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ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ
ОСОБЛИВОСТІ ВРОДЖЕНОЇ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ НА HBV-ІНФЕКЦІЮ
М.М. Попов, А.І. Скляр
ДУ «Інституту мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова Національної
академії медичних наук України», м. Харків
В огляді представлені сучасні відомості з вітчизняних та закордонних літературних джерел щодо реакцій вродженого імунітету при HВV-інфекції. Визначено, що імунологічні механізми, які призводять до самообмеження або розвитку
хронічного гепатиту В, нині докінця не з’ясовані. Показано роль локальної вродженої імунної системи печінки, яка представлена клітинами Купфера і ендотеліальними клітинами синусоїдів, в реагуванні на HBV-інфекцію. Особливу увагу приділено NК і NКТ-клітинам – основним ефекторним клітинам вродженого
противірусного імунітету. Висвітлено особливості гуморальної ланки імунітету,
зокрема цитокінової мережі, при цій патології, які можуть бути використані з діагностичною та прогностичною метою.
Ключові слова: гепатит В, вроджений клітинний та гуморальний імунітет,
імунопатогенез.
ОСОБЕННОСТИ ВРОЖДЕННОГО ИММУННОГО ОТВЕТА НА HBVИНФЕКЦИИ
Н.Н. Попов, А.И. Скляр
ГУ «Институт микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков
В обзоре представлены современные сведения из отечественных и
зарубежных литературных источников о реакциях врожденного иммунитета при HВV-инфекции. Определено, что иммунологические механизмы,
которые приводят к самоограничению или развитию хронического гепатита
В, в настоящее время окончательно не выяснены. Показана роль клеток Купфера и эндотелиальных клеток синусоидов локальной врожденной иммунной
системы печени, в реагировании на HBV-инфекцию. Особое внимание уделено
NК и NКТ-клеткам - основным эффекторным клеткам врожденного противовирусного иммунитета. Освещены особенности гуморального звена иммунитета, в частности цитокиновой сети, при этой патологии, которые могут быть
использованы с диагностической и прогностической целью.
Ключевые слова: гепатит В, врожденный клеточный и гуморальный иммунитет, иммунопатогенез.
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PECULIARITIES OF INNATE IMMUNITY REACTION TO HBV INFECTION
M.M. Popov, A.I. Sklyar
State Establishment «Institute of Microbiology and Immunology named after
І.І. Mechnikov, National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kharkiv
Modern data from Ukranian and foreign literature resources concerning inborn
immunity during HBV infection have been presented in the review. It is known that
immunological mechanisms which cause self-limitation or development of chronic
hepatitis B have not been completely studied yet. The role of local inborn immune
system of the liver, represented by Kupfer’s cells and sinusoid endothelial cells, in
response to HBV infection has been shown. Special attention has been payed to NK
and NKT cells – basic effector cells of inborn antiviral immunity. Peculiarities of
humoral component of immunity in this pathology have been described, in particular,
cytokine component which can be used for diagnosis and prediction.
Key words: hepatitis B, inborn cell-mediated and humoral immunities,
immunopathogenesis.
Гепатит В (ГВ) є одним із найбільш
розповсюджених вірусних захворювань сучасності. За оцінкою ВООЗ
більше 1/3 населення світу (2 млрд.
людей) мають серологічні ознаки поточної або перенесеної HBV-інфекції,
серед яких приблизно 350 млн. осіб
залишаються хронічними носіями вірусу гепатиту В з різним рівнем вірусної реплікації. Щороку реєструється
4 млн. нових клінічних випадків інфекції [1, 2]. Однак ВООЗ констатує,
що офіційна статистика щодо захворюваності населення на ГВ значно недооцінена і не відображає сучасного
рівня HBV-інфекції, оскільки у більшості нових інфікованих гепатит В
має безсимптомний перебіг, а дані щодо маніфестних форм захворювання
значно занижені. Хворі та носії вірусу
ГВ мають високу вірогідність розви-

тку тяжких ускладнень, основними з
яких є цироз печінки і гепатоцелюлярна карцинома (ГЦК). За різними даними щорічно від HBV-асоційованих
захворювань вмирає від 780 тис. до 1
мільйона чоловік [3].
Збільшилась увага до сироваткових гепатитів, в тому числі до HBVінфекції, і в Україні, особливо після
військового конфлікту на сході Донецької і Луганської областей. Адже в
процесі надання медичної допомоги
в умовах військових дій значно підвищується вірогідність контакту з інфікованою кров’ю та іншими біологічними рідинами, що приводить до зараження HBV значного контингенту
людей. На даний час в Україні відсутні
узагальнені дані щодо рівня захворюваності ГВ та його порівняльна тенденція розповсюдженості.
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Вищевикладене свідчить, що проблема ГВ є однією з актуальних та невідкладних глобальних проблем сучасності, яка потребує удосконалення заходів
нагляду за ранньою діагностикою, розробки нових методів прогнозування перебігу ГВ, контролю його лікування та
розширення можливостей терапії.
Відомо, що головну роль в захисті
гомеостазу організму і протидії вірусам гепатиту В забезпечує імунна система господаря [4, 5]. «Взаємовідносини» вірусу гепатиту В з організмом
господаря призводять до різних наслідків для життєдіяльності обох сторін. Саме тому, в залежності від своєчасної та збалансованої відповіді імунітету, результат HBV інфекції може
широко варіювати серед інфікованих,
починаючи з безсимптомного носійства, вирішення гострої інфекції або
розвитку блискавичної форми, прогресування до хронічного гепатиту,
цирозу печінки і до гепатоцелюлярної
карциноми [6].
Імунні реакції на комплекс антигенів і білків HBV складні. В їх основі, за
даними вчених, лежать багаторівневі
взаємодії між вродженою та адаптивною системами імунітету, які впливають як на розвиток патогенезу захворювання так і елімінацію вірусу [7].
Вроджена імунна система відповідає
за передню лінію захисту господаря. В
процесі еволюції при її участі сформована консервативна оборонна стратегія з домінуючими імунними функціями [8]. Вроджений імунітет забезпечують множинні гуморальні та клітинні
компоненти, серед яких клітини моноцитарно-макрофагальної системи

(моноцити, макрофаги, дендритні клітини); природні кілери – NК-клітини
та NКТ-клітини; рецептори впізнання
паттерна, зокрема Toll-подібні рецептори (TLR); інтерферони (IФН) α, β, γ і
λ та цитокіни, що відіграють важливу
роль у виявленні і ліквідації патогенних мікроорганізмів [9, 10].
В сучасних умовах завдяки вивченню цілісного імунного реагування всього організму при вірусних
хворобах, переглядаються деякі вкорінені постулати імунної відповіді на
HBV-інфекцію. Гепатит В, за даними
Голубовської О. А. та інш., повинен
розглядатися як хвороба імунної відповіді [5]. Імунологічні механізми, які
призводять до самообмеження гепатиту або розвитку хронічного гепатиту В, нині докінця не з’ясовані. Не
зважаючи на те, що останнім часом
був ідентифікований рецептор адгезії
HBV (натрій таурохолат) на гепатоцитах, перші кроки в розпізнаванні вірусу імунними клітинами і функціональні наслідки цієї взаємодії залишаються невивченими [11].
Основою імунопатогенезу ГВ (на
думку багатьох вчених) є гепатоцелюлярна «травма» різної інтенсивності
та тривалості, що характеризує особливості розгортання імунної відповіді організму на вірусні антигени та
вірусну реплікацію HBV і визначає
клінічний перебіг інфекції [12-13].
Дослідники констатують, що пацієнти, які перехворіли на гострий гепатит і звільнилися від HBV, зазнавали
відносно важку «травму» печінки порівнюючи з хворими, у яких розвинулася хронічна HBV- інфекція.
8
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Під час гострого ГВ розгортання
енергійної, мультиспецифічної клітинної імунної відповіді, спрямованої на декілька вірусних антигенів
(HBsAg, HBcAg, HBeAg, HBxAg) приводить до елімінації HBV, самообмеження запалення печінки та встановлення довічного противірусного імунітету [1, 2, 4, 5]. На противагу цьому,
наявність відносно слабкої, вродженої та адаптивної імунної відповіді не
взмозі контролювати реплікацію HBV,
що призводить до персистенції вірусів
і прогресування ураження печінки з
розвитком хронічного ГВ [6, 7, 10, 14].
Перший бар’єр для патогенних мікроорганізмів, що проникають в печінку, утворюють непаренхіматозні
клітини печінки (НПКП) [15]. До них
належать клітини Купфера (КК) і ендотеліальні клітини синусоїдів (ЕКС).
КК є довговічними резидентними клітинами, які диференціюються зі своїх попередників моноцитів і складають 15-20% від загальної популяції
клітин печінки [16]. У хворих на гострий гепатит В (ГГВ), активовані КК
були акумульовані на портальних областях печінкових синусоїдів, де вони
можуть сприяти кліренсу HBV. У той
час, пригнічення функції КК при хронічному гепатиті В (ХГВ) призводить
до стійкої вірусної інфекції [17].
Група дослідників виявила, що
збільшення функціонально активованих моноцитів і макрофагів печінки
пов’язано зі збільшенням рівнів сироваткової аланін – трансамінази (AЛT)
і індексом гістологічної активності печінки в імунно-активних пацієнтів. У
роботі Guo S. та інших було показано,

що під час лікування ІФН-α, експресія
трансмембранного білка Z39Ig - блокатора В7 може бути обмежена інгібуючими сигналами від макрофагів.
Таким чином підтримується противірусна функція Т-лімфоцитів і підвищується чутливість хворих до інтерферонової терапії [18]. Ці дані свідчать про те, що функціональні реакції
КК і/або моноцитів можуть бути тісно пов’язані з різними стадіями перебігу HBV-інфекції, а також можуть
використовуватися в якості чутливих
індикаторів противірусної відповіді у хворих на ХГВ [14]. Arjan Boltjes
та інші вперше показали пряму взаємодію між рівнем HBsAg і активацією КК в умовах in vivo та in vitro [15].
З’ясувалось, що взаємодія KК з HBsAg
призводить до поглинання HBsAg,
індукції цитокінів та стимуляції вироблення NК-клітинами ІФН-γ. Аналогічні результати за даними вчених
спостерігалися in vitro при генеруванні моноцитарних макрофагів. Також
Hösel M. та інші встановили, що КК
in vitro секретують високі рівні прозапальних цитокінів IЛ-6, ФНП-α і
ІЛ-8, ІЛ-1β. Вказані медіатори, на думку інших вчених, можливо корисні
для раннього контролю вірусу. Відомо, що, IЛ-6 і ФНП-α можуть безпосередньо пригнічувати HBV реплікацію
[19]. Тому на ранній стадії інфекції
вони можуть забезпечити перші сигнали для ініціювання HBV специфічного імунітету, шляхом залучення та
активації інших імунних клітин. Так
за даними Arjan Boltjes та інших виробництво IФН-γ NK-клітинами при
спільному культивуванні з HBsAg ак9
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що КК і ЕКС є медіаторами анти-HBV
ефектів і агоністами TLR [21]. В лабораторній моделі (AML12HBV10) на
мишах було показано інгібування реплікації HBV в клітинній лінії гепатоцитів за допомогою макрофагів, оброблених лігандами TLR1/2, TLR3, TLR4,
TLR5, TLR7 або TLR9 [22]. Ці дослідження, в котрий раз, підтверджують
потенційну роль макрофагів печінки
в стимуляції анти-HBV ефектів. Дослідження супернатантів TLR3 і TLR4
активованих КК і TLR3, які були стимульовані ЕКС, ефективно пригнічували реплікацію HBV в клітинній лінії
гепатоцитів, отриманої від трансгенних мишей (HBV-Met). З’ясувалось,
що противірусний ефект TLR3 в значній мірі реалізований ІФН-β, в той
час як фактор індукції для TLR4 залишається ще невизначеним [21]. C. Xia
та інші, вивчаючи дію TLR на рівень
антигенів HBV у культурі клітин
HepG2, встановили, що рівень HBeAg
був зменшений при обробці лігандом
(R848) TLR7 (Р <0,02) і лігандом (CpG
ДНК) TLR9 (Р <0,01), в той час як лікування іншими лігандами TLR практично не знижує рівнів HВеАg. Цікавими виявилися наступні дані, де
рівень HBsAg був достовірно знижений після лікування усіма лігандами,
що використовувались в дослідженні (TLR2, TLR3, TLR4, TLR7 і TLR9).
Зменшення рівня експресії HBcAg в
клітинних лізатах відбувалося за допомогою CpG ДНК, ліпополісахаридів
(ЛПС) і поліцитиділової кислоти (poly
I:C) [23]. Останнім часом, було також
показано, що попередня обробка ЕКС
лігандами TLR1/2 стимулює дозріван-

