С.

Ще у 2002 р. Л. Л. Громашевською 
було надано особливого значення т.з. 
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“біохімічній біопсії печінки” замість 
пункційної маніпуляції [8]. Останні 
десятиріччя ознаменувалися відкрит-
тям колосального спектра малоінва-
зивних методик та способів оцінки 
стану печінки, які засновані на до-
слідженні нових прогностичних і діа-
гностичних лабораторних параметрів, 
що відображають активність фібро-
тичних процесів [2].

Серологічні маркери фіброзу умов-
но поділяють на прямі та непрямі [9].

Прямі біомаркери характеризують 
метаболізм у клітинному матриксі 
(фіброгенез та фіброліз) та/чи зміни 
у стелатних клітинах печінки, які 
домінують в профіброзних клітинах. 
Тобто це фрагменти клітинного ма-
триксу печінки, що утворені стелат-
ними клітинами, і молекули, які бе-
руть участь у регуляції прогресу-
вання та регресії фіброзу. До них 
відносяться: гіалуронова кислота 
(ГК), цитокератин-18, проколагенові 
пептиди, колагени IV, VI типів, 
матриксні металопротеїнази (ММП) 
та їх тканинні інгібітори (ТІММП), 
YKL-40, ламінін [9, 10]. 

Обговорюється практична 
цінність дослідження сироваткових 
рівнів трансформуючого фактору 
росту-ß 1 (ТФР-ß 1) і ГК для визна-
чення фіброзу печінки [11]. Останню 
визнали точним маркером тяжкого 
фіброзу на тлі неалкогольної жирової 
хвороби печінки [12].

За деякими джерелами, певні ци-
токіни, насамперед ТФР-ß 1 та фак-
тор росту тромбоцитів, відносяться 
до прямих індикаторів фіброзу. Але ці 
питання є дискусійними. Рівні зазна-

чених показників можуть підвищува-
тися при запаленні іншої локалізації. 
Те ж саме стосується і ГК [9].

Клінічні дані про зв’язок сироват-
кового рівня ТФР-ß 1 та вираженістю 
фібротичних змін печінкової ткани-
ни суперечливі. Група зарубіжних 
науковців спостерігала високі рівні 
цього цитокіна у тканині печінки та 
сироватці крові дорослих пацієнтів з 
ХГС. При цьому біохімічні показни-
ки корелювали зі ступенем розвитку 
фіброзу печінки [13]. В інших роботах 
показано, що сироватковий рівень 
ТФР-ß 1 дітей з біліарною атрезією, 
фульмінантним гепатитом, цирозом 
печінки і хронічним гепатитом В не 
корелює з фіброзом [14]. Існують 
дослідження, що показали наявність 
зв’язку сироваткового рівня ТФР-ß  1 
з фіброзом печінки у дітей і до-
рослих,  тільки в групі пацієнтів з 
середнім ступенем вираженості, але 
не у пацієнтів зі слабким або тяжким 
фіброзом [15]. 

Дослідження, проведені на кафедрі 
інфекційних хвороб ХНМУ, проде-
монстрували, що рiвень ТФР-ß   1 
у хворих на ХГС був достовірно 
пiдвищений проти аналогічного зна-
чення у контрольній групі аж у 5 разів, 
а проведення кореляційного аналізу 
виявило наявність прямого сильно-
го зв’язку між фіброзом печінки та 
вмістом у сироватці крові вищезазна-
ченого показника [16].

Цитокератин-18 та YKL-40 вва-
жаються перспективними маркера-
ми хронічних захворювань печінки. 
Серологічні концентрації цих 
показників у пацієнтів з ХГС знач-
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но підвищені  порівняно зі здорови-
ми особами. Недолiком описуваних 
методів є те, що за рівнем показників 
в сироватці можна встановити фіброз 
печінки взагалі, а не конкретну йо-
го стадію [17]. У якості сироватко-
вих маркерів фіброзу печінки було 
досліджено вміст ММП-2, ТІМП-1, ко-
лаген IV типу, амінотермінальний пеп-
тид III проколагену та ГК. Моніторинг 
біохімічного профілю, що вивчав-
ся, проводили з інтервалом в 1 рік. 
Стан печінки хворих підтверджували 
пункційною біопсією. За отриманими 
результатами всі показники корелю-
вали зі стадією печінки [18].

Інші автори повідомляють про під-
вищені рівні ММП-1,2 у сироватці кро-
ві тільки на стадії цирозу печінки. До-
ведено прямий зв’язок між ТІММП-1 та 
індексом гістологічної активності [9].

Проте дослідження з виявлення 
кореляції рівнів ММП-1,2,9, а також 
ТІММП-1,2 зі стадією фіброзу печінки, 
нажаль, не завжди демонструють ре-
зультати, що узгоджуються між собою. 
До того ж жоден з них ще не був широко 
застосований у клінічній практиці [19].

Непрямі біомаркери – це прості 
лабораторні показники, що відобра-
жають стан синтетичної, видільної та 
дезинтоксикаційної функцій печінки. 
Це амінотрансферази, лужна фосфа-
таза, фактори згортання крові, холес-
терин, білірубін, феритин та інші. Ці 
показники часто застосовуються для 
оцінки фіброзу за діагностичними 
шкалами [10, 20].

Великого поширення у повсякден-
ній клінічній практиці набули два го-
ловних незалежних предиктори по-

ліпшення стану пацієнтів на тлі тера-
пії: аланінамінотрансфераза (АлАТ) 
і аспартатамінотрансфераза (АсАТ) 
[21]. Співвідношення АлАТ/АсАТ, хо-
ча і рідко, застосовується для оцінки 
фіброзу, але як свiдчать автори, воно 
є простим і надійним маркером для 
оцінки функції та прогнозування на-
явного морфологічного стану печінки 
[22]. Однак доведено факт відсутнос-
ті кореляційних взаємовідносин між 
рівнями сироваткових АлАТ і АсАТ 
та стадіями фіброзу при хронiчних ві-
русних гепатитах [23]. 

Багаторазово показано і підтвер-
джено, що сироватковими показни-
ками тяжкості фіброзу у хворих на 
хронічні захворювання печінки є па-
раоксаназа-1 [24, 25], кількість тром-
боцитів [26], протромбіновий час та 
протромбіновий індекс [9], гаммаглу-
тамілтранспептидаза [9, 10], інсуліно-
резистентність [2] тощо.

Гаптоглобін є позитивним реак-
тантом гострої фази. При тяжкому 
запальному процесі у печінці, у тому 
числі при цирозі, рівень показника 
у сироватці крові значно знижений. 
Однак встановлено його негативний 
зв’язок з фіброзом печінки. Крім того, 
комплекс гаптоглобін–гемоглобін має 
високу пероксидазну активність, що 
надає гальмуючого ефекту на проце-
си перикисного окислення ліпідів та 
формування гідроксильного радикала 
в ділянках запалення [9, 27]. 

Треба зауважити, що негативним 
моментом вищезазначених методів є 
те, що за сироватковими біохімічни-
ми тестами не завжди можна визна-
чити стадію фіброзу печінки. Особли-
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во це стосується диференціації стадій 
м’якого і помірного фіброзу [28]. 

Виходячи з цього, з метою оптиміза-
ції ранньої діагностики початкових ста-
дій фіброзу і цирозу печінки при хро-
нічних захворюваннях гепатобіліарної 
системи, дослідниками у галузі гепато-
логії було розроблено та запропонова-
но для використання у клінічній прак-
тиці безліч біохімічних тестів на фіброз, 
що грунтувалися на прямих і непрямих 
маркерах та на їх комбінаціях.

В останні роки особливого значен-
ня набули тести на фіброз печінки сі-
мейства FibroMax (FibroTest, ActiTest, 
SteatoTest, AshTest, NashTest) [29, 30]. 
У січні 2007 р. Міністерство охорони 
здоров’я Франції визнало тести реаль-
ною альтернативою біопсії печінки, 
що, у свою чергу, стало приводом для 
їх одночасного впровадження у США, 
Канаді, Великобританії, Росії, Україні 
та інших країнах. Тест пройшов вну-
трішню та зовнішню валідацію. У до-
слідженні, проведеному розробника-
ми, показано, що FibroTest передбачає 
ускладнення ХГС краще за гістологіч-
не визначення стадії фіброзу [31, 32].

Інші непрямі тести на визначення 
фiброзу за бiохiмiчними сироваткови-
ми показниками не набули поширен-
ня у практичній охороні здоров’я [33]. 
Однак у недавньому спеціальному зо-
внішньому дослідженні було проде-
монстровано, що такі тести, як APRI, 
AAR, Fibroindex та Forns’index, все ж та-
ки мають знижену ефективність у паці-
єнтів з HCV-індукованим фіброзом та 
нормальними значеннями АлАТ [34].

Тест МР3 належить до числа пря-
мих біотестів. Він базується на аналізі 

співвідношення N-термінального пеп-
тиду проколагену РІІІN і ММП-1. По-
казники цього співвідношення мають 
змогу диференціювати стадії фіброзу 
печінки за шкалою METAVIR [35].

Групою вчених були досліджені по-
казники ГК/ТІМП-1 у хворих на ХГС 
і вірус імунодефіциту людини -1, що 
успішно дискримінували стан фібро-
зу печінки від F0-F1 до F2-F4 за шка-
лою METAVIR [36].

Тест ELF (“підвищений фіброз печін-
ки”) визначає такі складові як ГК, тер-
мінальний пептид проколагену РІІІN, 
ТІМП-1, вік. Він був розроблений на 
основі багатоцентрових досліджень па-
цієнтів з хронічними захворюваннями 
печінки різної етіології. Чіткий алгоритм 
дозволяє діагностувати фіброз з чутли-
вістю у 90 %. У дітей з неалкогольною 
жировою хворобою печінки цей тест пе-
редбачає фіброз з більшою специфічніс-
тю та чутливістю, ніж у дорослих пацієн-
тів з аналогічною хворобою [37, 38].

Популярний зараз тест FibroМe-
ter  – приклад комплексної фіброзної 
панелі, яку використовують для визна-
чення фіброзу та характеристики за-
пального процесу при трьох основних 
паталогіях печінки: ХГС, алкогольній 
та неалкогольній жировій хворобі пе-
чінки. Складовими біомаркерами тес-
ту є вік, стать, вага, α2-макроглобулін, 
ГК, тромбоцити, протромбіновий ін-
декс, АсАТ, АлАТ, гаммаглутамілтранс-
пептидаза, загальний білірубін, сечо-
вина, ферітин, глікемія. На думку авто-
рів, розроблена ними панель за своєю 
чутливістю та специфічністю перевер-
шує такі тести, як FibroTest, Fibrospect, 
APRI та Forns scores [39].
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Панелі SHASTA index, Hepascore 
також мають високу диференціальну 
діагностичну точність у розрізненні 
помірного та тяжкого фіброзу, цирозу 
печінки у хворих на ХГС [40].

Аналіз порівняльної характерис-
тики багатьох фіброзних панелей, на-
жаль, неспроможний адекватно ви-
значити найбільшу ефективність тих 
чи інших тестів. Велика кількість ши-
рокомасштабних досліджень, що бу-
ли проведені за цією тематикою, на-
дала неоднозначні результати у спробі 
довести найбільш ймовірну точність 
будь-яких з розроблених алгоритмів.

Так, опубліковані результа-
ти порівняння панелей FibroTest, 
FibroMeter, Hepascore та Zeng’s вияви-
ли таку точність у визначенні вира-
женості морфологічних змін у печін-
ці: F2 – 71%, 71%, 67%, 70%; F3 – 77%, 
81%, 82%, 76% та F4 – 83%, 84%, 88%, 
85 % відповідно. Дослідження прово-
дилося на прикладі хворих на ХГС і ві-
рус імунодефіциту людини -1. Стадію 
фіброзу печінки підтверджували да-
ними пункційної біопсії [41].

В іншому дослідженні наочно до-
ведено більш високу діагностичну 
ефективність FibroMeter порівня-
но з іншими тестами, у тому числі з 
FibroTest [42].

Натомість, відповідно до висновків 
ще одного незалежного дослідження, 

дані, отримані за Hepascore (68 %), бу-
ли точніші за аналогічні результати, 
отримані за FibroTest (62 %) [43].

У хворих на алкогольні захворюван-
ня печінки при діагностиці виражено-
го фіброзу і цирозу печінки найбільш 
прогностично значущими виявили-
ся FibroTest, FibroMeter-А та Hepascore 
порівняно із APRI, Forns та FIB-4. Пер-
шість посів саме FibroTest [44]. 

Висновок. Численні клінічні до-
слідження з питань малоінвазивної 
діагностики фіброзу печінки та його 
стадій не можна визнати вичерпани-
ми, оскільки в них, як правило, від-
сутнє досконале зіставлення біохі-
мічних показників з морфологічними 
маркерами хронічних гепатитів. То-
му діагностична цінність показників 
фiброзу у пацієнтів з ХГС також за-
лишається практично невідомою. Не-
однозначно висвітлено маркери тяж-
кості перебігу гепатитів, критерії фор-
мування ускладнень та предиктори 
ефективності лікування. Не з’ясована 
діагностична чутливість цих маркерів 
у пацієнтів з проміжними стадіями 
печінки. З огляду на ці недоліки, за-
лишається необхідність продовження 
наукових досліджень щодо з’ясування 
достовірних біохімічних еквівалентів 
ступеня тяжкості фібротичних змін 
печінки хворих на ХГС.
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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ IL-28В У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С, ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЗЛИЧНЫХ 

РЕГИОНАХ УКРАИНЫ
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В статье представлены результаты генетического обследования (генотипы IL-
28В) 272 больных хроническим гепатитом С, проживающих в различных реги-
онах Украины. Результаты обследования пациентов получены при проведении 
проекта «Доказательная медицина – определение маркера успеха лечения гепа-
тита С. Экономическая и социальная эффективность» сотрудниками Междуна-
родного Альянса ВИЧ/СПИД в Украине. Проведен анализ генотипов пациентов 
между собой (по регионам) и вирусологическим ответом на противовирусную те-
рапию. 

Ключевые слова: хронический гепатит С, тактика противовирусной тера-
пии, материальная эффективность лечения.

АНАЛІЗ ЧАСТОТИ ГЕНОТИПІВ IL-28В У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ 
ГЕПАТИТ С, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В РІЗНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ.

О. Аппельханс1, Ю.І. Бажора3, О.Л. Бахчеван1, О.В. Борисова1, В.А. Мозгова2, 
К.М. Усиченко3, О.М. Усиченко3

1 Німецький діагностичний центр св. Павла, Одеса, Україна
2 Одеська міська клінічна інфекційна лікарня
3 Одеський національний медичний університет

У статті представлені результати генетичного обстеження (генотипи IL-28В) 
272 хворих на хронічний гепатит С, що проживають у різних регіонах України. 
Результати обстеження пацієнтів отримані під час проведення проекту «Дока-
зова медицина – визначення маркера успіху лікування гепатиту С. Економічна 
та соціальна ефективність» співробітниками Міжнародного Альянсу ВІЛ/СНІД 
в Україні. Проведено аналіз генотипів пацієнтів між собою (за регіонами) і віру-
сологічною відповіддю на противірусну терапію.

Ключові слова: хронічний гепатит С, тактика противірусної терапії, матері-
альна ефективність лікування.
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ANALYSIS OF FREQUENCY OF DIFFERENT GENOTYPES IL-28B 
(RS12979860) IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C, LIVING IN 

DIFFERENT REGIONS OF UKRAINE

A. Appelhans1, Y.I. Bazhora3, E.L. Bahchevan1, O.V. Borisova1,
V.A. Mozgovaya2, E.N. Usychenko3, E.M. Usychenko3

1 German Diagnostic Center St. Paul, Odessa, Ukraine
2 Odessa City Clinical Hospital of Infectious Disease Odessa, Ukraine, 
3 Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine

Th e article presents the results of genetic investigation (genotype IL-28B) of 272 
patients with chronic hepatitis C who live in diff erent regions of Ukraine. Th e results of 
patients’ examination were obtained during realization of the project “Evidence-based 
medicine – marker of success in hepatitis C treatment. Economic and social effi  ciency” 
by the staff  of the International Alliance of HIV/AIDS in Ukraine. Th e analysis of the 
genotypes between patients (by regions) and virological response to antiviral therapy 
was performed.
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тании с рибавирином обеспечивает 
устойчивый вирусологический ответ 
только у 40-50% пациентов ХГС с гено-
типом 1 и у 70-80% с генотипами 2 и 3.