тивованими макрофагами, ймовірно стимулювали KК, які у свою чергу продукують IЛ-12 і IЛ-15 [15]. Хоча
вчені не можуть повністю виключити
активацію Т-клітин і секрецію ними
IФН-γ в цих моделях, втім підвищена активність NK-клітин завжди реєструвалась у хворих з гострим гепатитом В. Більше того, об’єднані імунні
ефекти KК разом з NK-клітинами та їх
медіаторами володіють додатковими
важелями контролю реплікації HBV
та сприяють дозріванню дендритних
клітин (ДК), що необхідно для диференціювання активації Тх1 клітин, які
підтримують індукцію HBV специфічного імунітету [20].
Резюмуючи можна констатувати, що дослідження Arjan Boltjes та
інших показує пряму взаємодію між
КК і HBsAg, як in vitro так і в природних умовах. Можливо припустити, що HBsAg індукована функція KК
з наступною активацією NK-клітин,
сприяють пригніченню реплікації
HBV та індукції HBV специфічного імунітету на ранній стадії HBVінфекції, і/або пошкодженню печінки
під час хронічного перебігу захворювання. Вчені зауважують, що не зважаючи на те, що група пацієнтів була
занадто мала, щоб проводити статистичний аналіз (7 біопсій і 14 інцизійних біопсій з донорської печінки),
результати здаються досить цікавими і обнадійливими, і тому необхідні
подальші дослідження для підтвердження цієї гіпотези [15].
Роль локальної вродженої імунної
системи печінки в противірусних діях вивчали Wu J. та інші, які показали,
10
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рез секрецію ІФН I типу або індукцію
інших противірусних цитокінів, таких
як ФНП-α, ІЛ-6, IЛ-1β, ІЛ-12 та ІЛ-18.
Природні клітини – кілери складають приблизно 50% від загальної популяції лімфоцитів в печінці людини
і 15% – периферичної крові [14]. Саме
тому результати імунних реакцій NКклітин будуть відігравати надважливу роль в місцях їх концентрації. NК і
NКТ-клітини – основні ефекторні клітини вродженого імунітету, що відповідають на вірусні патогени. Вони
здійснюють противірусну дію шляхом
прямого цитотоксичного ефекту або
шляхом вироблення імунорегуляторних цитокінів (IФН-γ, ФНП-α, TРФ-β,
IЛ-10 і др.). Накопичені дані свідчать
про те, що NK-клітини є основними
чинниками, які визначають клінічні
наслідки після HBV-інфекції [28]. Відомо, що баланс між кліренсом HBV
і пошкодженням печінки, залежить
від цих функціональних клітин [20].
На ранній стадії гострого гепатиту В
NK-клітини печінки можуть ефективно впливати на HBV через нецитолітичні механізми, використовуючи ефекти противірусних цитокінів
(IФН-γ, ФНП-α та інш.) [29]. Успішна
елімінація вірусу можлива при швидкій активації вродженої імунної системи при участі NK і NКТ-клітин, що
підтверджено моніторинговими спостереженнями за донорами крові. Обстежені особи стали позитивними на
HBV-інфекцію (виявилися HBsAg і
ДНК HBV), але згодом звільнилися
від вірусу. Що проявлялося відсутністю ДНК HBV і максимальною активацією HBV специфічної Т-клітинної

ня цих антигенпрезентуючих клітин,
та надає можливість ЕКС активувати вірус-специфічні CD8+ Т-клітини
[24]. За даними цих досліджень ліганди TLR не тільки активують вроджену імунну відповідь, але також беруть
участь в модуляції адаптивної імунної відповіді. Важливо відзначити,
що дослідження Reynolds JM. і Dong
C. підтвердили і розширили дані щодо TLR, які були взмозі модулювати
HBV-специфічні Т- і В-клітинні реакції [25]. На підставі цих даних можна
сказати, що опосередковане інгібування HBV відбувається завдяки активації непаренхіматозних клітин печінки
TLR1/2, TLR3, TLR4, TLR7 і TLR9.
Мієлоїдні
дендритні
клітини
(МДК) і плазматичні дендритні клітини (ПДК), вже давно визнані «професійними» клітинами, що представляють антиген (АПК). Вони здатні
ініціювати первинні імунні реакції і
служити в якості основної сполучної
ланки між вродженим і адаптивним
імунітетом [26]. Деякі дослідження
показали, що при HBV-інфекції незрілий фенотип і порушення функцій
дендритних клітин – МДК або ПДК
пов’язані з нездатністю ефективно індукувати адаптивну імунну відповідь
на реплікацію HBV [28]. МДК здатні
реагувати на широкий спектр лігандів TLR – TLR1/2, TLR3, TLR4, TLR7 і
TLR9, щоб продукувати противірусні
цитокіни, які, в свою чергу, пригнічують реплікацію HBV в клітинах HBVMet [21].
Таким чином, активація TLR на
НПКП і ДК за межами печінки може
значно зменшити реплікацію HBV че11
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до печінкової недостатності. Втім, на
думку вчених, відповідні механізми
залишаються докінця не розкриті.
Реплікація багатьох вірусів, які
проникають через природні вхідні ворота приводить до активації вродженої імунної відповіді, що розпочинається швидкою продукцією інфікованими клітинами ІФН I та III типу [2].
Виробництво ІФН залежить від транскрипції генів (ISGs), які можуть індукувати експресію великої кількості
інтерферонів, що мають різноманітні противірусні внутріклітинні механізми. [32]. В експериментах Stefan F.
і Wieland SF. з гостро інфікованими
шимпанзе було показано, що HBV діє
як «stealth virus», який є невидимим
для вродженої імунної системи у ранній період інфекції [33]. Таким чином,
розповсюдження вірусів в печінці в
ранні періоди хвороби є характерною
особливістю HBV і відображає здатність цього вірусу ухилятися від механізмів імунного виявлення, які привели б до виробництва інтерферону. Вищенаведені дані підтверджують, що
відносне «небачення» HBV вродженим імунітетом приводить до неадекватної вродженої імунної відповіді або
взагалі її відсутності на початку інфікування. На противагу в інших дослідженнях було показано, що при ГВ нецитопатичне пошкодження печінки
пов’язано з надходженням імунних
клітин у печінку і руйнуванням HBVінфікованих гепатоцитів [34]. Але все
ж таки, до надходження імунних клітин більшість гепатоцитів може бути
інфіковано HBV і значний вірусний
кліренс забезпечується вродженими

відповіді [30]. Дослідження показали,
що контроль HBV в результаті швидкої і ефективної реакції вроджених
компонентів в ранній період інфекції
здійснюється не за допомогою лізису
гепатоцитів, а з використанням нецитолітичного механізму. І фактори,
які задіяні в цьому механізмі можуть
сприяти своєчасній індукції адаптивних реакцій. В інших дослідженнях
здатність NКТ-клітин контролювати
реплікацію вірусу була підтверджена
на експериментальній моделі. В печінці інфікованих трансгенних мишей
були виявлені IФН-α, β і γ, що відбулося після активації NKT-клітин гліколіпідом. Спостерігалося припинення реплікації вірусу при відсутності
CD4+ і CD8+ Т-клітин, що свідчить
про те, що вроджений імунітет володіє потенціалом для усунення вірусу
ГВ. Результати дослідження свідчать,
що ці два типи клітин відіграють важливу роль в імунних реакціях проти
HBV відразу після вторгнення вірусу,
а також вносять свій вклад у формуванні надійної адаптивної імунної відповіді [10]. Однак при ХГВ встановлено «перепрограмування» ефектів
активованих NK-клітин в бік їх цитолітичної активності в печінці. Цей
дисбаланс супроводжується активацією імунної системи, але без супутнього збільшення вироблення IФН-γ, порівнянно з імунотолерантними носіями HBV [31].
Таким чином, дисбаланс активованих NK-клітин печінки в бік їх цитолітичної активності може спонукати
до переходу від імунної толерантності
до активації імунної системи і, врешті,
12
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імунними реакціями при відсутності
пошкодження клітин печінки [33]. Це
було продемонстровано в серії експериментів, як у трансгенних мишей так
і в клітинних лініях людини (HepG2 і
Huh7), де реплікація HBV пригнічується будь-якими клітинами, які індукують продукцію ІФН-α і ІФН-β в
печінці, в тому числі, NК-клітинами,
CD4 Т-клітинами і в результаті активації Toll подібних рецепторів [32]. Інші дослідники також показують, що
реплікація HBV стримується противірусними ефектами ІФН-α/β, при цьому Yongjun Tian та інші відмічають залежність ефектів інтерферонів від вірусного навантаження [34].
Наразі відомо, що ефективне розпізнавання вірусних патогенів і послідовна активація противірусних
вроджених імунних реакцій є життєво важливою функцією противірусного захисту господаря, що в значній
мірі залежить від декількох регуляторів, серед яких основні Toll подібні
рецептори і цитокіни [23, 35]. Так ще
в 2005 році Isogawa та інші повідомили, що внутрівенне введення разової
дози лігандів TLR3, TLR4, TLR5, TLR7
або TLR9 приводить до інгібування
реплікації HBV, яке було індуковане
ІФН I типу в трансгенних мишей [36].
Подальші дослідження виявили, що в
клітинах гепатоми HepG2 були представлені ліганди TLR2, TLR3, TLR4,
TLR7 і TLR9, які пригнічували реплікацію HBV [23]. Інші групи дослідників показали, що стимуляція клітин
гепатоми людини лігандами TLR2 також пригнічує реплікацію і утворення
нуклеокапсида ДНК HBV [37].

Останнім часом, Lanford RE та інші, використовуючи агоніст (GS-9620)
TLR7, який вводили шимпанзе з хронічною HBV-інфекцією, виявили достовірне зменшення навантаження
ДНК HBV в сироватці крові і печінці [38]. Стимуляція TLR також модулює експресію різних мікроРНК
(міРНК) господаря, які здатні частково контролювати реплікацію HBV
[39]. В роботах Zhang X. та інших показано, що цей процес може відбуватися шляхом прямого зв’язування лігандів TLR з міРНК, або за допомогою
непрямих клітинних механізмів [40].
У огляді Zhang X. та інших відмічена
важлива роль епі-мікроРНК господаря, що може модулювати реплікацію
HBV шляхом регуляції клітинних епігенетичних факторів або специфічних факторів транскрипції, які безпосередньо зв’язуються з мікросомами
cccDNA HBV [41].
Аналізуючи ці дослідження, можна визначити, що активація TLR індукує відповідь ІФН в різних клітинних лініях, які у свою чергу пригнічують реплікацію ДНК HBV, знижують
транскрипцію РНК HBV і експресію
білків HBV – HBsAg, HBeAg та рівень
HBcAg в клітинних лізатах і навіть
модулюють експресію міРНК госполаря. Однак, характерною особливістю
реплікації HBV є пригнічення експресії TLR на клітинах господаря і блокування активації сигнальних шляхів.
Тому на думку вчених, противірусні
ефекти TLR можуть тільки уповільнити розвиток ГВ на початку HBVінфекції, сприяючи лише частковій
елімінації вірусу [35].
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Велика увага при вивченні HBVінфекції приділяється цитокінам і хемокінам, які відіграють вирішальну
роль в ініціаторстві, підтримці, регулюванні імунологічного гомеостазу
і запальних процесів [42]. Цитокіни
продукуються різними типами клітин
і активують клітини як вродженої так
і адаптивної імунної системи, опосередковано регулюють імунну відповідь і відіграють ключову роль у визначенні клінічного результату HBVінфекції. У багатьох дослідженнях
відмічена закономірність, яка визначає що різні рівні цитокінів та хемокінів сироватки крові пов’язані з різними фазами HBV-інфекції. Зокрема
внутрішньоклітинна вірусна активація ІФН-γ і ФНП-α відіграє важливу
роль в елімінації HBV у хворих на ГГВ,
не пошкоджуючи інфіковані клітини.
[4, 7, 10].
Вивчення цитокінової мережі при
HBV-інфекції проводилось і в Україні.
У всіх дослідженнях було визначено
наступні закономірності – підвищення рівня імунних медіаторів, які відповідають як за розвиток запалення так
і за його пригнічення у порівнянні з
групою здорових осіб [43 - 45]. Достовірна статистична різниця показників
цитокінової мережі спостерігалася в
різні періоди HBV-інфекції (жовтяничний період та період реконвалесценції). З’ясувалось, що показники
рівнів багатьох цитокінів залежать від
тяжкості ГВ. При тяжкому та середньотяжкому перебігу HBV-інфекції
вони суттєво вищі як в період розпалу
так і в період реконвалесценції у порівнянні з легким перебігом хвороби.

Лише деякі автори досліджували рівні
цитокінів з урахуванням ступеня тяжкості інфекції та рекомендували використовувати ці показники для прогнозування перебігу [45].
Безперечно ці дослідження мають
цінне практичне значення як в даний
період часу так і при їх вдосконаленні
в майбутньому. Можна констатувати,
що у багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідженнях доведено факт дисбалансу між рівнями прозапальних та
протизапальних цитокінів у хворих на
вірусний гепатит. При HBV-інфекції
характерною особливістю є підвищення рівнів прозапальних ІЛ-1β, ІЛ2, ФНП-α, ІЛ-6, ІЛ-1ra, ІЛ-8 цитокінів
з максимальними показниками при
тяжкому та середньотяжкому перебігу захворювання. Цей дисбаланс з перевагою рівнів у бік прозапальних цитокінів, які формують та підтримують
довготривалий запальний процес, в
подальшому може призвести до затяжного перебігу ГВ та явитися основою для прогресування фіброзу або
цирозу печінки.
Окремі зарубіжні дослідження дають уявлення про молекулярні механізми в основі яких є цитокінове регулювання запальних процесів. Так
показано, що HBV-інфекція стимулює
цитокінову мережу, в яку входять щонайменше три чинники запалення, які
регулюють один одного [46]. Зазначено, що рівні експресії IL-29, IL-8 і циклооксигенази-2 (ЦОГ-2) були збільшені як у пацієнтів з ВГВ так і у тварин з експериментальною гепатомою
індукованою HBV. Розкривши механізм, при якому ВГВ стимулює екс14
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русної персистенції, але й індукує високий рівень експресії прозапального ферменту ЦОГ-2. На думку вчених
це дослідження розширює розуміння
щодо відповідних, імунопатофізіологічних процесів, що ініційовані вірусом гепатиту В і може сприяти раціональному розвиту стратегій імунотерапії при HBV-інфекції [46].
Резюмуючи вищевикладене можна
зробити висновок, що на сьогоднішній день накопичений великий масив наукових даних відносно відповіді вродженої імунної системи при ГВ.
Більшість робіт підтверджують важливу роль вроджених механізмів в
імунному захисті, але ці дані розрізнені і навіть суперечливі, тому подальші дослідження первинної взаємодії
вірусу з компонентами вродженого
імунітету та ранньої активації адаптивної відповіді на даний час є перспективним та доцільним напрямом з
практичним значенням.