В настоящее время разрабатывают-
ся принципы создания персонифици-
рованного подхода к лечению больных 
ХГС с подбором оптимальных доз ри-
бавирина, длительности курса лече-
ния. Стратегия интерферонотерапии 
больных ХГС основана на генотипе, 
биохимическом и вирусологическом 
ответе в процессе лечения.

Исследования последних лет по-
казали, что генетические факторы 
организма человека влияют на 
эффективность лечения больных 
ХГС, так как имеются отличия в отве-
те на терапию в разных этнических 
группах. Индивидуальный подход к 

Введение.
Несмотря на определенные дости-

жения в изучении патогенеза и при-
менении противовирусной терапии, 
вирусный гепатит С по-прежнему 
остается актуальной проблемой во 
всем мире и в Украине. Это связано с 
тем, что у части больных хроническим 
гепатитом С развивается цирроз пече-
ни, в том числе декомпенсированный, 
при котором необходима трансплан-
тация печени, а также формирование 
гепатоцеллюлярной карциномы. Кро-
ме возможных неблагоприятных ис-
ходов ХГС, определенные проблемы 
имеются и при назначении противо-
вирусной терапии [1, 2, 3].

Комбинированная противови-
русная терапия с использованием пе-
гилированного интерферона в соче-
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лечению больных ХГС с использова-
нием генетических маркеров может 
изменить схему лечения в зависимос-
ти от вирусологического ответа: со-
кратить длительность терапии, веро-
ятность побочных действий, таких 
как рибавирининдуцированная ане-
мия, а также снизить стоимость лече-
ния [4, 5, 6, 7].

Изучаются новые противовирус-
ные препараты, обладающие прямым 
действием, например, ингибиторы 
протеазы NS3\4a и ингибиторы поли-
меразы NS5B. Однако, тройная тера-
пия больных ХГС также имеет опре-
деленные недостатки: увеличение по-
бочных эффектов и экономических 
затрат. Кроме того, при использова-
нии препаратов прямого действия 
возможна лекарственная устойчи-
вость, связанная с генетическими му-
тациями [8, 9].

Показано, что важнейшая клини-
ческая роль принадлежит двум нукле-
отидным заменам: замена цитозина на 
тимин (rs12979860) и замена тимина на 
гуанин (rs8099917). Установлена про-
гностическая значимость благоприят-
ного ответа на лечение у больных ХГС, 
которые являются носителями аллели 
сrs12979860, а также ассоциация это-
го генотипа со спонтанным вирусным 
очищением [10, 11, 12].

Однако, окончательно не установ-
лено, какой полиморфизм IL-28B ока-
зывает наибольшее влияние на стой-
кий вирусологический ответ в тера-
пии больных ХГС. Так, наличие аллели 
с rs8099917 рассматривалось как не-
благоприятный фактор, позволявший 
предположить неэффективность про-

тивовирусной терапии у больных ХГС 
с генотипом 1 [13, 14].

Принадлежность больных ХГС к 
определенному генотипу с различны-
ми вариантами полиморфизма IL-28B 
не всегда соответствует ожидаемым ре-
зультатам противовирусной терапии.

При исследовании различных ва-
риантов генотипа IL-28B у больных 
ХГС благоприятного и менее благо-
приятного ответа на лечение пегили-
рованным интерфероном и рибави-
рином установлено, что в обеих груп-
пах были больные, как с быстрым 
вирусологическим ответом, так и без 
него [11, 15, 16]. 

В настоящее время показано, что 
индивидуальная предсказательная 
значимость полиморфизма гена IL-
28B не является достаточно высокой, 
так как устойчивый вирусологиче-
ский ответ может быть у пациентов 
как с благоприятным, так и с небла-
гоприятным генотипом. Существен-
ное значение в развитии устойчивого 
вирусологического ответа у больных 
ХГС с генотипом 1 имеют и другие 
прогностические факторы, которые 
модифицируют влияние генотипа че-
ловека на эффективность противо-
вирусной терапии: исходный уровень 
вирусной нагрузки, а также стадия 
фиброза вначале противовирусной 
терапии.

Однако, основные механизмы вы-
явленной ассоциации между поли-
морфизмом гена IL-28B и стойким ви-
русологическим ответом изучены не-
достаточно, так как ген IL-28B имеет 
10 различных полиморфизмов. Уста-
новлено, что генотип IL-28B у боль-
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ных ХГС связан с дифференциро-
ванной экспрессией внепеченочных 
генов, стимулированных интерферо-
ном. Эти данные указывают на пря-
мой антивирусный и иммуноопосре-
дованный эффекты IL-28B, которые, 
вероятно, связаны с полиморфизмом 
этого гена [15].

Появились сведения о взаимосвя-
зи вирусологического ответа у боль-
ных ХГС на терапию пегилированным 
интерфероном и рибавирином с функ-
циональным состоянием естественных 
киллеров и уровнем специфического 
клеточного иммунитета [21, 22].

Таким образом, представляется 
целесообразным дальнейшее изуче-
ние генетических факторов, как кри-
териев исходов хронических вирус-
ных гепатитов, так и вирусологиче-
ского ответа на лечение.

Цель исследования: провести 
анализ частоты встречаемости поли-
морфизмов генов IL-28В (rs8099917) 
у больных хроническим гепатитом 
С, проживающих в различных регио-
нах Украины; провести их сравнение 
между собой и доказать материаль-
ную эффективность внедрения гене-
тического анализа.

Объект и методы исследования.
Обследовано 272 больных ХГС 

в возрасте от 18 до 64 лет, при этом 
средний возраст составил 39±1,05 лет. 
Все обследованные больные получи-
ли препараты для лечения, а именно: 
пегинтерферон + рибавирин. Дис-
пансерное наблюдение больных осу-
ществляется на базе областных цен-
тров профилактики ВИЧ-инфекции и 
борьбы со СПИДом (табл. 1).

Для подтверждения диагноза ГС 
были исследованы: биохимические 
показатели (повышение активности 
АсАТ и АлАТ, содержание общего би-
лирубина и его фракций), серологиче-
ские маркеры (определение HCV-IgM, 
качественное и количественное опре-
деление и иРНКHCV методом ПЦР, 
генотипирование вируса). В исследо-
вание были включены только пациен-
ты, инфицированные вирусом гепати-
та С генотип 1.

Молекулярно-генетические иссле-
дования включали определение по-
лиморфных вариантов генов IL-28В 
(rs8099917). Выделение ДНК про-
водилось с использованием набо-
ра «ДНК-ЭКСПРЕСС-кровь» (НПФ 
«Литех», РФ). Полиморфизм изучал-
ся при помощи амплификации соот-
ветствующих участков генома мето-
дом ПЦР. Структура использованных 
праймеров и параметры температур-
ных циклов, описанные в геномной 
базе данных GenBank. Исследования 
проводились на базе Немецкого диа-
гностического центра им. Св. Павла 
(г.  Одесса).

Распределение генотипов по ис-
следованным полиморфным локусам 
проверяли с помощью критерия χ2 
Пирсона. Частоты аллелей и геноти-
пов в группах сравнивали с примене-
нием критерия χ2 Пирсона с поправ-
кой Йетса на непрерывность при чис-
ле степеней свободы равном 1. Частота 
аллелей рассчитана в соответствии с 
законом Харди-Вайнберга.

Результаты обследования пациен-
тов получены при проведении проек-
та «Доказательная медицина – опре-
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деление маркера успеха лечения гепа-
тита С. Экономическая и социальная 
эффективность» сотрудниками Меж-
дународного Альянса ВИЧ/СПИД в 
Украине. Все пациенты бесплатно по-
лучили противовирусные препараты 
(рибавирин в комбинации с пегили-
рованным интерфероном) в рамках 
выполнения этого проекта. 

Результаты и обсуждение.
При проведении анализа процент-

ного соотношения разных генотипов 
IL-28В (rs8099917) у жителей различ-
ных регионов Украины выявлены су-
щественные различия (таблица 1).

У большинства пациентов с ХГС, 
вне зависимости от региона прожи-
вания, преобладал гомозиготный 
генотип TT, который является ге-
нетическим маркером высокой эф-
фективности специфического проти-
вовирусного лечения. 

Соотношение больных ХГС с гено-
типом TTIL-28В (rs8099917), прожи-
вающих в различных регионах Укра-
ины, варьировало от 72% (Винницкая 

область) до 38% (Сумская область). 
Только у жителей Николаевской об-
ласти соотношение больных с геноти-
пом TT было несколько ниже, чем от-
носительное число больных с геноти-
пом TG (40% и 45% соответственно).

Соотношение больных ХГС, прожи-
вающих в различных регионах Украины, 
с выявленным гетерозиготным вариан-
том генотипа TG также отличалось ва-
риабельностью: от 45% (Николаевская 
область) до 14% (Винницкая область) 

Гомозиготный вариант GGIL-28В 
(rs12979860) встречался значительно 
реже. Его соотношение у жителей раз-
личных регионов Украины варьиро-
вало от 31% (Сумская область) до 8% 
(Харьковская область).

При оценке соотношения генотипов 
пациентов с ХГС всех регионов Украины 
установлено, что доля больных, потен-
циально чувствительных к терапии «зо-
лотым стандартом» с генотипом TTIL-
28В (rs8099917) – 53%, и доля больных с 
генотипами TGи GGIL-28В (rs8099917)– 
47%, потенциально устойчивых к тако-

Таблица 1.

Распределение частот генотипов IL-28В (rs8099917) 
у больных ХГС по регионам

Регион проживания больных ХГС TT n / % TG n / % GG n / %
Харьковская область (n=13) 8 / 62 4 / 30 1 / 8

Сумская область (n=16) 6 / 38 5 / 31 5 / 31
Николаевская область (n=20) 8 / 40 9 / 45 3 / 15

Винницкая область (n=36) 26 / 72 5 / 14 5 / 14
Полтавская область (n=31) 16 / 53 11 / 35 4 /12

Днепропетровская область (n=33) 18 / 55 11 / 33 4 / 12
г. Киев и Киевская область (n=16) 7 / 44 6 / 38 3 / 18
Ивано-Франковская область (n=7) 4 / 59 2 / 25 1 / 16

Одесская область (n=100) 52 / 52 28 / 28 20 / 20
Всего (n=272) 145 / 53 81 / 30 46 /17
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му лечению, существенных различий не 
имеют (критерий χ2 = 0).

Вирусологический ответ в груп-
пе больных с генотипом TTIL-28В 
(rs8099917) на момент окончания тера-
пии золотым стандартом в течение 48 
недель отмечался только у 62% пациен-
тов (рис.1). Частота вирусологического 
ответа после завершения курса проти-
вовирусного лечения у больных с гено-
типами TGи GGIL-28В (rs8099917) бы-
ла значительно ниже, но также отмеча-
лась и составила 37% (χ2 = 61,75).

Таким образом, только у 138 чело-
век (87 человек с генотипом TTи 51 че-
ловек с генотипами TGи GG), из всей 
группы обследованных, отмечалась 
положительная динамика болезни в 
результате проведенного противови-
русного лечения. Это свидетельствует 
о том, что IL-28В (rs8099917) не может 
быть единственным критерием гене-
тического тестирования для последу-
ющего отбора больных ХГС и назна-
чения противовирусного лечения. 

Для оптимизации финансовых за-
трат на противовирусную терапию, 
обоснованного включения в традици-
онную схему новых противовирусных 
средств, в частности софусбувира, и, 
соответственно, повышения эффектив-
ности лечения (устойчивый вирусоло-
гический ответ в 100% случаев) необ-
ходим дальнейший поиск других гене-
тических маркеров, их определенного 
сочетания и составление персонифици-
рованного генетического профиля. 

Выводы
1. Выявлены определенные отли-

чия процентного соотношения раз-
личных генотипов IL-28В у больных 
ХГС, проживающих в разных регио-
нах Украины.

2. Соотношение больных с геноти-
пом ТТ (53%), являющимся генетиче-
ским маркером потенциальной чув-
ствительности к терапии «золотым 
стандартом», достоверно не отлича-
ется от процентного соотношения 
больных с генотипами TG (30%) и GG 

Рисунок 1. Частота вирусологического ответа у больных с различными генотипами IL-28В 
(rs8099917).
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(17%), которые являются маркерами 
отсутствия ответа на противовирус-
ную терапию.

3. Эффективность терапии, кото-
рая оценивается на основании вирус-
ного ответа на момент окончания тера-
пии, в группе больных с генотипом ТТ 
и группах больных с генотипамиTGи 
GG, была недостаточно высокой- 62% 
и 37% соответственно.

Перспективы дальнейших иссле-
дований

Таким образом, отсутствие суще-
ственной разницы эффективности ле-
чения в группах больных ХГС, состав-

ленных на основании генотипов IL-28В 
(rs8099917) демонстрирует необходи-
мость поиска новых генетических мар-
керов эффективности лечения. Гене-
тический анализ, проведенный у всех 
больных перед началом терапии, по-
зволит более рационально использо-
вать материальные средства и разра-
ботать объективные критерии отбора 
пациентов для назначения новых про-
тивовирусных средств.
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ВПЛИВ ПОЛІМОРФІЗМУ ASP299GLY ГЕНА TLR4 ТА GLN11LEU 
ГЕНА TLR7 НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОТИВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ 

ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С

Г.М. Дубинська, Л.М. Сизова, Т.І. Коваль, О.М. Ізюмська 

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна

Метою дослідження був аналіз впливу поліморфізмів Asp299Gly гена TLR4 
та Gln11Leu гена TLR7 на ефективність противірусної терапії (ПВТ) хронічно-
го гепатиту С (ХГС) пегільованими інтерферонами (PEG-IFN) і рибавірином 
(RBV). Для досягнення поставленої мети проведено проспективне когортне до-
слідження, в яке було включено 125 хворих на ХГС. У ході дослідження встанов-
лено, що наявність поліморфізму Asp299Gly гена TLR4 у хворих на ХГС впливає 
на ефективність ПВТ PEG-IFN і RBV: частота досягнення ранньої вірусологічної 
відповіді знижується в 1,3 (р=0,018; rS= –0,237, р=0,008), безпосередньої – в 1,5 
(р=0,020; rS= –0,259, р=0,008), стійкої – у 1,9 (р=0,020; r= –0,226, р=0,015) рази. 
Статистично значимої різниці між ефективністю ПВТ PEG-IFN і RBV у хворих 
на ХГС із «диким» Gln11Gln і «мутантними» Gln11Leu+Leu11Leu генотипами 
гену TLR7 не виявлено.

Ключові слова: хронічний гепатит С, поліморфізм Asp299Gly гена TLR4, по-
ліморфізм Gln11Leu гена TLR7, противірусна терапія.

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ASP299GLY ГЕНА TLR4 И GLN11LEU 
ГЕНА TLR7 НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ 

ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С

Г.М. Дубинская, Л.М. Сизова, Т.И. Коваль, Е.М. Изюмская 

ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава, 
Украина

Целью исследования был анализ влияния полиморфизмов Asp299Gly гена 
TLR4 и Gln11Leu гена TLR7 на эффективность противовирусной терапии (ПВТ) 
хронического гепатита С (ХГС) пегилированными интерферонами (PEG-IFN) и 
рибавирином (RBV). Для достижения поставленной цели проведено проспектив-
ное когортное исследование, в которое было включено 125 больных ХГС. В хо-
де исследования установлено, что наличие полиморфизма Asp299Gly гена TLR4 
у больных с ХГС влияет на эффективность ПВТ PEG-IFN и RBV: частота дости-
жения раннего вирусологического ответа снижается в 1,3 (р=0,018; rS= –0,237, 
р=0,008), непосредственного – в 1,5 (р=0,020; rS = –0,259, р=0,008), стойкого – в 
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1,9 (р=0,020; rS = –0,226, р=0,015) раза. Статистически значимой разницы меж-
ду эффективностью ПВТ PEG-IFN и RBV у больных ХГС с «диким» Gln11Gln и 
«мутантными» Gln11Leu+Leu11Leu генотипами гена TLR7 не выявлено.