пресію IL-29, потім ІЛ-29 активує виробництво IL-8, який, в свою чергу
через активацію сигнальних шляхів
(ERK і JNK) призводить до активації
гена ЦОГ-2 який в свою чергу, стимулює виробництво простагландина Е2 (ПГЕ2), що і призводить до запалення. Оскільки за даними вчених
цей процес є взаємний і включає позитивну регуляцію з можливостями
негативного зворотного зв’язку, який
проявляється тим, що IL-8 після активації послаблює продукцію ІЛ-29,
таким чином значно знижуючи противірусну активність ІФН-λ1. В свою
чергу ЦОГ-2 може пригнічувати продукування ІЛ-8. В роботі було показано тимчасову кореляцію між рівнем
вірусного навантаження HBVі ІЛ-29,
ІЛ-8 і вмістом ЦОГ-2. Дослідники зазначають, що індуковане HBV підвищення секреції ІЛ-8 може бути ключовою ланкою в цитокіновій мережі, яка
не тільки знижує противірусну активність IL-29 і сприяє встановленню ві-
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У статті розглядається новий персоніфікований метод впливу на стан активності прозапального цитокіну – фактора некрозу пухлин альфа шляхом внутрішньошкірної імунізації автолейкоцитами. Встановлено, що імунізація автолейкоцитами призводить до значного зменшення високого рівня синтезу фактора некрозу пухлин альфа, що позитивно впливає на перебіг таких захворювань
як псоріаз та хронічний гепатит В. В окремих хворих на псоріаз та вірусний гепатит, в яких фактор некрозу не вдавалося виявити методом ІФА, після імунізації автолейкоцитами його вміст у крові збільшувався, що також позитивно
впливало на перебіг цих захворювань.
Ключові слова: фактор некрозу пухлин-альфа, імунізація автолейкоцитами,
хронічний гепатит В, псоріаз.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ СПОСОБ ВЛИЯНИЯ НА УРОВЕНЬ АКТИВНОСТИ
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ЦИТОКИНА ФАКТОРА НЕКРОЗА
ОПУХОЛЕЙ – АЛЬФА
Б.А. Герасун1, А.Н. Зинчук1, О.А. Голубовская2, Р.Ю. Грицко1,
А.Б. Герасун1, А.М. Задорожный1
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В статье рассматривается новый персонифицированный метод влияния на
уровень активности провоспалительного цитокина – фактора некроза опухолей альфа путем внутрикожной иммунизации аутолейкоцитами. Установлено,
что иммунизация аутолейкоцитами способствует значительному снижению
высокого уровня синтеза фактора некроза опухолей альфа, что положительно влияет на такие болезни как псориаз и хронический гепатит В. У некоторых
18

Гепатологія, 2017, № 2
больных, из числа тех, у кого фактор некроза не удавалось выявить методом
ИФА, после иммунизации аутолейкоцитами его содержание в крови увеличивалось, что также положительно влияло на течение болезни.
Ключевые слова: фактор некроза опухолей-альфа, иммунизация аутолейкоцитами, хронический гепатит В, псориаз.

ORIGINAL METHOD OF INFLUENCE ON THE LEVEL OF PROINFLAMMATORY CYTOKINE TNF-ALPHA ACTIVITY
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A.M. Zadorozhnyi1
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A new personified method of influence on activity condition of pro-inflammatory
cytokine – tumor necrosis factor alpha by means of intradermal autoleukocyte
immunization has been described in the article. It has been established that
autoleukocyte immunization leads to a significant decrease in a high level of tumor
necrosis factor synthesis, which has a positive impact on the course of such diseases as
psoriasis and chronic hepatitis B. In some patients with psoriasis and viral hepatitis,
if necrosis factor could not be detected by ELISA method, its amount in the blood
increased after immunization, which also had a positive impact on the course of these
diseases.
Key words: tumor necrosis factor alpha, autoleukocyte immunization, chronic
hepatitis B, psoriasis.
Вступ. Фактор некрозу пухлинальфа (ФНП-альфа) розглядається як
мультифункціональний прозапальний цитокін, що приймає участь у
імунних та запальних процесах. Встановлено, що різноманітність проявів
ФНП-альфа залежить від інтенсивності його синтезу. У низьких концентраціях він посилює продукцію
адгезивних молекул на клітинах ендотелію, активує кілінгову потенцію
фагоцитуючих антитіл та синтез лімфокінів хелперними Т-лімфоцитами,
посилює ріст В-клітин. Натомість у

великій концентрації ФНП-альфа
може виступати як медіатор, що призводить до розвитку ендотоксиніндукованого септичного шоку; здатний пригнічувати ліпопротеїнову
ліпазу жирової тканини, сприяючи
розвитку кахексії; посилює продукцію простагландинів, що реалізує його токсичні ефекти [1]. Його провідна
роль у розвитку інтенсивного запального процесу здійснюється шляхом
стимуляції багатьох прозапальних
цитокінів, зокрема IL1, IL2. IL6, IL8
[2-3].
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ФНП у великій концентрації не
тільки сприяє розвитку кахексії та є
чинником некрозу пухлин, він може
відігравати негативну роль при багатьох патологічних станах [1-10]. Висока активність ФНП-альфа характерна
для хворих із хронічною серцевою недостатністю різної етіології [2, 11, 12],
ревматоїдним артритом [13], псоріазом [14, 15].
Вважається, що ФНП шляхом хемотоксичного та активуючого впливу на
моноцити та нейтрофіли, посилює цитотоксичність макрофагів та індукує
продукцію протеаз і цитокінів, що призводить до патологічних процесів, які
служать основою багатьох різних захворювань. Особливо це стосується органів
гепатобіліарної системи. ФНП належить
до універсальних факторів ушкодження
печінки [16]. Дисбаланс регуляції апоптозу може призводити до фіброзу або
некрозу гепатоцитів [17, 18].
Сучасна стратегія лікування ряду
запальних процесів передбачає цитокінову та антицитокінову терапію. У
першу чергу це стосується пригнічення синтезу прозапальних цитокінів.
Після розробки технології створення
химерних моноклональних антитіл
їх почали використовувати для зменшення активності цитокінів, особливо ФНП-альфа.
Роль ФНП-альфа у патогенезі таких захворювань як ревматоїдний
артрит та псоріаз підтверджується
ефективністю медикаментозних методів інгібіції прозапального цитокіну. Подібні результати спостерігаються і при інших хворобах. Те, що
ФНП–альфа виконує головну роль

у розвитку запальних процесів, підтверджує висока клінічна ефективність препаратів, які є блокаторами
цього цитокіну або гальмують проліферацію Th1-лімфоцитів, виробляючих цей цитокін. Проте, більшість
цих препаратів містять гетерогенні
білки до ФНП-альфа або їх рецепторів, а це може призводити до алергічних реакцій. До того ж пригнічення
синтезу цитокінів за допомогою антитіл до певних детермінант імунокомпетентних клітин негативно впливає
на стан імунної системи. Тривале їх
призначення може сприяти розвитку
інфекційних захворювань (призводити до ускладнень терапії). Зрозуміло,
що такі методи впливу на ФНП-альфа
протипоказані для хворих з хронічними вірусними гепатитами та іншими
інфекційними хворобами. Для нормалізації вмісту ФНП-альфа у хворих з
хронічними запальними процесами у
гепатобіліарній зоні використовують
деякі гепатопротектори, зокрема, тіатріазолін [16], одначе їх ефективність
є недостатньою. Саме тому метою нашого дослідження було створення нового ефективного методу зменшення синтезу прозапального цитокіну
ФНП-альфа без негативного впливу
на стан імунної системи.
У наших попередніх дослідженнях
з лікування автоімунних процесів,
зокрема системних васкулітів, була
встановлена ефективність внутрішньошкірної імунізації автолейкоцитами, яку ми розглядаємо як персоніфікований метод клітинної терапії.
Позитивний вплив на клініку системних васкулітів та інших автоімунних
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станів [19-24] теоретично співпадає
із впливом на активність прозапальних цитокінів. Саме це і стало підставою для випробування внутрішньошкірної імунізації автолейкоцитами як
способу впливу на вміст ФНП-альфа у
сироватці крові.
Метою нашого дослідження було
вивчення можливості впливу на активність ФНП-альфа шляхом використання власних біофакторів організму з широким діапазоном біологічного впливу.
Матеріали та методи дослідження.
Для вивчення впливу внутрішньошкірної імунізації автолейкоцитами на синтез ФНП-альфа були вибрані групи хворих на псоріаз (24) та
хворих на ХГВ (17) із високим вмістом цього цитокіну (≥30 пг/мл). Хворих із псоріазом вибирали випадково, без врахування особливостей
клінічного перебігу, єдиною умовою
було підвищення вмісту ФНП-альфа
у сироватці крові. Група хворих складалася з пацієнтів із псоріазом, віком
від 18 до 58 років (жінок – 11, чоловіків – 13). На обліку у дерматологів з
приводу псоріазу пацієнти стояли від
3 до 15 років. До групи хворих на ХГВ
увійшли 17 пацієнтів віком від 20 до
60 років (жінок – 10, чоловіків – 7).
При ХГВ обов’язковою умовою була
моноінфекція (виключали гепатит С,
ВІЛ-інфекцію).
Паралельно обстежували також
хворих на псоріаз (9) та ХГВ (12), у
яких методом ІФА не вдавалось виявити ФНП-альфа.
У дослідження увійшли пацієнти, які не приймали медикаментоз-

ні препарати, що впливають на вміст
цитокінів.
ФНП-альфа у сироватці крові визначали методом, який базується на
«сандвіч» варіанті твердофазного імуноферментного аналізу з використанням моно- та антиклональних антитіл до ФНП-альфа (виробник «Вектор
Бест», Росія).
Досліджуваний спосіб зменшення
активності прозапального цитокіну
передбачає два етапи: виділення лейкоцитів з периферійної крові та внутрішньошкірне введення їх пацієнту.
Методика імунізації та механізм її дії
описані раніше [19-24].
Через 10-12 днів, 30, 60 та 180 днів
після імунізації досліджували вміст
ФНП-альфа у сироватці крові. У подальшому спостерігали за вмістом
цитокіну, при потребі імунізацію повторювали (індивідуально, з врахуванням особливостей відповіді на
процедуру).
Результати дослідження та їх обговорення.
Про вплив імунізації автолейкоцитами на інтенсивний синтез ФНПальфа у сироватці крові свідчать результати спостереження за його вмістом до і після імунізації (табл. 1).
З наведених у табл. 1 даних видно,
що зменшення вмісту ФНП-альфа
відбулось у всіх проімунізованих
хворих (100%). У більшості з них (16
з 24; 66,67%) вміст ФНП-альфа після імунізації став коливатися в межах 0-5 пк/ мл. Проте у частини хворих, попри значне зменшення, вміст
ФНП-альфа все ж залишався високим. Так, із 13 хворих із початковим
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Таблиця 1
Вплив імунізації автолейкоцитами на високий вміст ФНП-альфа
(понад 30 пг/мл) у сироватці крові хворих на псоріаз (по результатах
обстеження через 30 днів після одноразової імунізації автолейкоцитами)*
Вміст ФНП-альфа через 30 днів після імунізації автолейкоцитами (пг/мл)

Вміст ФНП-альфа
до імунізації
автолейкоцитами (пг/мл)

Кількість хворих

30-50
51-100
150-200
201-250

3
2
6
5

3
2
4
3

1
2

1

> 250

8

4

1

1

2

Разом

24

16 (66,7%)

4 (16,7%)

2 (8,3%)

2 (8,3%)

0-5

30-50
51-60
Кількість хворих

61-100

* Зменшення вмісту ФНП-альфа зареєстровано вже через 10 днів після імунізації автолейкоцитами. В окремих хворих вплив імунізації посилювався протягом місяця. Саме тому в
таблиці наведені результати, отримані через 30 днів після лікувальної процедури.

У більшості хворих з низьким рівнем цитокіну (у 6 із 9) після імунізації
виявити вміст ФНП-альфа у сироватці крові (як і до імунізації) не вдалося,
проте у 3 пацієнтів (33,33%) відбувалось збільшення його вмісту від 0 до
5-8 пг/мл.
У хворих на ХГВ, що увійшли до
дослідження, вміст ФНП-альфа був
менший, ніж у хворих на псоріаз (не
перевищував 180 пг/мл). Результати впливу імунізації на вміст ФНПальфа наведені у табл. 2.
Як видно з наведених даних, у всіх
хворих на ХВГ внаслідок імунізації автолейкоцитами також відбулось зменшення вмісту ФНП-альфа у сироватці
крові. Одночасно в них покращився
загальний стан, що проявилось зменшенням слабості та позитивним впливом на шкірні васкуліти; у пацієнтів з
різними формами ураження нирок (6)

вмістом ФНП-альфа понад 200 пг/
мл у 6 (46,15%) цитокін залишився в
межах 30-100 пг/мл. Такі хворі потребують повторних аналогічних маніпуляцій.
Тривалість ефекту була суто індивідуальною. Так, у 4 пацієнтів з 24
(16,67%) за 8 місяців спостереження
синтез ФНП-альфа не оновився; в інших – починав збільшуватися через
1,5–3 місяці після одноразової імунізації.
Імунізація автолейкоцитами позитивно впливала на клінічний перебіг хвороби. Практично у всіх хворих
покращувався загальний стан, зменшувалися (або тимчасово зникали)
шкірні прояви хвороби. У хворих на
пcоріатичний артрит біль в суглобах
також зменшувався. Проте вплив на
клінічні прояви хвороби потребує подальшого детальнішого вивчення.
22

Гепатологія, 2017, № 2
Таблиця 2.
Вплив одноразової імунізації автолейкоцитами на високий вміст
ФНП-альфа (понад 30 пг/мл) у сироватці крові хворих на ХГВ
Вміст ФНП-альфа до
імунізації автолейкоцитами
(пг/мл)

Кількість
хворих

30-50
51-70
71- 90
100-180
Разом

10
5
2
1
17

Вміст ФНП-альфа через 30 днів після
імунізації автолейкоцитами (пг/мл)
0-5
10-15
20-30
Кількість хворих
8
2
4
1
1
0
1
0
1
13 (76,47%)
4 (23,53%)
1 (5,88%)

нього зареєстровано зменшення вмісту ФНП-альфа до 35 пг/мл. Була проведена повторна імунізація цього пацієнта, і через 10 днів після імунізації вміст прозапального цитокіну вже
становив 6 пг/мл.
Теоретично посилення продукції
цитокіну у хворих на вірусний гепатит, в яких його вміст навіть не вдавалось встановити методом ІФА, свідчить про те, що імунізація автолейкоцитами може посилювати активність
CD8+ Т-клітин, які виробляють різні
цитокіни, зокрема ФНП-альфа. Це повинно позитивно впливати на ефективність лікування ХГВ, бо вважається, що CD8+ Т-клітини контролюють реплікацію HBV нецитолітичним
шляхом і цей ефект опосередковується через інтерферон-гамма та ФНПальфа [26].
Запропонована методика вимагає подальшої детальної розробки
для уточнення схеми імунізації, з врахуванням клінічних проявів хвороби та індивідуального реагування на
процедуру. Проте і сьогодні отримані результати свідчать про доцільність