Ключевые слова: хронический гепатит С, полиморфизм Asp299Gly гена 
TLR4, полиморфизм Gln11Leu гена TLR7, противовирусная терапия.

THE INFLUENCE OF POLYMORPHISM ASP299GLY OF TLR4 GENE 
AND GLN11LEU OF TLR7 GENE ON THE EFFICIENCY OF ANTIVIRAL 

THERAPY OF CHRONIC HEPATITIS C

G.М Dubinskaya, L.М Sizovа, T.І Koval, E.M. Izyumskaya 

HSEEU «Ukrainian medical stomatological academy», Poltava, Ukraine

Th e aim of the study was to analyze the infl uence of polymorphism Asp299Gly 
of TLR4 gene and Gln11Leu of TLR7 gene on the eff ectiveness of antiviral therapy 
(AVT) of chronic hepatitis C (CHC) with pegylated interferon (PEG-IFN) and rib-
avirin (RBV). To achieve this goal we conducted a prospective cohort study of 125 
patients with CHC. Th e study found: that the presence of polymorphism Asp299G-
ly of TLR4 gene in patients with HCV aff ects the effi  ciency of the AVT PEG-IFN- 
RBV: а frequency to achieve an early virological response is reduced in 1.3 (p=0.018; 
rS= –0.237, p=0.008), direct – in 1.5 (p=0.020; rS=–0.259, p=0.008), sustained – in 1.5 
(р=0,020; r= –0.226, р=0.015) times. No identifi ed а statistically signifi cant diff erence 
between the effi  ciency of the AVT PEG-IFN-RBV in CHC with «wild» Gln11Gln and 
«mutant» Gln11Leu+Leu11Leu genotypes of TLR7 gene.

Key words: chronic hepatitis C, Asp299Gly polymorphism of TLR4 gene, Gln-
11Leu polymorphism of TLR7 gene, antiviral therapy

EASL та національних протоколів. Ін-
дивідуальний підхід до призначення 
ПВТ, підвищення прихильності паці-
єнтів до лікування, своєчасна профі-
лактика і корекція небажаних проявів 
підвищують її ефективність, яка скла-
дає від 40 до 80% [1-2]. До початку лі-
кування прогноз ефективності ПВТ 
базується на основі вивчення предик-
торів, які поділяються на фактори ха-
зяїну та вірусу [1]. За даними наукової 
літератури, найбільш значимими є ге-

Актуальність. Лікування хроніч-
ного гепатиту С (ХГС) є однією з най-
важливіших проблем гепатології, що 
пов’язано з високою питомою вагою 
ХГС у структурі хронічних захворю-
вань печінки як в Україні, так і за кор-
доном. На сьогоднішній день проти-
вірусна терапія (ПВТ) ХГС пегільо-
ваними інтерферонами (PEG-IFN) і 
рибавірином (RBV) залишається за-
твердженим і впровадженим стандар-
том лікування згідно рекомендацій 
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нотип вірусу гепатиту С (ВГС), полі-
морфізм гена IL28B, стадія фіброзу пе-
чінки (ФП) та рівень вірусного наван-
таження (ВН) [1-4]. До інших, менш 
значимих факторів, які здатні знижу-
вати ефективність ПВТ відносять: вік 
більше 40 років, чоловічу стать, неєв-
ропеоїдну расу, ожиріння, інсуліноре-
зистентність, низьку активність сиро-
ваткових амінотрансфераз [1,4]. 

Останнім часом ведеться актив-
ний пошук генетичних детермінант 
організму хазяїна, що обумовлюють 
ефективність ПВТ. Зокрема, вивча-
ється генетичний поліморфізм ге-
нів TLR4 і TLR7, які представляють 
особливий інтерес з точки зору ви-
вчення ХГС – одноланцюгова вірус-
на РНК, структурні та неструктурні 
білки ВГС є їхніми лігандами, тобто 
саме ці гени запускають імунні меха-
нізми вродженого імунітету при вза-
ємодії з ВГС [5-6]. У науковій літера-
турі зустрічаються поодинокі повідо-
млення щодо впливу поліморфізму 
Asp299Gly гена TLR4 і Gln11Leu гена 
TLR7 на ефективність ПВТ ХГС. Так, 
M. Periс та співавт. (2015) пов’язують 
поліморфізм Asp299Gly гену TLR4 з 
низькою ефективністю ПВТ ХГС [7], 
а в праці М.  Emonts (2008) подібно-
го впливу не виявлено [8]. Е. Schott та 
співавт. (2008) вказують на кореляцію 
наявності поліморфізму Gln11Leu гена 
TLR7 із несприятливою відповіддю на 
ПВТ у жінок [9], що підтверджується 
дослідженням Taghavi S.A. та співавт. 
(2009) без гендерної залежності цього 
факту [10]. Таким чином, дані науко-
вих досліджень вказують, що полімор-
фізми Asp299Gly гена TLR4 і Gln11Leu 

гена TLR7 здатні впливати на ефектив-
ність ПВТ. Однак це питання залиша-
ється недостатньо вивченим. 

Мета роботи – проаналізувати 
вплив поліморфізмів Asp299Gly гена 
TLR4 та Gln11Leu гена TLR7 на ефек-
тивність ПВТ ХГС PEG-IFN і RBV. 

Матеріали і методи. Для досяг-
нення поставленої мети проведено 
проспективне когортне досліджен-
ня, в яке було включено 125 хворих на 
ХГС: жінок – 48 (38,4%), чоловіків – 77 
(61,6%) віком від 20 до 63 років (серед-
ній вік – 40,7±0,86). Діагноз ХГС вста-
новлювали згідно міжнародної кла-
сифікації хвороб 10 перегляду і між-
народної класифікації хвороб печінки 
(Лос-Анджелес, 1994) та верифікува-
ли виявленням специфічних сероло-
гічних маркерів ВГС (aнти-ВГС IgM та 
IgG, aнти-ВГС core та анти-NS3, анти-
NS4, анти-NS5) методом імунофермент-
ного аналізу (ІФА) з обов’язковим ви-
явленням РНК ВГС у сироватці крові 
методом полімеразної ланцюгової ре-
акції (ПЛР) в режимі реального часу 
із визначенням генотипу та вірусного 
навантаження (ВН). Високим вважали 
ВН>4х105 МО/ мл [3]. Якісне та кількіс-
не визначення РНК ВГС, а також гено-
типування ВГС проводилося на аналі-
заторі TaqMan-48 (Roche Diagnostics, 
Швейцарія) за допомогою тест – сис-
теми Roche Diagnostics (Швейцарія). 
Загалом 1 генотип ВГС реєструвався у 
64,8% обстежених, 2 і 3  – у 35,2%, висо-
кий і низький рівні ВН розподілились 
майже порівну – 53,6% і 46,4% відпо-
відно. Для виключення інфікування ін-
шими гепатотропними вірусами та ВІЛ 
у сироватці крові всіх хворих дослі-
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джували HBsAg, aнти-HВcor (сумар-
ні), aнти-HDV, aнти-HIV методом ІФА. 

Активність цитолізу оцінювали 
визначенням аланінамінотрасферази 
(АлАТ) на автоматичному біохіміч-
ному аналізаторі GBG STAT FAX-1904 
(Японія) реактивами компанії Human 
(Німеччина). Мінімальна активність 
визначалась у 52,0% хворих, помірна – 
у 31,2%, висока – у 0,8%.

Стадію ФП за шкалою METAVIR 
встановлювали за допомогою мето-
ду FibroTest, який проводився тест-
системами Roche Diagnostics (Швей-
царія) на аналізаторі Cobas 6000 
(с  501 модуль) медичної лабораторії 
«Synevo» та методом еластометрії пе-
чінки – на УЗД-сканері «Ultima PA-
Expert» (Україна). Хворих без ФП 
(F0) виявилося 23,2%, стадію F1 мали 
22,4%, F2 та  F3 – по 15,2%, F4 – 24,0%. 

Всі хворі отримували ПВТ ХГС 
PEG-IFN α-2а 180 мкг/тиж або α-2b 
в дозі 1,5 мкг/кг/тиж у комбінації з 
RBV у дозі 800-1400 мг на добу за-
лежно від маси тіла. Оцінку вірусної 
кінетики в ході ПВТ із визначенням 
вірусологічної відповіді проводили 
на 4, 12, 24 (48) тижні ПВТ та через 
24 тижні після її завершення. У хво-
рих оцінювали наступні варіанти ві-
русологічної відповіді: швидку (ШВВ, 
4-й тиждень ПВТ), ранню (РВВ, 12-
й тиждень ПВТ), яка включала: по-
вну ранню (пРВВ) і часткову ранню 
(чРВВ), безпосередню (БВВ, 24 або 48 
тиждень, залежно від генотипу ВГС) 
і стійку (СВВ, 24-й тиждень після за-
вершення ПВТ). Нульовою відпо-
віддю вважали зниження рівня РНК 
ВГС у сироватці крові <2 log протя-

гом перших 12 тижнів ПВТ, вірусоло-
гічним проривом – появу РНК ВГС 
після періоду її відсутності під час 
ПВТ, рецидивом – появу РНК ВГС 
після завершення ПВТ.

Поліморфну ділянку Asp299Gly ге-
на TLR4 генотипували методом ПЛР 
з використанням олігонуклеотидних 
праймерів, ампліфікація проведена на 
ампліфікаторі «Терцик» (ООО «НПО 
ДНК-Технология», Росія), Gln11Leu 
гена TLR7 – ПЛР в режимі реально-
го часу з використанням специфіч-
них олігонуклеотидних праймерів, 
ампліфікатор «ДТ Лайт» (ООО «НПО 
ДНК-Технология», Росія). Враховую-
чи низьку частоту гомозигот за «му-
тантним» алелем гена TLR7, в ході до-
слідження частоту генотипу Gln11Leu 
поєднували з Leu11Leu і порівнювали 
з Gln11Gln. Залежно від наявності до-
сліджуваних поліморфізмів генів ви-
ділено 4 групи хворих: 
• I – із «мутантним» генотипом 

Asp299Gly гена ТLR4, n=19; 
• Iа – із «диким» генотипом 

Asp299Asp гена TLR4, n=106; 
• ІІ – із «мутантними» генотипами 

Gln11Leu+Leu11Leu гена TLR7, n=23;  
• ІІа – із «диким» генотипом 

Gln11Gln гена TLR7, n=102.
Статистична обробка результа-

тів дослідження проведена за допомо-
гою програми «SPSS 17.0». Вірогідність 
відмінностей кількісних результатів 
визначали за допомогою t-критерію 
Ст’юдента, якісних – із використанням 
точного тесту Фішера та критерію χ2 
залежно від передумов. Для виявлен-
ня й оцінки взаємозв’язку між двома 
рядами співставних ознак використо-
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вували коефіцієнт рангової кореляції 
Спірмена (rS). Відмінності вважали ві-
рогідними для всіх видів аналізу при 
імовірності помилки р<0,05, при р в ін-
тервалі від 0,05 до ≤0,1 відзначали тен-
денцію до відмінності.

Результати дослідження. У ході по-
рівняльного аналізу встановлено, що 
за віком, генотипом ВГС, рівнем ВН, 
ступенем цитолітичної активності та 
стадією ФП хворі на ХГС із «дикими» 
(Asp299Asp, Gln11Gln) та «мутантни-
ми» (Asp299Gly, Gln11Leu+Leu11Leu) 
генотипами досліджуваних генів не 
відрізнялись. Групи І та Іа були рівно-
цінними за статтю, тоді як у ІІ, порів-
няно з ІІа, переважали жінки – 56,5% 

проти 34,3% (χ2=3,91, р=0,048), що 
можна пояснити локалізацією гена 
TLR7 на Х-хромосомі [6,9]. Порівняль-
на характеристика груп хворих на ХГС 
до початку ПВТ наведена в табл. 1.

Проведені дослідження показали, 
що ефективність ПВТ ХГС залежить 
від генотипів гена TLR4, тоді як впли-
ву гена TLR7 в нашому дослідженні 
виявлено не було (табл. 2). 

Як видно з даних, наведених у 
табл.  2, ШВВ була досягнута у 31,6% 
хворих І групи та у 54,7% – Іа (із тен-
денцією до вірогідності, р=0,082; 
rS=  –0,166, р=0,064), у 65,2% – в ІІ та у 
48,0% – в ІІа (без різниці між групами, 
р=0,169). Після 4 тижня ПВТ у зв’язку 

Таблиця 1.

Порівняльна характеристика груп хворих на ХГС залежно від наявності по-
ліморфізму генів ТLR4 та ТLR7

Ознаки Групи хворих на ХГС
І, n=19 Іа, n=106 р ІІ, n=23 ІІа, n=102 р

Вік, роки, М±m 41,8±2,03 40,5±0,95 0,606 42,1±1,82 40,4±0,97 0,461

Стать: чоловіки/жінки, абс.%: 13(68,4)/ 
6(31,6)

64(60,4)/ 
42(39,6) 0,613 10(43,5)/ 

13(56,5)*
67(65,7)/ 
35(34,3) 0,048

Генотип ВГС: 1/2 і 3, абс.%: 14(73,7)/ 
5(26,3)

67(63,2)/ 
39(36,8) 0,444 15(65,2)/ 

8(34,8)
66(64,7)/ 
36(35,3) 1,000

ВН: >/<4,0х105 МО/мл, абс.% 9(47,4)/ 
10(52,6)

49(46,2)/ 
57(53,8) 1,000 11(47,8)/ 

12(52,2)
47(46,1)/ 
55(53,9) 1,000

Активність цитолізу, абс.%:
- мінімальна (АЛТ до 3 норм); 11(57,9) 54(50,9) 0,625 12(52,2) 53(52,0) 1,000
- помірна (від 3 до 10 норм); 5(26,3) 34(32,1) 0,790 8(34,8) 31(30,4) 0,804
- висока (більше 10 норм). - 1(0,9) 1,000 - 1(1,0) 1,000

Стадія ФП, абс.%:
- F0 3(15,8) 26(24,5) 0,559 6(26,1) 23(22,5) 0,786
- F1 6(31,6) 21(19,8) 0,243 5(21,7) 22(21,6) 1,000
- F2 2(10,5) 18(17,0) 0,736 3(13,0) 17(16,7) 1,000
- F3 2(10,5) 17(16,0) 0,735 4(17,4) 15(14,7) 0,751
- F4 6(31,6) 24(22,6) 0,394 5(21,7) 25(24,5) 1,000

Примітка:  р – рівень значимості, отриманий з використанням точного тесту Фішера та 
критерію χ2, * – p<0,05.
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з побічною дією препаратів припинив 
лікування 1 хворий з «дикими» гено-
типами TLR4 та TLR7. 

При порівнянні частоти РВВ 
з’ясувалося, що серед хворих І групи її 
досягли 68,4%, що виявилось в 1,3 ра-
зи рідше, ніж Іа – 90,5% (р=0,018). Отри-
мані дані підтвердили кореляційним 
аналізом, за результатом якого між на-
явністю поліморфізму Asp299Gly гена 
ТLR4 та РВВ існував достовірний зво-
ротній зв’язок – rS= –0,237, р=0,008. В 
ІІ та ІІа групах  частота РВВ розподіли-
лась порівну – 87,0% і 87,1% відповід-
но (р=1,000). Порівняння частоти досяг-
нення пРВВ серед обстежених І і Іа груп 
виявило в 1,9 разів нижчу її частоту в І 
групі – 42,1% проти 78,1% (р=0,004; rS= 
-0,291, р=0,001). В ІІ і ІІа групах пРВВ 
досягли 73,9% і 72,3% хворих відпо-
відно, що є статистично не значимим 
(р=1,000). Привернуло увагу, що найвища 
частота отримання чРВВ серед загальної 
кількості зафіксованої РВВ, спостеріга-
лася у хворих на ХГС з «мутантним» ге-
нотипом TLR4 – 38,5%, що виявилось у 
2,8 разів частіше, ніж при «дикому» гено-
типі цього гена – 13,7% (р=0,040), з пря-
мим кореляційним зв’язком – rS=0,216, 

р=0,025. В групах ІІ і ІІа достовірної різ-
ниці за даною ознакою виявлено не було 
– 15,0% і 17,0% відповідно (р=1,000).