нормалізувався або зменшився вміст
креатиніну у сироватці крові.
Пояснити покращення клінічних
проявів лише впливом на вміст ФНПальфа неможливо, бо імунізація автолейкоцитами позитивно впливає на
різні автоімунні процеси, які наявні у
багатьох хворих з хронічними вірусними гепатитами. Проте головним у
нашому дослідженні вважаємо доказ
того, що випробуваний метод терапії
пригнічує продукцію ФНП-альфа. До
того ж у всіх пацієнтів з високим рівнем АлАТ відбулось його значне зменшення (або нормалізація), що теоретично вказує на послаблення запального процесу в гепатоцитах.
У результаті імунізації хворих на
ХГВ, в яких вміст ФНП-альфа у сироватці крові взагалі не визначався
(12), у 7 вміст його не змінився, проте в 5 (41,67%) він підвищився (в чотирьох до 5-10 пг/мл, а в одного – до
175 пг/мл). Важливо, що у хворого, в
якого значно підвищився вміст цитокіну, загальний стан покращився та
майже наполовину зменшилась концентрація ДНК ВГВ. Через 4 тижні у
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включення цього методу в комплексну
терапію захворювань з високою активністю ФНП-альфа. До того ж значно
ширший діапазон цієї процедури призводить до зменшення вмісту преципітуючих холодових білків – кріоглобулінів [20, 21]; на відміну від антитілінгібіторів ФНП-альфа може сприяти
посиленню противірусного клітинного
і гуморального імунітету [27- 29].
Висновки.
Встановлено, що внутрішньошкірна імунізація автолейкоцитами спри-

яє пригніченню надмірного інтенсивного синтезу прозапального цитокіну фактора некрозу пухлин – альфа у
хворих із різними хворобами (зокрема, у хворих на псоріаз та ХГВ), вказує
на доцільність її проведення у вигляді
монотерапії або включення до комплексної терапії захворювань із високим вмістом цього цитокіну. Проте
схема такої терапії (дозування, частота маніпуляцій, тривалість перерви
між процедурами) потребує подальшого дослідження.
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СОБЛИВОСТІ ПОПУЛЯЦІЇ ЕрСАМ+ ГЕПАТОЦИТІВ ПРИ
ХРОНІЧНОМУ СТЕАТОГЕПАТИТІ ТА ВІРУСНОМУ ГЕПАТИТІ С
О.М. Гаврилюк
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького,
м. Львів, Україна
Аналіз кількісних та гістотопографічних особливостей популяції ЕрСАМ+
гепатоцитів на матеріалі 20 автопсійних випадків хронічного стеатогепатиту
(алкогольного та неалкогольного) та вірусного гепатиту С виявив відмінності у
експресії маркера при різних захворюваннях, які свідчать про роль етіологічних
чинників у механізмах репаративної регенерації, зокрема у задіюванні різних
ніш ПКП та у формуванні напрямку специфікації новоутворених клітин.
Ключові слова: алкогольний стеатогепатит, неалкогольний стеатогепатит, вірусний гепатит С, ЕрСАМ+ гепатоцити.

ОСОБЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ ЕрСАМ + ГЕПАТОЦИТОВ ПРИ
ХРОНИЧЕСКОМ СТЕАТОГЕПАТИТЕ И ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ С
Е.М. Гаврилюк
Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого,
Львов, Украина
Анализ количественных и гистотопографических особенностей популяции
ЕрСАМ+ гепатоцитов на материале 20 атопсийных случаев хронического стеатогепатита (алкогольного и неалкогольного) и вирусного гепатита С выявил
различия в экспрессии маркера при различных заболеваниях, свидетельствующих о роли этиологических факторов в механизмах репаративной регенерации,
в частности в задействовании различных ниш ПКП и в формировании направления спецификации вновь клеток.
Ключевые слова: алкогольный стеатогепатит, неалкогольный стеатогепатит,
вирусный гепатит С, ЕрСАМ+ гепатоциты.
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EрCAM+ HEPATOCYTE POPULATION IN CHRONIC STEATOHEPATITIS
AND HEPATITIS C VIRAL INFECTION
O.M.Gavrilyuk,
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
The aim of the study was to compare quantitative and histotopographic features
of EpCAM+ hepatocytes in patients with chronic hepatitis C viral infection and steatohepatitis (alcoholic and nonalcoholic). Twenty autopsy cases from Lviv regional pathologoanatomic bureau obtained between 2010 and 2014 were enrolled in the
study. The patients’ diagnoses were alcoholic steatohepatitis, nonalcoholic steatohepatitis and hepatitis C virus infection at the stage F2-F3 (METAVIR). EpCAM+ cell area
and localization were compared in two groups – chronic steatohepatitis and viral hepatitis C.Amount of EpCAM+ hepatocytes is the highest in cases of hepatitis C virus
infection (15,15±0,4). Their periportal/periseptallocalization imply activation of the
canals Hering associated precursor liver cells niche and/or severe adaptive response
due to metabolic derangements. In steatohepatitis amount of EpCAM+ hepatocytes
was lower (8,98±0,25) and they are present in different parts of the parenchymal compartment. In these cases regeneration likelihood involves not only periportal, but also
intralobular precursor liver cells niche and is associated with induction of other cell
populations and other mechanisms. Degree of hepatocyte injury in such cases may
also be lower. Differences in amount and localization of precursor liver cells with hepatocyte specification manifested by EpCAM positivity in various diseases suggest the
existence of heterogeneous repair pathways depending on etiologic factors and support further studies.
Key words: alcoholic steatohepatitis, nonalcoholic steatohepatitis, hepatitis C virus
infection, EpCAM+ hepatocytes.
Вступ. При хронічних захворюваннях печінки репаративна регенерація здійснюється переважно за рахунок активації незрілих печінкових
клітин попередників (ПКП). Ця популяція є гетерогенною і включає як
елементи з властивостями стовбурових клітин, так і їх похідні, які диференціюються у напрямку гепатоцитів
або холангіоцитів [1-3]. Проліферація та специфікація ПКП відбувається у нішах СК, де вони безпосередньо

контактують з найближчим мікрооточенням – зрілими паренхіматозними та мезенхімальними клітинами та
елементами позаклітинного матриксу [4]. Дослідження ПКП затруднене, оскільки потребує використання
різних, нерідко поєднаних маркерів.
Одним з універсальних імуногістохімічних маркерів ПКП є ЕрСАМ, який
експресується на клітинах різного
ступеня та напрямку диференціювання [5, 6]. Зокрема, ЕрСАМ виявляєть27
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ся на клітинах з різним фенотипом:
незрілих стовбурових, біліарного ряду та гепатоцитах. Більшість із проведених досліджень є експериментальними і тільки в окремих роботах
використовується матеріал біопсій та
автопсій. Незважаючи на значні досягнення у розумінні окремих механізмів репаративної регенерації за
участю ПКП, особливості при різних
захворюваннях залишаються невиясненими. У декількох сучасних дослідженнях було продемонстровано
наявність ЕрСАМ+ гепатоцитів при
цирозі печінки та підтверджено їх потенційне походження з ПКП, а отже їх
участь у репаративній регенерації [7].
Враховуючи, що репаративні процеси
багато в чому залежать від етіологічних чинників, ініціюючих захворювання, важливо виявити особливості
ПКП та їх окремих субпопуляцій при
різних нозологічних формах.
Метою роботи було вивчення кількісних та гістотопографічних особливостей ЕрСАМ+ гепатоцитів при хронічному стеатогепатиті та гепатиті С.
Матеріали та методи.
Було проаналізовано історії хвороби та матеріали автопсійного дослідження 20 розтинів померлих з
ознаками хронічного стеатогепатиту
(алкогольного та неалкогольного) та
вірусного гепатиту С на стадії неповного септального цирозу, проведених у 2010-2014 рр. у Львівському обласному патологоанатомічному бюро.
Підтвердження діагнозу алкогольного
стеатогепатиту базувалось на даних
анамнезу про тривале зловживання
алкоголем (більше 210 грамів на тиж-

день або 30 грамів на день) та морфологічних проявах алкогольної хвороби – кардіоміопатії, хронічному панкреатиті, алкогольній енцефалопатії
та типових змінах в печінці. Вірусний
генез вважався достовірним при наявності даних про позитивні маркери вірусного гепатиту С (RNAHCV) та
морфологічних ознак вірусного ураження (критерії METAVIR) [8]. Верифікація діагнозу неалкогольного
стеатогепатиту включала виявлення
проявів метаболічного синдрому та
типових морфологічних змін печінки (критерії Brunt, 2010) [9]. У дослідження включались випадки, в яких
стадія захворювання складала F2-F3
за METAVIR.
Взяті на секції шматочки тканини
печінки фіксували у 10% розчині формаліну та фарбували гематоксилін-еозином для рутинного патогістологічного опису та трихромом Массона для
оцінки ступеня фіброзу. Гістологічні
зрізи вивчали під світлооптичним мікроскопом «БИОЛАМ И» (ЛОМО, Росія). Мікрофотографування проводили на мікроскопі Leica DM 750/4 (Німеччина) з цифровою камерою Leica
DFC 420 (Німеччина) та програмним
забезпеченням Leica Application Suit
(Version 3.8).
Імуногістохімічне
дослідження
проводилось з використанням моноклональних антитіл MonoclonalMouse Anti-Human Epithelial Membrane Antigenclone E29 Isotype IgG2a,
kappa («DakoCytomation», Данія) з наступним використанням системи візуалізації En Vision (Dako Cytomation).
Оцінку експресії маркера проводи28
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Результати досліджень
Загальна характеристика досліджуваних випадків представлена у
табл.1. До групи хворих на хронічний
стеатогепатит включались пацієнти з
алкогольним ураженням (5) та хворі
на неалкогольний стеатогепатит (5).
При патогістологічному дослідженні виявлено, що популяція ЕрСАМ+ клітин була неоднорідною
(табл. 2). Маркер виявлявся у ПКП,
які формували дуктулярну реакцію
(переважно дифузна цитоплазматична експресія) та у гепатоцитах (гомогенна експресія вздовж плазматичної
мембрани).
Загальна площа, яку займали ЕрСАМ+ клітини була більшою при
ВГС, але відмінності від групи випадків із хронічним стеатогепатитом були граничними (р=0,06).
ЕрСАМ+ гепатоцити спостерігаТаблиця 1.

ли у відповідності з рекомендаціями
інших дослідників [10]. Вираженість
експресії ЕрСАМ+ визначалась за допомогою морфометричного аналізу
з обчисленням відносної площі ЕрСАМ-позитивних клітин, забарвлених коричневим кольором. В кожному випадку було досліджено 20 фотографій тканини печінки при великому
збільшенні (× 400) для оцінки загальної відносної площі, яку займають
ЕрСАМ+ клітини. Великі судини та
жовчеві протоки виключались з дослідження. Аналіз зображення проводився за допомогою програми ImagеProPlus (Version 6.).
Одержані дані були представлені у
вигляді середніх величин ± стандартне квадратичне відхилення. Виявлення статистично значущих відмінностей між групами проводилось з визначенням критерію Ст’юдента (р < 0,05)

Клініко-морфологічні дані про пацієнтів з досліджуваної групи
(мінімальне, максимальне та середнє значення)
Стать (Ч/Ж)*
Вік
Загальний білірубін (мкМ/л)
Аланінамінотрансфераза (мккат/л)
Протромбіновий індекс (%)
Ступінь фіброзу (METAVIR)
(F2,3 – n)

Хронічний стеатогепатит (n=10) Вірусний гепатит С (n=10)
6/5
7/3
41-65 (55,7)
21-57 (43,6)
41,2-165,7 (84,6)
54,3-178,5 (91,7)
0,5-22,7 (6,1)
0,7-23,4 (6,8)
36-64 (52,1)
43-58 (55,2)
F2 – 7
F2 – 4
F3 – 3
F3 – 6

*Ч-чоловіки, Ж- жінки

Таблиця 2.
Порівняльна характеристика відносної площі, яку займали ЕрСАМ+
клітини, при хронічному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С
Параметр (% площі)
ЕрСАМ+ ПКП
ЕрСАМ+ гепатоцити

Хронічний стеатогепатит
15,81±0,31
8,98±0,25
29

Вірусний гепатит С
21,72±0,25
15,15±0,4

Р
0,06
0,02
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Рисунок 1. ЕрСАМ+ гепатоцити при гепатиті С (А) та при алкогольному стеатогепатиті (В)
(ЕрСАМ, × 400)

лись у всіх досліджуваних випадках
(рис.1). Виявлено, що при ВГС кількість ЕрСАМ+ гепатоцитів була значуще вищою. Клітини розміщувались
переважно у перисептально/перипортальних ділянках і формували великі комплекси, а в окремих випадках
захоплювали більшу частину паренхіматозного вузла. При СГ групи ЕрСАМ+ гепатоцитів були меншими і
виявлялись вони як всередині, так і
по периферії часточок.
Обговорення результатів. Відомо,
що під час ембріо-, фетогенезу, так і в
подальшому в печінці спостерігається
динаміка в експресії ЕрСАМ: виявляється у незрілих клітинах та втрачається в міру їх дозрівання у гепатоцитах
та холангіоцитах. Вважається одним
з найкращих маркерів для виділення
стовбурових клітин. Невирішеним залишається питання щодо причин реекспресії ЕрСАМ у печінці людини.
Однією з найбільш поширених є
гіпотеза, згідно якої експресія ЕрСАМ
є необхідною умовою для диференціювання клітин під час регенерації.
При цьому це не стосується процесу
утворення нових гепатоцитів шля-

хом поділу зрілих печінкових клітин.
L.Zhang із співавторами виявили, що
при масивному некрозі печінки проявом репаративної регенерації була
експансія ЕрСАМ+ ПКП при відсутності експресії даного маркера на всіх
інших клітинних популяціях, включаючи гепатоцити. Натомість при біліарному цирозі репаративні процеси
включали гепатобласти з мембранною
експресією ЕрСАМ, яка корелювала з
експансією ПКП[11].
Ці дані знайшли підтвердження і в
інших роботах. Під час хронічного пошкодження при вірусних гепатитах (В
та С), ЕрСАМ виявлявся на гепатоцитах, які недавно утворились із ранніх
ПКП, і були відсутніми на клітинах,
утворених внаслідок поділу зрілих
гепатоцитів. При цьому ЕрСАМ+ гепатоцити розміщувались поблизу ділянок ДР і мали довші теломери, що
підтверджує їх походження із повільноциркулюючих ПКП [7].
В деяких дослідженнях було запропоновано варіанти гіпотетичних
функцій ЕрСАМ під час репаративних
процесів. Stueck A.E. та співавтори виявили, що паралельно із дозріванням
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клітин спостерігається розвиток МЦР,
про що свідчила втрата експресії CD34
у центрі бруньки гепатоцитів в міру їх
диференціювання у синусоїд та збереження на периферії. Імовірно це свідчить про те, що ЕрСАМ можна розцінювати як молекулярну платформу для
скупчення CD34+ ендотеліоцитів, які
забезпечують правильне диференціювання паренхіматозних клітин [12].
Однією з можливих функцій ЕрСАМ під час репарації печінки може
бути необхідність мембранної реекспресії маркера у ПКП для успішного
диференціювання в напрямку гепатоцитів у відповідь на ініціюючі сигнали
від інших компонентів ніші СК. І хоча
мезенхімальні стромальні та клітинні
компоненти ніші є основними регуляторами цих процесів, ЕрСАМ може підтримувати здатність до трансляції сигналів, які ПКП отримують від мікрооточення, регулюючи стан рецепторів.
В такій ситуації наявність ЕрСАМ на
плазматичній мембрані у недиференційованому гепатоциті буде сприяти Wntопосередкованому диференціюванню в
напрямку гепатоцитів [13,14].
За останні роки з’явились дані
про те, що клітинна пластичність ЕрСАМ може бути пов’язана не тільки з
необхідністю регуляції репаративної
регенерації, a і з іншими процесами.
В декількох дослідженнях було продемонстровано, що одразу після пошкодження відбуваються значні зміни у метаболізмі печінки, які передують процесам репарації. Виявлення
порушень метаболічних зон при пошкодженні печінки стало основою
для гіпотези, згідно якої реекспресія

ЕрСАМ на зрілих гепатоцитах у лобулярній паренхімі у відповідь на пошкодження може бути адаптивною
реакцією для компенсації печінкової
недостатності шляхом зміни зон метаболізму [3,15,16].
Крім того реекспресія ЕрСАМ може спостерігатисьь при канцерогенезі, наприклад, при гепатоцелюлярній
карциномі ЕрСАМ розцінюється як
маркер незрілих пухлинних клітин.
Дійсно, Yamashita з колегами показали, що ЕрСАМ+/αFP+ пухлинні клітини мають ознаки, характерні для
раку печінки, включаючи здатність
до самовідтворення, диференціювання та індукування інвазивної гепатоцелюлярної карциноми у NOD/SCID
мишей [17].
Домінування ЕрСАМ+ гепатоцитів при ВГС, виходячи з існуючих гіпотез, можна пояснити як переважанням
механізму регенерації за рахунок експансії компонентів ніші в ділянці каналів Герінга, так і значним ступенем
адаптивних змін у відповідь на пошкодження гепатоцитів. При СГ репаративна регенерація на етапі помірного
фіброзу/неповного септального цирозу імовірно відбувається переважно в інших нішах (центролобулярних),
в яких домінують інші механізми, що
не супроводжуються значною експресією ЕрСАМ на новоутворених гепатоцитах. Ступінь пошкодження гепатоцитів в таких випадках теж може
буде нижчим. Підтвердженням цього
є дані, одержані іншими дослідниками. Так, зокрема при НАСГ G.Carpino
із співавторами (2013) описує два механізми фіброзу та репарації, які роз31
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фікації – у напрямку гепатоцитів або
холангіоцитів. Але ці питання потребують подальших досліджень.
До обмежень даної роботи можна
віднести невелику кількість випадків,
а також використання тільки одного
імуногістохімічного маркера, що не
дозволило, зокрема, врахувати роль
можливої пухлинної трансформації
гепатоцитів, яка також супроводжується експресією ЕрСАМ.
ВИСНОВКИ.
ЕрСАМ+ гепатоцити виявлялись у
всіх випадках хронічного стеатогепатиту та вірусного гепатиту С на стадії
неповного септального цирозу.
Виявлені відмінності у кількості та
гістотопографії ЕрСАМ+ гепатоцитів
при хронічному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С свідчать про роль
етіологічних чинників у механізмах
репаративної регенерації, зокрема у задіюванні різних ніш печінкових клітин
попередників та у формуванні напрямку специфікації новоутворених клітин.

виваються на різних стадіях захворювання: з переважним задіюванням
центролобулярної або перипортальної
ніші ПКП. При цьому автори вважають, що активація ПКП є компонентом адаптивної реакції у відповідь на
окисний стрес при НАСГ[18].
Назагал у сучасній літературі домінують дослідження на молекулярному рівні, присвячені тонким механізмам регенерації. При цьому більшість авторів розглядають механізми
регенерації як універсальний процес, розрізняючи лише два варіанти:
при гострому пошкодженні: за рахунок проліферації зрілих гепатоцитів
та при хронічному пошкодженні – за
рахунок проліферації ПКП. Виявлені у нашому дослідженні відмінності
у експресії ЕрСАМ при різних захворюваннях свідчать про важливу роль
етіологічних факторів при репаративних процесах, які зумовлюють додаткові особливості, зокрема з переважним задіюванням різних ніш ПКП або
із домінуванням певного виду специ-
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ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОГОРТИ ВІЛ/ВГСКОІНФІКОВАНИХ ПАЦІЄНТІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Т.І. Коваль1, Г.М. Дубинська1, О.В. Даниленко2, О.В. Сабініна2, О.М. Ізюмська1,
Т.С. Кириченко2
1

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м.Полтава, Україна
Полтавський обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі
СНІДом, м. Полтава, Україна
2

Метою дослідження був аналіз епідеміологічних характеристик когорти ВІЛ/
ВГС-коінфікованих пацієнтів Полтавської області, які знаходились під спостереженням з 2003 по 2014 рр. У дослідження були включені 1537 осіб, з них 848 – ВІЛ/ВГСкоінфіковані та 689 ВІЛ-моноінфіковані. Виявлено, що питома вага ВІЛ/ВГС коінфікованих у когорті протягом періоду спостереження утримувалася на рівні 56,1% 65,9%. У групі ВІЛ/ВГС-коінфікованих осіб виявлено достовірне переважання осіб
чоловічої статі (63,4%, р=0,000), вікової групи 30-39 років (54,0%, р=0,000) із
Ключові слова: ВІЛ/ВГС-коінфекція, епідеміологічна характеристика, хронічний гепатит С

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОГОРТЫ ВИЧ / ВГСКОИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Т.И. Коваль1, Г.М. Дубинська1, О.В Даниленко2, О.В. Сабинина2,
О.М. Изюмська1, Т.С. Кириченко2
1

ВДНЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава,
Украина
2
Полтавский областной центр профилактики ВИЧ-инфекции и борьбы со
СПИДом, г. Полтава, Украина
Целью исследования был анализ эпидемиологических характеристик когорты ВИЧ / ВГС-коинфицированных пациентов Полтавской области, которые находились под наблюдением с 2003 по 2014 гг. В исследование
были включены 1537 человек, из них 848 - ВИЧ / ВГС-коинфицированных
и 689 ВИЧ-моноинфицированных. Выявлено, что удельный вес ВИЧ/ВГСкоинфицированных в когорте в течение периода наблюдения удерживался на
уровне 56,1% - 65,9%. В группе ВИЧ / ВГС-коинфицированных лиц виявлено
достоверное преобладание лиц мужского пола (63,4%, р = 0,000), возрастной
группы 30-39 лет (54,0%, р = 0,000) .
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Ключевые слова: ВИЧ/ВГС-коинфекция, эпидемиологическая характеристика, хронический гепатит С
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE HIV/HCV-KOINFECTED
COHORT OF PATIENTS IN POLTAVA REGION
T. Koval1, G. Dubynska1, O. Danylenko2, O. Sabinina2, O. Izyumska1, T. Kyrychenko2
1

Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava, Ukraine
Poltava regional center forpreventionof HIV and AIDS, Poltava, Ukraine

2

The aim of the study was to analyze the epidemiological characteristics of a cohort
of HIV/HCV-coinfected patients in Poltava region, which were monitored from 2003
to 2014 year. The study involved 1537 patients, including 848 – HIV/HCV-coinfected
and 689 HIV-monoinected individuals. It was found out that the proportion of HIV/
HCV-coinfected patients in the cohort during the observation period was maintained
at 56.1% - 65.9%. In the group of HIV/HCV-coinfected people, a significant prevalence
of males (63.4%, p = 0.000), age group 30-39 years (54.0%, p = 0.000) with the parenteral
route of transmission (77.2%, p = 0.000) was recorded.
Key words: HIV/HCV-coinfection, epidemiological characteristics, chronic
hepatitis C.
Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні продовжує набувати загрозливих
масштабів, що зумовлено високим
рівнем поширення інфекції та щорічним зростанням смертності від
СНІДу. Епідемія вірусного гепатиту
С за своїми масштабами та кількістю
інфікованих у 4-5 разів перевищує
епідемію ВІЛ-інфекції [1,2]. Поширеність вірусного гепатиту С (ВГС)
серед ВІЛ-інфікованих є значно вищою, ніж у загальній популяції населення, а серед ВІЛ-інфікованих
споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН) сягає 83-90% [3-6]. В умовах вільного доступу до антиретровірусної терапії (АРТ) ВІЛ-інфекції
та обмеженого – до лікування хронічного гепатиту С (ХГС), викликає

занепокоєння постійне зростання
смертності ВІЛ-інфікованих пацієнтів в Україні. Незважаючи на те, що
доступність АРТ дозволила значно
знизити смертність пацієнтів від безпосередніх ускладнень ВІЛ-інфекції,
останнім часом на перший план виходять захворювання не пов’язані з
ВІЛ, у тому числі ураження печінки
вірусної етіології [3, 4].
У зв’язку з цим представляється
актуальним з’ясування дійсних масштабів та динаміки показників епідемічного процесу ВІЛ/ВГС-коінфекції
в Полтавському регіоні.
Мета дослідження –проаналізувати епідеміологічні характеристики когорти ВІЛ/ВГС-коінфікованих пацієнтів Полтавської області.
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ня на антитіла до ВГС - 1537 осіб, які
знаходились під спостереженням у
Полтавському Центрі з 2003 по січень
2015 р. Тривалість спостереження в
Центрі коливалась від 1-го до 13-ти
років (Ме – 4,5 років). За результатом
виявлення сумарних антитіл до ВГС
пацієнтів розподілили на дві групи:
І – ВІЛ/ВГС-коінфіковані – 848 осіб;
ІІ – ВІЛ-моноінфіковані – 689 осіб.
Дизайн дослідження – аналітичне,
ретроспективне когортне. Отримані
результати досліджень були опрацьовані методом варіаційної статистики
з використанням комп’ютерної програми SPSS, 17 версія. За умов нормального розподілу вірогідність відмінностей кількісних результатів для
різних груп обстежених визначали
за допомогою t-критерію Ст’юдента,
при розподілі, який відрізнявся від
нормального – U-критерію МаннаУітні, якісних – шляхом аналізу таблиць спряженості за допомогою
критерію χ2.
Результати досліджень.
Основні характеристики груп пацієнтів на час встановлення діагнозу
ВІЛ-інфекції та постановки на облік у
Центрі представлені в табл.1.
Як видно з табл.1, між групами
обстежених на момент встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції виявлені
суттєві відмінності. Так, у групі ВІЛ/
ВГС-коінфікованих більшість обстежених склали чоловіки – 63,4%, ВІЛмоноінфікованих – жінки (72,1%)
(р=0,000). В обох групах переважали
особи молодого віку, однак коінфіковані виявилися достовірно старшими
(Ме – 33,0 роки), ніж особи ІІ групи

Матеріали та методи. Матеріалами для аналізу основних показників
епідемічного процесу ВІЛ-інфекції
були дані річних звітів статистичних
форм Полтавського обласного центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом (далі - Центр): форма звітності № 2 – ВІЛ/СНІД “Звіт про
осіб із станами та хворобами, що зумовлені ВІЛ” (річна) й форми первинної облікової документації: №502-1/о
“Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої
особи”; №502-2/о “Повідомлення
про зміни в реєстраційній карті ВІЛінфікованої особи”; № 025/о – “Медична карта амбулаторного хворого”.
Опрацьовано амбулаторні карти ВІЛінфікованих пацієнтів, які знаходились під спостереженням в Центрі на
початок 2015 р. Діагноз ВІЛ-інфекції
встановлювали згідно міжнародної
класифікації хвороб 10-го перегляду (МКХ-10) та верифікували виявленням специфічних серологічних та
молекулярно-біологічних
маркерів
ВІЛ. Антитіла до ВІЛ в крові ідентифікували методом ІФА (тест-системи
Labsistem, Нідерланди). Наявність
ВГС-інфекції підтверджували виявленням у крові анти-ВГС методом
ІФА (тест-системи «DIA-HCV» АТЗТ
НВК «Діапрофмед», Україна та НВО
«Диагностические системы», Росія).
РНК ВГС ідентифікували методом
ПЛР у реальному часі (на аналізаторі
TaqMan-48 (Roche Diagnostics, Швейцарія) за допомогою тест-системи
Roche Diagnostics (Швейцарія).
У дослідження були включені ВІЛінфіковані пацієнти із наявним результатом серологічного обстежен36
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Таблиця 1
Основні характеристики груп пацієнтів
на час встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції
№

Ознаки

Одиниці виміру

1.

Стать:
чоловіки
жінки

абс (%)
абс (%)

2.

Вік

3.
4.

Тривалість інфікування

5.

6.

7.
8.
9.