У зв’язку з неефективністю ПВТ на 
12 тижні її припинили 31,6% пацієнтів 
І групи, що виявилось в 3,3 рази час-
тіше, ніж в Іа – 9,5% (р=0,018; rS=0,237, 
р=0,008), в ІІ та ІІа – 13,0% та 12,9% 
відповідно (р=1,000). 

Після 12 тижня ПВТ через відсут-
ність прихильності до лікування із до-
слідження вибуло 2 хворих, ще 2 припи-
нили ПВТ у зв’язку з побічною дією пре-
паратів – всі мали «дикі» генотипи обох 
досліджуваних генів. Таким чином час-
тота досягнення БВВ оцінювалась у 13 
хворих І групи та у 91 – Іа, в ІІ та ІІа – у 20 
і 84 відповідно. З’ясувалося, що в І гру-
пі БВВ отримано майже в 1,5 рази рідше, 
ніж в Іа – 61,5% проти 89,0% (р=0,020; rS= 
–0,259, р=0,008), в ІІ і ІІа групах – 90,0% і 
84,5% відповідно (р=0,730). 

Вірусологічний прорив конста-
товано у 15,4% хворих І групи про-
ти 3,4% – Іа (р=0,123), із тенденцією 
до вірогідності за кореляційним ана-
лізом – rS=0,185, р=0,064, в ІІ і ІІа – у 
0,0% та 6,2% відповідно, без статис-
тичної різниці між групами (р=0,580).

Таблиця 2.

Ефективність ПВТ ХГС 
залежно від наявності поліморфізму генів ТLR4 та ТLR7, (абс.%)

Вірусологічна 
відповідь

Групи хворих на ХГС
І,  n=19 Іа, n=106 р ІІ, n=23 ІІа, n=102 р

ШВВ 6 (31,6) 58 (54,7)° 0,082 15 (65,2) 49 (48,0) 0,169
РВВ 13 (68,4) 95 (90,5)* 0,018 20 (87,0) 88 (87,1) 1,000
БВВ 8 (61,5) 81 (89,0)* 0,020 18 (90,0) 71(84,5) 0,730
СВВ 6 (33,3) 62 (63,9)* 0,020 15 (68,2) 53 (57,0) 0,470

Примітка.  р – рівень значимості, отриманий із використанням точного тесту Фішера, * – 
p<0,05, ° – р<0,1.
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У хворих, які завершили курс ПВТ із 
досягненням БВВ, рецидив ХГС зафіксо-
ваний у 14,3% носіїв «мутантного» гено-
типу гена TLR4 та у 16,2% хворих із «ди-
ким», серед хворих із поліморфізмом ге-
на TLR7 – у 16,9%, при «дикому» генотипі 
– 11,8%, що не мало статистичної різниці 
в жодній із груп порівняння (р=1,000).

Ефективність ПВТ із досягненням 
СВВ оцінювали у 115 хворих, які завер-
шили лікування та 24-тижневий термін 
спостереження після нього: в І групі – у 
18, в Іа – у 97, в ІІ – у 22 і в ІІа – у 93. Загалом 
СВВ досягли лише 33,3% обстежених із 
поліморфізмом Asp299Gly гена TLR4, 
що виявилось у 1,9 рази рідше, ніж при 
наявності генотипу Asp299Asp – 63,9% 
(р=0,020; rS= –0,226, р=0,015), у пацієн-
тів із генотипами Gln11Leu+Leu11Leu та 
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Gln11Gln гену TLR7 – 68,2% і 57,0% від-
повідно (р=0,470).

В ході дослідження не виявлено 
статистичної різниці щодо ефектив-
ності ПВТ ХГС залежно від генотипів 
ВГС у жодній із груп порівняння. 

Висновки.
1.  Н а я в н і с т ь  п о л і м о р ф і з м у 

Asp299Gly гена TLR4 у хворих на ХГС 
впливає на ефективність ПВТ PEG-IFN і 
RBV: частота досягнення РВВ знижується 
в 1,3 (р=0,018; rS= –0,237, р=0,008), БВВ  – 
в 1,5 (р=0,020; rS= –0,259, р=0,008), СВВ – 
у 1,9 рази (р=0,020; r= –0,226, р=0,015).

2.  Не виявлено статистично значимої 
різниці між ефективністю ПВТ PEG-IFN і 
RBV у хворих на ХГС із «ди ким» Gln11Gln 
і «мутантними» Gln11Leu+Leu11Leu ге-
нотипами гена TLR7.
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НА  ДОПОМОГУ  ПРАКТИКУЮЧОМУ  ЛІКАРЮ

ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНЬОШКІРНОЇ ІМУНІЗАЦІЇ 
НЕІНАКТИВОВАНИМИ  АВТОЛЕЙКОЦИТАМИ ХВОРИХ НА ХГС 
БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ПРОТИВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ

(Клінічний приклад)

Н.М. Прикуда, А.М. Задорожний, Г.О. Литвин, Р.Ю. Грицко

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, 
м.Львів, Україна

У статті наведений клінічний приклад, який свідчить про те, що внутріш-
ньошкірна імунізація неінактивованими автолейкоцитами може тимчасово 
зменшити реплікацію RNA HCV в окремих пацієнтів, хворих на ХГС. На дум-
ку авторів, зменшення вірусного навантаження безпосередньо перед почат-
ком противірусної терапії може позитивно впливати на її ефективність. Пози-
тивно впливати на ефективність противірусного лікування теоретично може і 
зумовлене імунізацією автолейкоцитами пригнічення синтезу кріоглобулінів. 
Метод заслуговує на подальше вивчення, тим паче, що імунізація автолейко-
цитами не має протипоказів. 

Ключові слова: хронічний гепатит С, внутрішньошкірна імунізація неінак-
тивованими автолейкоцитами, реплікація RNA HCV, кріоглобулінемія.

ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИКОЖНОЙ ИММУНИЗАЦИИ 
НЕИНАКТИВИРОВАННЫМИ АУТОЛЕЙКОЦИТАМИ БОЛЬНЫХ 

ХГС НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОТИВОВИРУСНОЙ 
ТЕРАПИИ

(Клинический пример)

Н.М. Прикуда, А.М. Задорожный, Г.О. Литвин, Р.Ю. Грицко

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галиц-
кого, г. Львов, Украина

В статье описан клинический пример, свидетельствующий о возможнос-
ти временного уменьшения репликации RNA HCV у отдельных пациентов с 
ХГС. По мнению авторов, уменьшение вирусной нагрузки непосредственно пе-
ред началом противовирусной терапии может положительно повлиять на ее 
эффективность. Теоретически положительно повлиять на эффективность про-
тивовирусной терапии может и уменьшение синтеза криоглобулинов, возника-
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ющее под влиянием иммунизации аутолейкоцитами. Метод заслуживает даль-
нейшего изучения, тем более, что иммунизация аутолейкоцитами не имеет про-
тивопоказаний.

Ключевые слова: хронический гепатит С, внутрикожная иммунизация 
неинактивированными аутолейкоцитами, репликация RNA HCV, криоглобули-
немия.