І група
(n=848)

538 (63,4)
310 (36,6)
33,0
Мe, (IQR)
(29,0-37,0)
M+m, роки
2,07+0,13
Шляхи передачі ВІЛ-інфекції:
абс (%)
655 (77,2)
абс (%)
170 (20,0)
абс (%)
23 (2,7)

ІІ група
(n=689)
198 (28,7)
491 (71,3)
30,0
(24,0-35,0)
0,38+0,05

парентеральний
29 (4,2)
статевий
644 (93,5)
неуточнений
16 (2,3)
Перебування в місцях
абс (%)
139 (16,5)
14(2,0)
позбавлення волі
Стадії ВІЛ-інфекції:
І
абс (%)
220 (25,9)
395 (57,3)
ІІ
абс (%)
122 (14,4)
82 (11,9)
ІІІ
абс (%)
365 (43,0)
162 (23,5)
ІV
абс (%)
141 (16,6)
50 (7,3)
Рівень СД4-лімфоцитів кл/мкл Мe, (IQR) 243,0 (116,0-448,5) 344,0 (195,0-565,0)
Виявлення РНК ВГС
абс (%)
172 (93,5)
Наявність цирозу печінки
абс (%)
25 (1,6)
-

Р

0,000
0,000
0,000

0,000
0,345
0,000
0,000
0,149
0,000
0,000
0,000

нічну стадії ВІЛ-інфекції (59,6%), в той
час як у осіб із ВІЛ- моноінфекцією–І
і ІІ (69,2%, р=0,000). Відповідно і середні показники СД4-лімфоцитів при
первинному обстеженні виявилися
нижчими в пацієнтів І групи порівняно з ІІ – в 1,4 рази (р=0,000).
Нажаль обстеження ВІЛ/ВГСкоінфікованих на РНК ВГС методом
ПЛР були виконані лише у 180 осіб, серед яких позитивний результат виявлений у 168 (93,5%). Однак отримані
дані дозволяють проектувати їх на всю
когорту обстежених та стверджувати,
що реплікативна фаза ХГС мала місце
в більшості ВІЛ/ВГС-коінфікованих.
При цьому в 25 (13,8%) із 168 хворих

(Ме – 30,0 років) (р=0,000). ВІЛ/ВГСкоінфіковані особи мали довшу тривалість інфікування ВІЛ – 2,07+0,13
проти 0,38+0,05 (р=0,000) років у групі ВІЛ-моноінфікованих. Парентеральний шлях інфікування ВІЛ виявився домінуючим у переважної частини коінфікованих осіб (77,2%), в той
час як ВІЛ-моноінфіковані достовірно
частіше вказували на статевий –93,5%
(р=0,000). Пацієнти І групи у 8,2 рази частіше відмічали перебування в
місцях позбавлення волі (р=0,000).
Привертало увагу, що у ВІЛ/ВГСкоінфікованих при встановленні діагнозу та постановці на облік достовірно частіше діагностували ІІІ та ІV клі37
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но свідчить про зростання частки ВІЛ/
ВГС-коінфікованих серед осіб із статевим шляхом передачі ВІЛ (рис.1).
Зважаючи на отримані дані в подальшому був проведений
аналіз
основних
епідеміологічних характеристик когорти в групах ВІЛ/ВГС-коінфікованих та ВІЛмоноінфікованих. Аналіз динаміки провідних шляхів передачі ВІЛ в
обох групах протягом періоду спостереження підтвердив зростання значущості статевого шляху передачі в
групі ВІЛ/ВГС-коінфікованих. Так,
у пацієнтів І групи питома вага статевого шляху збільшилась з 11,1% у
2003 р. до 29,2% у 2014 р. Серед ВІЛмоноінфікованих осіб протягом цього
періоду відмічалося стабільне переважання статевого шляху передачі із коливаннями від 97,8% до 93,2% (рис.2).
Аналіз вікової структури пацієнтів
виявив, що в обох досліджуваних групах
переважали особи молодого віку – 20-29
та 30-39 років, які разом склали 82,1% у
І та 84,2% у ІІ групі. Однак розподіл цих
вікових категорій суттєво відрізнявся
між групами. Так, найбільш уражени-

із реплікативною фазою ХГС був діагностований цироз печінки.
Таким чином, проведений аналіз
показав, що ВІЛ/ВГС-коінфіковані та
ВІЛ-моноінфіковані особи суттєво відрізняються між собою за основними
характеристиками, що потребує подальшого поглибленого аналізу епідеміологічних характеристик цих груп.
З цією метою був проведений епідеміологічний аналіз частки ВІЛ/ВГСкоінфікованих серед осіб із вперше
встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції.
Отримані дані показали, що протягом 2003-2014 рр. частка ВІЛ/ВГСкоінфікованих утримувалась на рівні
56,1%-65,9%. Однак при детальному
аналізі частки ВІЛ/ВГС-коінфікованих
серед осіб із різними шляхами інфікування ВІЛ виявлено, що протягом періоду спостереження відмічалася зміна
провідних шляхів передачі ВІЛ в когорті з парентерального на статевий.
Так, на фоні зменшення частки СІН з
62,0% у 2003 р. до 35,8% у 2014 р. питома вага пацієнтів із статевим шляхом
передачі збільшилась з 36,2% до 63,1%
відповідно рокам, що опосередкова70 %
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Рисунок 1. Динамічні зміни питомої ваги ВІЛ/ВГС-коінфікованих та пацієнтів із різними шляхами передачі ВІЛ.
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Рисунок 2. Динаміка шляхів інфікування серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів протягом 2003-2014 років.

ми серед ВІЛ/ВГС коінфікованих були
особи 30-39 років – 54,0%, що виявилося у 1,45 рази частіше, ніж серед осіб із
ВІЛ-моноінфекцією (р=0,000). Особи
40-49 років також достовірно частіше
виявлялися в І групі – 15,2% проти 9,7%
у ІІ (р=0,002). Серед пацієнтів ІІ групи,
навпаки, у 1,6 рази частіше переважали особи віком 20-29 років (р=0,000). В
обох групах найменш ураженими виявились особи 15-19 та 50 і старше років,
у яких відмічалося переважання ВІЛ-

9,7

37,2

3,2

моноінфікованих – у 4,2 рази серед осіб
віком 15-19 (р=0,000) та в 1,6 рази - 50 і
старше років (р=0,136) (рис.3).
У динаміці протягом 2003-2014 рр.
спостерігалося поступове дорослішання пацієнтів обох груп.Так, середній
вік ВІЛ/ВГС-коінфікованих збільшився
з 29,5 у 2003 р. до 37,5 у 2014 р., а ВІЛмоноінфікованих – з 27,2 до 34,0 років
відповідно. Загалом особи І групи виявлялися щорічно у 1,1-1,2 рази старшими, ніж обстежені ІІ групи (рис.4).
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Рисунок 3. Вікова структура пацієнтів на час встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції.
Примітка: *-р<0,05 (рівень значимості отриманий з використанням критерію χ2
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Рисунок 4. Динаміка середнього віку ВІЛ-інфікованих пацієнтів протягом 2003-2014 років.

на рівні 37,5% – 46,4% (рис.6).
Серед пацієнтів віком 40-49 років також спостерігалося переважання ВІЛ/ВГС-коінфікованих осіб, питома вага яких зменшилась з 80,0%
у 2003 р. до 57,8% у 2014 р. Частка
ВІЛ-моноінфікованих осіб поступово
збільшувалася з 20,0% до 49,2% відповідно рокам (рис. 7).
Таким чином, протягом 20032014 рр. серед ВІЛ/ВГС-коінфікованих
спостерігалося постійне переважання
питомої ваги осіб вікової групи 30-39

Протягом періоду спостереження
у віковій категорії 20-29 років відмічалася чітка тенденція до зниження питомої ваги ВІЛ/ВГС-коінфікованих– з
66,7% у 2003 р. до 27,6% у 2014 р. на
фоні значного зростання частки ВІЛмоноінфікованих – з 32,3 до 72,7% відповідно рокам (рис.5).
Питома вага пацієнтів віком 3039 років у динаміці виявилася постійно переважаючою серед ВІЛ/ВГСкоінфікованих (53,6% – 68,8%). У ІІ
групі ця вікова категорія визначалася
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Рисунок 5. Динаміка питомої ваги ВІЛ-інфікованих пацієнтів віком 20-29 років протягом 20032014 років.
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Рисунок. 6. Динаміка питомої ваги ВІЛ-інфікованих пацієнтів віком 30-39 років протягом
2003-2014 років.
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Рисунок7. Динаміка питомої ваги ВІЛ-інфікованих пацієнтів віком 40-49 років протягом
2003-2014 років.

на тлі поступового зменшення частки
осіб віком 20-29 років та 40-49 років.
Дорослішання ВІЛ/ВГС-коінфікованих
пацієнтів у популяції регіону підтверджується національними даними (Інформаційний бюлетень, 2015), що
опосередковано свідчить про ефективність профілактичних програм серед молодих СІН у регіоні та вказує на
поступове вичерпування з популяції

СІН, які були інфіковані в попередні
роки. Серед ВІЛ-моноінфікованих, навпаки, відмічалося стрімке зростання
частки осіб віком 20-29 та помірне – у
вікових групах 30-39 та 40-49 років, що
опосередковано свідчить про потужний вплив статевого шляху передачі
ВІЛ. Отримані дані вказують на необхідність зміни концепції профілактики
щодо статевої передачі ВІЛ, розширен41
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останніми роками відмічалося зростання питомої ваги чоловіків (з 28,2%
у 2012 р. до 39,5% у 2014%)(рис.8).
Таким чином, серед ВІЛ/ВГСкоінфікованих протягом періоду
спостереження відмічалось постійне переважання осіб чоловічої статі
та поступове зменшення частки жінок. Серед ВІЛ-моноінфікованих постійно переважали жінки, однак з
2012-2014 рр. також спостерігалося
поступове зростання питомої ваги
чоловіків. Отримані дані на фоні доведеного зростання значущості статевого шляху передачі в групі ВІЛ/
ВГС-коінфікованих може опосередковано свідчити також про зростання в когорті ВІЛ-інфікованих прихованої частки чоловіків, які мають
секс з чоловіками. Загалом результати проведеного дослідження ставлять питання про необхідність індивідуалізації підходів до профілактики ВІЛ залежно від віку та статі.
Зміни в епідеміологічних характеристиках
ВІЛ/ВГС-коінфікованої

ня профілактичних заходів, спрямованих не лише на цільові групи ризику.
Нагально постає питання про необхідність посилення статевого виховання
молоді та пропаганди серед населення
захищеного сексу.
Аналіз гендерної структури досліджуваних груп пацієнтів показав, що
протягом усього періоду спостереження серед ВІЛ/ВГС-коінфікованих переважали чоловіки – 63,4% (р=0,012),
а серед ВІЛ-моноінфікованих – жінки (72,1%) (р=0,001). Однак за період
спостереження відбулися суттєві зміни в гендерній структурі обох груп.
Так, серед ВІЛ/ВГС-коінфікованих
пацієнтів спостерігалося поступове
зростання питомої ваги чоловіків –
з 54,2% у 2003 р. до 70,0% у 2014 р. з
відповідним зменшенням питомої ваги жінок– з 46,3% у 2007 р. до 30,0% у
2014 р. Серед ВІЛ-моноінфікованих
протягом 2003-2014 рр., навпаки, відмічалося превалювання жінок (73,378,0%) з максимальним показником
89,0% у 2006 році. Однак і в цій групі
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Рисунок 8. Динаміка змін гендерної структури ВІЛ-інфікованих пацієнтів протягом 2003-2014 років.
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р=0,000) із парентеральним шляхом
передачі (77,2%, р=0,000). Серед ВІЛмоноінфікованих зареєстровано переважання жінок (72,1%, р=0,000) вікової групи 20-29 років (46,9%, р=0,000)
із статевим шляхом передачі (93,5%,
р=0,000).
3. У динаміці серед ВІЛ/ВГСкоінфікованих відмічалося зростання питомої ваги чоловіків (з 54,0% у
2003 р. до 70,0% у 2014 р.) із постійним
переважанням осіб 30-39 р. (62,5%67,5%) та поступовим зменшенням
20-29 (з 66,7% до 27,6%) та 40-49 (з
80,0% до 50,8%) років. У групі ВІЛмоноінфікованих у динаміці постійно переважали жінки (73,3%-78,0%) із
зростанням частки чоловіків з 23,2%
до 36,6% починаючи з 2012 р. та спостерігалось стрімке збільшення питомої ваги осіб віком 20-29 років у 2,25
(р=0,000) рази.