USE OF INTRADERMAL AUTOLEUKOCYTE IMMUNIZATION FOR 
PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C BEFORE INITIATION OF 

ANTIVIRAL THERAPY (CLINICAL CASE)

N.M. Prykuda, A.M. Zadorozhnyi, H.O. Lytvyn, R.Y. Hrytsko

Danylo Halytsky Lviv national medical university, Lviv, Ukraine

A clinical case is presented in the article, which proves that intradermal immunization 
with inactivated autoleukocytes may temporarily decrease RNA HCV replication in some 
patients with chronic hepatitis C. In authors’ opinion, reduction of viral load immediately 
before initiation of antiviral therapy may have a positive impact on its effi  cacy. Inhibition 
of cryoglobulinemia synthesis caused by autoleukocyte immunization may theoretically 
infl uence the effi  cacy of antiviral treatment. Th e method is worth further study, besides, 
autoleukocyte immunization does not have contraindications. 

Key words: chronic hepatitis C, intradermal immunization with inactivated 
autoleukocytes, RNA HCV replication, cryoglobulinemia.

високу активність фактору некрозу 
пухлин альфа [11], що призводить до 
покращення загального стану, та те-
оретично може позитивно впливати 
на ефективність противірусної тера-
пії. Враховуючи, що імунізація добре 
переноситься та не має протипоказів 
її доцільно проводити для пригнічен-
ня синтезу кріоглобулінів у хворих на 
ХГС, зокрема перед початком проти-
вірусної терапії. До того ж в окремих 
хворих така процедура може сприяти 
і тимчасовому зменшенню вірусно-
го навантаження. Хоча реагування на 
імунізацію автолейкоцитами носить 

Внутрішньошкірна імунізація не-
інактивованими автолейкоцитами ви-
користовується як спосіб зменшення 
різних автоімунних процесів [1, 2, 3], 
зокрема тих, що розглядаються як по-
запечінкові прояви хронічного вірус-
ного гепатиту [4, 5]. 

Встановлено також, що імунізація 
автолейкоцитами при деяких вірус-
них інфекціях може використовува-
тись як лікувальна вакцина [5 – 8]. До 
того ж, внутрішньошкірна імунізація 
автолейкоцитами ефективно змен-
шує вміст кріоглобулінів у сироват-
ці крові [5, 9] та пригнічує надмірно 
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суто індивідуальний характер.Така 
імунізація для хворих на ХГС не ви-
глядає як лікувальна вакцина, та все ж 
тимчасовий вплив на реплікацію HCV 
RNA ігнорувати не варто.

Саме тому описуємо клінічне спо-
стереження, в якому внутрішньо-
шкірна імунізація автолейкоцитами 
призвела до тимчасового пригнічення 
реплікації HCV RNA.

Наводимо дані нашого клінічного 
спостереження.

Хвора О., 34 років, мешканка Львів-
ської області, поступила у ЛОІКЛ 
22.08.2013 р. (медична карта стаціо-
нарного хворого №4304). Звернулась за 
медичною допомогою на 4 добу погір-
шення загального стану зі скаргами на 
виражену загальну слабість, зниження 
апетиту, нудоту, відчуття тяжкості 
в правому підребер’ї. При об’єктивному 
обстеженні відмічена жовтяниця склер 
та шкірних покривів; печінка висту-
пала з-під краю реберної дуги на 2,0 см, 
край гострий, поверхня гладка.

При проведенні лабораторних до-
сліджень отримано наступні результа-
ти: еритроцити 4,4×1012/л, гемоглобін 
150 г/л, лейкоцити 7,2×109/л (паличко-
ядерні – 8%, сегментоядерні – 50%, лім-
фоцити – 38%, моноцити – 4%), тром-
боцити – 258×109/л, ШОЕ – 12 мм/год.

Біохімічні показники: загальний бі-
лірубін – 61,5 мкмоль/л, пряма фрак-
ція – 33,1 мкмоль/л, непряма фрак-
ція  – 28,4 мкмоль/л, активність 
АлАТ  – 14 мкмоль/л×год (N до 1,0), 
тимолова проба – 10,7 од., глюкоза – 
3,5 ммоль/л, холестерин – 8,1 ммоль/л, 
β-ліпопротеїди – 90,0 од., амілаза – 
14,0  мг/(год.×мл), лужна фосфатаза 

5,4 – мккат/л, сечовина – 4,3 ммоль/л, 
креатинін – 71,0 мкмоль/л, γ-ГТП – 
545,3 од/л; загальний білок – 73,9 г/л 
(альбуміни – 47,4%, глобуліни – 52,6%, 
α1 – 3%, α2 – 7,5%, β – 17,0%, γ – 25,1%); 
протромбіновий час – 20’, протромбі-
новий індекс – 75%, фібриноген – 4,9 
г/л, гематокрит 0,5.

Маркерограма хворої: HВsAg не ви-
явлений, anti-HCV заг. – ІФА позитив-
ний. 

При ультразвуковому дослідженні 
органів черевної порожнини: печінка  – 
біля краю реберної дуги, паренхіма од-
норідна. Жовчний міхур звичайних 
розмірів, без конкрементів. Підшлун-
кова залоза не потовщена. Селезінка 
в нормі. Надмірний пневматоз кишки. 
Нирки нормальних розмірів, паренхі-
ма не потовщена, чашечко-мискова 
система не розширена.

Пацієнтка знаходилась на стаціо-
нарному лікуванні в ЛОІКЛ упродовж 
27 днів. Перед випискою зі стаціонару 
RNA HCV не було виявлено, що стало 
підставою для діагностики гострого 
гепатиту С.

При обстеженні хворої по місцю 
проживання (через півроку після ви-
писки зі стаціонару) виявлено RNA 
HCV (6,1×104 МО/мл), проте противі-
русної терапії не отримувала. 

Повторно звернулась до нас у 2015 
році (майже через два роки з часу госпі-
талізації до ЛОІКЛ). Вірусне наванта-
ження на той час збільшилось і стано-
вило 1,1 х 105 МО/мл (обстеження про-
ведено 08.06.2015). Тоді ж у пацієнтки 
в сироватці крові була виявлена незна-
чна кількість кріоглобулінів 2-го типу: 
14 умовних одиниць (норма до 10 у.о.). 
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Незважаючи на низький вміст кріо-
глобулінів, хворій проведена внутріш-
ньошкірна імунізація автолейкоцита-
ми для пригнічення синтезу холодових 
патологічних білків (лейкоцити виділе-
ні із 80 мл периферичної венозної крові). 
Після імунізації, при обстеженні через 
місяць, кріоглобуліни перестали вияв-
лятися, одночасно було відмічене значне 
зменшення вірусного навантаження: 
вміст RNA HCV становив 379  МО/ мл 
(попередній рівень –– 1,1×105 МО/мл). 
Після повторної імунізації, що була зро-
блена через 2,5 місяці, вміст RNA HCV 
становив 564 МО/мл, після третьої 
імунізації, що також була зроблена че-
рез 2 місяці після попередньої імунізації, 
вірусне навантаження становило 754 
МО/мл. Отже, коливання було в меж-
ах менше 1000 МО/мл. При обстеженні 
через 4 місяці після останньої (третьої) 
імунізації реплікація знову посилилась – 
до 6,1×103  МО/ мл 

Хворій знову була проведена 
внутрі шньошкірна імунізація неінак-
тивованими автолейкоцитами, піс-
ля якої при обстеженні через 30 днів 

концентрація RNA HCV зменшилось 
до 620 МО/мл. На цьому фоні вірусно-
го навантаження була розпочата про-
тивірусна терапія.

Наведений приклад свідчить про 
те, що в окремих пацієнтів внаслідок 
суто індивідуального реагування на 
імунізацію автолейкоцитами за мето-
дом Б.А. Герасуна із співавторами може 
виникати нестійке, але досить значне 
тимчасове зменшення вірусного на-
вантаження. Таким чином, в окремих 
випадках можна зменшити реплікацію 
RNA HCV безпосередньо перед почат-
ком противірусної терапії, що повинно 
позитивно вплинути на лікування.

Теоретично і зменшення синтезу 
кріоглобулінів теж може позитивно 
впливати на противірусне лікування. 
Створюється враження, що імуніза-
цію автолейкоцитами доцільно про-
водити пацієнтам з ХГС перед почат-
ком противірусної терапії, тим паче, 
що імунізація автолейкоцитами не 
має протипоказів. Отже, питання це 
потребує детального подальшого ви-
вчення.
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