когорти свідчать про необхідність
кардинальних змін у системі профілактики та впровадження поряд із
заходами щодо ключових груп ризику нового пріоритетного напрямку
профілактики статевої передачі ВІЛ,
спрямованого на загальне населення,
особливо молодь.
Висновки
1.
Питома
вага
ВІЛ/ВГСкоінфікованих у когорті вперше діагностованих випадків ВІЛ-інфекції
в Полтавській області протягом
2003-2014 рр. утримувалася на рівні
56,1% – 65,9%. При цьому відмічалося
збільшення частки ВІЛ-інфікованих
із статевим шляхом передачі – в 1,72
рази (р=0,023) на фоні зменшення – із
парентеральним в 1,73 (р=0,011) рази.
2. У групі ВІЛ/ВГС-коінфікованих
виявлено достовірне переважання
осіб чоловічої статі (63,4%, р=0,000)
вікової групи 30-39 років (54,0%,
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НУТРІТИВНОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ДІТЕЙ З
ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ РОЗЛАДАМИ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
С.Л. Няньковський, П.А. Лабінський, Т.С. Зазуляк
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
м. Львів, Україна
У статті розглянуто питання характеристик нутрітивного забезпечення дітей з функціональними розладами жовчовивідних шляхів (ФРЖВШ). Висвітлено аналіз харчового щоденника та середньодобових надходжень основних
нутрієнтів та мікронутрієнтів з фактично спожитою їжею. Досліджено вміст
мікроелементів Mg, Ca, Zn, Cu, Pb, Cd у крові дітей з ФРЖВШ на початку спостереження та після лікування. Терапевтичний курс базувався на нутриціологічній корекції із застосуванням бджолиного пилку. Результати дослідження
свідчать про нормалізацію вмісту есенціальних елементів у крові, покращення
суб’єктивного самопочуття дітей з ФРЖВШ.
Ключові слова: діти, функціональні розлади жовчовивідних шляхів, харчовий раціон, мікроелементи, бджолиний пилок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НУТРИТИВНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДЕТЕЙ С
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ
ПУТЕЙ
С.Л. Няньковский, П.А. Лабинский, Т.С. Зазуляк
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, г. Львов, Украина
В статье рассмотрены вопросы характеристик нутритивного обеспечения
детей с функциональными расстройствами желчевыводящих путей (ФРЖВП).
Освещено анализ пищевого дневника и среднесуточных поступлений основных нутриентов и микронутриентов с фактически употребленной пищей. Исследовано содержание элементов Mg, Ca, Zn, Cu, Pb, Cd в крови детей с ФРЖВП
в начале наблюдения и после лечения. Терапевтический курс базировался на
нутрициологической коррекции с применением пчелиной пыльцы. Результаты исследования свидетельствуют о нормализации содержания эссенциальных
элементов в крови, улучшении субъективного самочувствия детей с ФРЖВП.
Ключевые слова: дети, функциональные расстройства желчевыводящих путей, пищевой рацион, микроэлементы, пчелиная пыльца.
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CHARACTERISTICS OF NUTRITIONAL PROVIDING IN CHILDREN WITH
FUNCTIONAL DISORDERS OF THE BILIARY TRACT
S.L.Nyankovskyy, P.A. Labinskyy, T.S Zazulyak
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
Issues of nutritional providing characteristics in children with functional disorders
of the biliary tract (FDBT) were considered in the article. The analysis of food diaries and
daily average supply of basic nutrients and minerals from consumed food has been done.
The content of trace elements Mg, Ca, Zn, Cu, Pb, Cd in the blood of children with FDBT was observed before and after treatment. Therapeutic regimen was based on nutrition correction using bee pollen. Results of the study indicate normalization of essential
elements in blood; subjective well-being improvement of children with FDBT.
Key words: Children, functional disorders of the biliary tract, nutrition, minerals,
bee pollen.
Вступ. Функціональні розлади
жовчовивідних шляхів (ФРЖВШ) у дітей займають провідне місце у структурі захворювань травної системи.
Відмічається виразна тенденція до
зростання захворюваності жовчовивідної системи. ФРЖВШ передують,
супроводжують або обтяжують органічну патолоґію, в тому числі хронічний холецистит і жовчнокам’яну хворобу [1, 2]. Властиві їм різноманітність
клінічних проявів, тривалість перебігу
з періодами затяжних загострень, прояв у молодому віці, погіршення якості
життя і обмеження працездатності –
зумовлюють важливе значення даної
патології не тільки в медичному аспекті, а й у соціальному [2,3].
Недостатнє надходження мікронутрієнтів з їжею може вести до виникнення дефіциту життєво важливих біологічно активних речовин в
організмі, що рано чи пізно призводить до розвитку багатьох поширених захворювань, серед яких розлади

та захворювання шлунково кишкового тракту і печінки [3, 4]. Оскільки мікроелементи найчастіше виконують
в організмі функції активних центрів
або кофакторів ферментів, без корекції порушень їх обміну не вдається
досягати бажаних результатів у профілактиці та лікуванні багатьох патологічних станів. Доведено, що надлишок токсичних та дефіцит ряду есенціальних макро- та мікроелементів
сприяють рецидивуванню та хронізації багатьох захворювань та розвитку
функціональних порушень [4, 5, 6].
Особливості харчового раціону та
мікроелементного балансу у дітей з
ФРЖВШ та їх роль в патогенезі порушень моторно-евакуаторної функції
жовчного міхура залишаються актуальними питаннями для дослідження
та аналізу.
Мета дослідження. Дослідити характеристики нутрітивної забезпеченості у дітей з функціональними розладами жовчовивідних шляхів.
45

Гепатологія, 2017, № 2
EDTA для транспортування. Вимірювання кількості міді, цинку, свинцю
та кадмію проводилося методом інверсійної вольтамперометрії за допомогою приладу – аналізатор вольтамперометричний АВА-3. Вимірювання
кількості кальцію та магнію проводилося методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії за допомогою
приладу – спектрофотометр атомноабсорбційний С-115М1.
При наявності больового синдрому призначались холеспазмолітики
чи холекінетики дітям з гіпер- чи гіпофункцією відповідно, згідно з уніфікованим клінічним протоколом медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення, наказ МОЗ
України №59 від 29.01.13. Лікувальний акцент був спрямований на корекцію харчового раціону, що передбачала врегулювання схеми харчування і вибір пріоритетних продуктів в
харчовому раціоні. Впродовж місяця
діти додатково приймали квітковий
пилок – за наявності гіпертонічного типу по 1 чайній ложці зранку натще та перед обідом за 30 хв. до їжі;
за наявності гіпотонічного типу - по
1 чайній ложці квіткового пилку в суміші з медом 1:1 (з урахуванням маси)
тричі на день за 20 хв. до приймання
їжі. Пилок рекомендували не ковтати
відразу, а розсмоктувати як мінімум
кілька хвилин, що забезпечує краще
засвоєння; через 10-15 хвилин запити
склянкою джерельної води.
Результати дослідження опрацьовувалися стандартними методами математичної статистики, використовувалися параметричні методи (крите-

Методи і матеріали. Дослідження проведено серед дітей, відібраних у рандомізований спосіб шляхом
скринінгового анкетного опитування та планового медогляду. Критеріями включення були: діагностовано
ФРЖВШ згідно з Римськими критеріями третього перегляду, наявність
відповідних скарг, больового синдрому, вік від 14 до 17 років, інформована згода, відсутність іншої супутньої
патології. В дослідженні взяли участь
75 дітей: 51 (68%) дівчат та 24 (32%)
хлопців. Регіон дослідження – Львівська область. Проведено аналіз скарг,
анамнестичних даних, об’єктивне та
інструментальне обстеження. Була
виключена інша органічна патологія.
Проаналізовано харчовий щоденник дітей за три дні (два будні та вихідний) та проведено оцінку харчової
цінності раціону з допомогою програми Dietplan7 та порівняно з усередненими нормативами наведеними в наказі МОЗ України № 272 від
18.11.1999. – Про затвердження норм
фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та
енергії. Проаналізовано середньодобове споживання білків, жирів, жирних кислот, вуглеводів, Fe, Mg, Ca, P,
Zn, Cu, Mn, I, Se, віт. А (ретинол екв.),
вітаміну D, віт. Е, тіаміну, рибофлавіну, піридоксину, ціанокобаламіну, фолатів, вітаміну С.
Проведено дослідження крові на
мікроелементи на початку спостереження та після терапевтичного курсу. Вміст мікроелементів досліджували у цільній крові. Взірці крові відбиралися у пробірки з антикоагулянтом
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ла 12,3±0,4 мг. Середня кількість міді
становила 1,51±0,038 мг. (табл. 1). Ми
визначили більш виражену недостатність в раціоні дітей з ФРЖВШ таких
елементів: цинку (надходження 87,9%
від норми), кальцію (87,3% відповідно) та більшу недостатність магнію
(надходження 61,3% від норми) і міді (67,1% відповідно) порівнюючи з
усередненими нормами фізіологічних
потреб для даного віку.
Середнє значення калорійності добового раціону дітей з ФРЖВШ
було в межах норми і становило
2975±147,18 ккал. Середнє надходження жирів в раціоні становило
87±3,12 г, що також суттєво не відрізнялося від нормативного. При цьому
середня кількість насичених жирних
кислот складала 40,4±4,6 г, мононенасичених – 29,7±2,7 г та 9,3±0,7 г
поліненасичених жирних кислот, холестеролу 453,4±48,4 мг, що можна розглядати як відносну недостачу
ненасичених жирних кислот по відношенню до насичених. Середнє до-

рій Стьюдента). Критичне значення
рівня значущості приймалося рівним
5,0%. Аналіз даних проводився за допомогою програми Excel.
Результати досліджень та обговорення. Проаналізувавши харчовий
щоденник дітей за три дні та оцінивши
харчову цінність раціону з допомогою
програми Dietplan7 побачили дефіцит
макро-, мікроелементів та вітамінів,
який був виражений у різній мірі.
Середнє добове надходження фосфору становило 1121±38,2 мг, що дещо відрізнялося від норми, складаючи 93,4%. Середнє надходження
заліза – 13,9±0,88 мг, що несуттєво
різнилося від межі норми. Середнє
надходження селену склало відповідно 47,25±6,24 мкг, що становило 94,5%
від норми. Споживання йоду суттєвіше відрізнялося від норми, склавши
68,6%, що підтверджує сучасний стан
проблеми йододефіциту в нашому регіоні. Марганець споживали у середньому 3,97±0,32 мг. Кількість цинку
в середньодобовому раціоні станови-

Таблиця 1
Середньодобові кількості надходжень мікроелементів згідно
аналізу харчових щоденників дітей з ФРЖВШ
Показники
P, міліграмів
Fe, міліграмів
Mg, міліграмів
Ca, міліграмів
Zn, міліграмів
Cu, міліграмів
J, мікрограмів
Se, мікрограмів

Спожито на добу
1121±38,2**
13,9±0,88
245,14±12,03*
1048±39,2*
12,3±0,4*
1,51±0,038*
137,1±10,11*
47,25±6,24

Нормативні значення
1200±7,0
13,5±0,09
400±2,3
1200±7,0
14±0,06
2,25±0,014
200±2,15
50±0,29

Примітки: М±м, де М – середнє арифм. значення, м-ст. похибка сер. арифм.
* - P<0,01; ** - P<0,05
47

Гепатологія, 2017, № 2
Також в результаті проведеного
дослідження ми визначили вміст у
крові кількості міді, цинку, кальцію,
магнію, свинцю та кадмію.
На початку спостереження отримали наступні результати: середнє значення вмісту міді становило
0,293±0,022 мг/кг, що менше нормативних показників та може свідчити
про недостачу даного мікроелемента
в організмі. Печінка відіграє провідну
роль у метаболізмі міді. Мідь є життєво важливим елементом, який входить до складу багатьох вітамінів, гормонів, ферментів. Дія міді виявляється у прискоренні процесів окиснення
глюкози, гальмуванні розпаду глікогена в печінці. Мідь входить до складу
багатьох важливих ферментів, таких,
як цитохромоксидаза, тирозиназа, аскорбіназа та наявна в системі антиоксидантного захисту організму. Мідь

бове споживання вуглеводів склало
498±23,8 г що дещо перевищує медіану нормативних значень. Недостатнім було середньодобове споживання білків – 81±4,01 г, 85,3% від норми
(табл. 2).
Показники споживання основних
вітамінів у добовому раціоні наведено
в таблиці 2. Аналізуючи надходження
вітамінів можна відмітити недостатню кількість споживання жиророзчинних вітамінів А та Е, усереднене
надходження яких склало відповідно 42,4% для вітаміну Е та 57,5% від
норми для вітаміну А. Також більш
помітне недостатнє надходження піридоксину (72,6% відповідно). Середньодобове надходження рибофлавіну
склало 82,4% від норми. У достатній
кількості згідно розрахунків надходять тіамін, фолати, вітамін С та ціанокобаламін (табл. 2).

Таблиця 2
Середньодобові кількості надходжень нутрієнтів
та вітамінів згідно аналізу харчових щоденників дітей з ФРЖВШ
Показники
Енергія, кілокалорій
Білки, грамів
Жири, грамів
Вуглеводи, грамів
Віт. А (ретинол екв.), мікрограмів
Вітамін D, мікрограмів
Вітамін Е, міліграмів
Тіамін, міліграмів
Рибофлавін, міліграмів
Піридоксин, міліграмів
Ціанокобаламін, мікрограмів
Фолати, мікрограмів
Вітамін С, міліграмів

Спожито на добу
2975±147,18
81±4,01*
87±3,12
498±23,8**
575,4±45,29*
2,37±0,089
5,93±0,13*
1,52±0,04*
1,36±0,039*
1,27±0,027*
3,72±0,121*
225,53±9,81*
81,54±2,45

Нормативні межі
2925±15,88
95±0,52
85,5±0,49
444±2,4
1000±5,78
2,5±0,014
14±0,06
1,35±0,01
1,65±0,009
1,75±0,014
2±0,01
190±0,58
77,5±0,14

Примітки: М±м, де М – середнє арифм. значення, м - ст. похибка сер. арифм.
* - P<0,01; ** - P<0,05
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вого раціону може продемонструвати
зв’язок даного елемента з розвитком
моторно-евакуаторних розладів жовчного міхура та сфінктера Одді.
Після терапевтичного курсу з нутриціологічною корекцією ми отримали достовірне зростання середнього вмісту міді в крові, що становив
0,572±0,035 мг/кг, що наближається
до межі норми. Вміст цинку після лікування становив 2,995±0,211 мг/кг,
тобто зріс в середньому на 52,6%, наблизившись до середніх нормативних значень. Вміст магнію в крові
зріс на 24,5%, і становив відповідно
0,315±0,026 мг/кг. Середнє значення
вмісту кальцію становило 98,023±0,984
після лікування (табл. 3), що не демонструє достовірної відмінності, і може
бути пов’язано з компенсаторними
можливостями депо кальцію та стійкістю кальцієвого гомеостазу.
Оцінка ефективності терапії також була здійснена на основі аналізу частоти основних скарг до і після
лікування. Епізоди болю в правому
підребер’ї до лікування турбували через день чи щодня у 35 дітей (46,7%),
а після лікування з такою ж частотою
скарги були у 2 дітей (2,7%). На поганий апетит в загальному вказували
52 дітей (69,3% обстежених) до лікування та 21 (28,0%) після лікування.
Зокрема на щоденно поганий апетит
вказували на початку спостереження 21 (28,0%) та після лікування 2 дітей (2,7%). Це свідчить про позитивну динаміку, яка проявляється покращенням самопочуття пацієнтів після
корекції раціону – скарги зникли або
знизилась їх частота (табл. 4).

має виражену протизапальну властивість [7].
Середній вміст цинку дорівнював 1,963±0,141 мг/кг, що відповідає
нижній межі норми. Цинк є кофактором великої групи ферментів, що беруть участь у білковому та інших видах обміну, тому він необхідний для
нормального перебігу багатьох біохімічних процесів. Цей елемент потрібний для синтезу білків, у т.ч. колагену, і формування кісток. Цинк сприяє
всмоктуванню вітаміну Е і підтримці
нормальної концентрації цього вітаміну в крові, відіграє важливу роль у синтезі білків. Цинк укріплює імунну систему організму і має детоксикуючу дію
- сприяє видаленню з організму двоокису вуглецю. Серед наслідків дефіциту цинку виокремлюють дратівливість, стомлюваність, втрату пам’яті,
порушення сну; гіперактивність; зниження апетиту, затримку росту, пізнє
статеве дозрівання у дітей, зниження
опорності організму [7].
Кальцій
в
крові
становив
96,233±1,073 мг/кг. До числа найбільш
важливих функцій в живому організмі
належить його участь в роботі різних
систем, в тому числі забезпечення скорочень м’язів і передавання нервових
імпульсів. Також концентрація іонів
кальцію є однією з констант гомеостазу, а порушення кальцієвого гомеостазу має безпосередній вплив на формування кісткової тканини у дітей [8].
Вміст магнію в крові усереднено
становив – 0,253±0,024 мг/кг. Так як
магній відіграє важливу роль у роботі
гладкої мускулатури, то зміна кількості магнію в крові після корекції харчо49
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Надлишок токсичних елементів
може викликати розвиток дефіциту
цинку, селену, міді, заліза, кальцію. З
огляду на це, дослідження вмісту цих
металів в комплексі з міддю, цинком,
кальцієм та магнієм є актуальним.
Вміст свинцю та кадмію у крові на початку спостереження не перевищував
норм. В тих самих межах знаходився
вміст цих елементів і після лікування
(табл. 3). Це свідчить що в даної групи

дітей не простежувався вплив токсичних металів свинцю та кадмію.
На основі визначення рівня мікрота макроелементів ми сподіваємося більш детально вивчити патогенетичні механізми розвитку та перебігу
ФРЖВШ.
Висновки.
• У дітей з ФРЖВШ можна простежити дефіцит споживання основних макро- і мікронутрієнтів та
Таблиця 3

Вміст мікроелементів у крові дітей з ФРЖВШ на початку спостереження та
після лікування
Мікроелементи
Мідь, мг/кг
Цинк, мг/кг
Кальцій, мг/кг
Магній, мг/кг
Свинець, мг/кг
Кадмій, мг/кг

До лікування
0,293±0,022
1,963±0,141
96,233±1,073
0,253±0,024
<0,05
<0,02

Після лікування
0,572±0,035*
2,995±0,211*
98,023±0,984
0,315±0,026*
<0,05
<0,02

Нормативні межі
0,66-1,60
1,508-7,54

0,047-0,10
0,00094-0,02

Примітки: * - P<0,01 порівнюючи різницю до та після лікування.

Таблиця 4
Аналіз частоти основних скарг дітей з ФРЖВШ до лікування та після
Скарги та їх частота

Епізоди болю в правому підребер’ї

Поганий апетит

Загальна слабість

до 2-х разів на місяць
1-2 рази на тиждень
через день, щодня
загалом
1раз на тиждень і рідше
2-3 рази на тиждень
щодня
загалом
1раз на тиждень і рідше
раз на декілька днів
постійно
загалом

Частота випадків
До лікування
Після лікування
абс
%
абс
%
8
10,7
4
5,3
32
42,7
16
21,3
35
46,7
2
2,7*
75
100,0
14
18,7*
8
10,7
4
5,3
23
30,7
15
20,0
21
28,0
2
2,7*
52
69,3
21
28,0*
16
21,3
7
9,3
21
28,0
8
10,7
17
22,7
0
0,0
54
72,0
15
20,0*

Примітки: * - P<0,01 порівнюючи різницю до та після лікування.
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•

вітамінів, що може впливати на
моторно-евакуаторну
функцію
жовчного міхура та жовчовивідних шляхів.
Терапевтичний курс із акцентом
на нутриціологічну корекцію зі застосуванням бджолиного пилку
впливає на зростання та нормалі-

•

зацію вмісту есенціальних елементів у крові, покращення функції
жовчовивідних шляхів.
Нутриціологічна корекція зі застосуванням бджолиного пилку
покращує суб’єктивне самопочуття дітей з ФРЖВШ, усуває основні
скарги або знижує їх частоту.
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СТАТИНИ ТА ГЕПА-МЕРЦ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З НЕСТАБІЛЬНОЮ
СТЕНОКАРДІЄЮ
Є.Х. Заремба, О.В. Смалюх
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
м. Львів, Україна
У статті представлені результати дослідження функціонального стану печінки та ліпідного спектру крові у хворих з нестабільною стенокардією під впливом лікування розувастатином та гепа-мерцом. Виявлено, що під впливом лікування розувастатином відбувається покращення показників ліпідного спектра
крові. Поєднане застосування розувастатину та гепа-мерцу сприяє зменшенню
негативного впливу розувастатину на функціональний стан печінки.
Ключові слова: статини, трансамінази, гепатопротектори.

СТАТИНЫ И ГЕПА-МЕРЦ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С НЕСТАБИЛЬНОЙ
СТЕНОКАРДИЕЙ
Е.Ф. Заремба, О.В. Смалюх
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, г. Львов, Украина
В статье представлены результаты исследования функционального состояния печени, липидного состава крови у больных с нестабильной стенокардией
в процессе лечения розувастатином и гепа-мерцом. Установлено, что после лечения розувастатином осуществляется улучшение показателей липидограммы.
Применение розувастатина с гепа-мерцом уменьшает негативное действие розувастатина на функциональное состояние печени.
Ключевые слова: статины, трансаминазы, гепатопротекторы.

STATINS AND HEPA-MERZ IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH
ISCHEMIC HEART DISEASE
E.H. Zaremba, O.V. Smalyukh
Danylo Halytsky Lviv national medical university, Lviv, Ukraine
The results of the study of the functional condition of the liver and lipid profile in
patients with unstable angina influenced by the treatment with rosuvastatin and Hepa52
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Merz have been presented in the article. It has been detected that improvement in the
indices of lipid spectrum of the blood occur due to rosuvastatin treatment. A combined
use of rosuvastatin and Hepa-Merz reduces a negative impact of rosuvastatin on the
liver functional condition.
Key words: statins, transaminases, hepatoprotectors.
Вступ. Великою кількістю досліджень доведена ефективність статинів
у первинній та вторинній профілактиці серцево-судинних захворювань
[1]. Статини рекомендовані для таких
чотирьох груп осіб згідно рекомендацій American College of Cardiology/
American Heart Association 2013 р.:
• хворим з клінічними ознаками
ішемічної хвороби серця, у тому
числі – після інтервенційних втручань;
• пацієнтам без серцево-судинних
захворювань або цукрового діабету, у яких рівень загального холестерину ≥ 5,0 ммоль/л;
• хворим цукровим діабетом від 40
до 75 років без ознак серцево-судинних захворювань, у яких рівень холестерину ліпопротеїнів
низької щільності (ХС ЛПНЩ) 1,84,9 ммоль/л;
• особам без ознак серцево-судинних захворювань, від 40 до 75 років, які мають високий або дуже
високий ризик і рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності
1,8-4,9 ммоль/л [2].
Статини – це інгібітори ферменту 3-гідрокси-3-метилглутарил-КоАредуктази, що беруть участь у синтезі ендогенного холестерину в гепатоцитах. При цьому відбувається
зменшення
внутрішньоклітинного
вмісту холестерину, що супроводжу-

ється збільшенням експресії мембранних рецепторів до холестерину ліпопротеїнів низької щільності на гепатоцитах і відповідно відбувається
зворотнє надходження ХС ЛПНЩ в
клітини та його елімінація із плазми
крові та судинної стінки. Метаболізм
статинів відбувається в печінці під
впливом цитохрому Р450, за винятком правастатину [3, 4].
Статини призначаються тривалими курсами, але не слід забувати про
побічні дії, їх вплив на функцію печінки, м’язи [5, 6, 7, 8]. У дорослого населення токсичне ураження печінки
найчастіше спровоковане дією токсинів чи ліків, зокрема протиаритмічними, гіполіпідемічними, гіпотензивними лікарськими засобами, антидепресантами [9]. Вплив статинів
на функцію печінки, як на орган-мішень, може супроводжуватися підйомом рівня аланінамінотрансферази (АлАТ), аспартатамінотрансферази (АсАТ) у крові у 3 рази і більше
в порівнянні з верхньою границею
норми. Підвищення рівня трансаміназ у плазмі крові є дозозалежним [4,
10, 11, 12]. Чому відбувається підйом
трансаміназ остаточно невідомо, але
вчені припускають, що це пов’язано із
збільшенням проникливості мембран
гепатоцитів, їх ліпідних компонентів
під впливом статинів з наступним виходом у кров печінкових ферментів
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тектор, що складається з двох амінокислот L-ортітину та L-аспартату, що
беруть активну участь у метаболізмі
аміаку та його трансфармації в сечовину, в метаболізмі глутаміну. Вважають, що стабілізація функції гепатоцитів і усунення реактивних холестатичних станів виникає внаслідок
зниження токсичного впливу на паренхіму печінки. З огляду на це, LOLA
розглядають як ефективний детоксикант, який збільшує біосинтез макроергічних молекул, сприяє покращенню енергетичного потенціалу організму [19, 20]. Гепа-мерц застосовується
для лікування захворювань печінки та
її ускладнень, зумовлених порушеннями детоксикаційної функції печінки з
симптомами печінкової енцефалопатії, та профілактики післяопераційних
ускладнень [21, 22, 23, 24].
Мета дослідження. Дослідити показники ліпідного обміну, функціонального стану печінки у хворих з
нестабільною стенокардією та проаналізувати їх зміни при лікуванні статинами та гепатопротекторами.
Матеріали і методи. Обстежено 55
хворих (серед них 35 жінок та 20 чоловіків) із нестабільною стенокардією,
середній вік яких становив 67,4±1,45
років. Діагноз нестабільної стенокардії та лікування здійснювали згідно
наказів МОЗ України. У дослідження не включали хворих з важкою серцевою, нирковою, печінковою недостатністю, алкоголізмом, наркоманією, онкологічними захворюваннями.
Контрольну групу склали 20 практично здорових осіб, відповідного віку та
статі.

у хворих за відсутності явищ гепатотоксичності [13, 14].
В залежності від ступеня ураження клітини, розрізняють такі порушення їхньої цілісності: порушення
проникливості мембран; наявність
дистрофічних змін або некроз клітин.
Порушення проникливості мембран
визначають за активністю цитоплазматичних ферментів в крові АлАТ,
АсАТ, лактатдегідрогенази [15].
Про ураження гепатоцитів лікарськими засобами свідчить більше підвищення рівня АлАТ, ніж АсАТ. Зміни
зникають після відміни лікарського засобу в періоді від 4-6 тижнів до 2-3 місяців [13]. Проявом гепатотоксичності статинів є підвищення рівня АлАТ
в три та загального білірубіну більше
ніж у два рази порівняно з нормою. З
позиції FDA, підвищення АлАТ більше
10 норм відрізняє гепатотоксичність
від трансамініту [16, 17]. У Швеції було
проведено ретроспективне дослідження та виявлено, що двоє пацієнтів загинули внаслідок статин індукованого
ураження печінки [18].
Підвищений ризик токсичних уражень печінки ускладнюється тим, що
хворі крім статинів приймають ще інші лікарські засоби. Тому поєднана
терапія при застосуванні статинів має
важливе значення як для профілактики медикаментозного гепатиту, так і
для більш ефективної нормалізації ліпідного обміну [5, 6, 8].
Протягом останнього часу для лікування захворювань печінки успішно
використовують засоби амінокислот,
зокрема L-орнітин-L-аспартат (LOLA).
Гепа-мерц – оригінальний гепатопро54
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ліпопротеїдів дуже низької щільності (ХС ЛПДНЩ). Коефіцієнт атерогенності (КА) розраховували за формулою А.Н. Клімова: КА = (ЗХС – ХС
ЛПВЩ) / ХС ЛПВЩ. Загальний білірубін визначали кінетичним методом
по Йендрашику, АсАТ, АлАТ – за допомогою наборів для колориметричного дослідження фірми “Humаn”
(Німеччина) кінетичним методом.
Обстеження хворих проводили до та
після лікування (через місяць).
Статистичні розрахунки здійснювали за допомогою програм Microsoft
Exel та Statistica 6.0. Дані відображені
як М±m, де М – середня арифметична
величина, m – стандартна помилка середнього. Різницю між групами вважали достовірною при значеннях р<0,05.
Результати досліджень та їх обговорення. До лікування у хворих з
нестабільною стенокардією виявлено
порушення ліпідного обміну (табл. 1).
Після аналізу ліпідного профілю
з нестабільною стенокардією у хворих першої групи виявлено підвищений рівень ЗХС на 20,63% (р<0,01), на
19,96% (р<0,01) у хворих другої гру-

Усі хворі були розподілені на дві
групи залежно від лікувальної тактики. Перша група (n=33) отримувала
базове лікування згідно стандартів лікування з прийомом розувастатину в
дозі 10 мг один раз на добу, друга група (n=22) отримувала базове лікування з розувастатином та додатковим
прийомом гепа-мерцу у перші 10 днів
лікування – інфузійна терапія в дозі 10,0 мл на 200,0 мл хлориду натрію
0,9% на добу, з подальшим переходом
на пероральний прийом лікарського засобу в гранулах 1 доза (містить
3 г L-орнітину-L-аспартату) 2 рази на
день протягом наступних 20 днів.
Хворим проводили загальноклінічні, лабораторні, інструментальні
методи обстеження. Для оцінки ліпідного спектра визначали загальний холестерин (ЗХС), холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ),
тригліцериди (ТГ) з використанням
реактивів фірми “Humаn” (Німеччина). Рівень ХС ЛПНЩ обчислювали
за формулою Friedewald: ХС ЛПНЩ
= ЗХС – ХС ЛПВЩ – (ТГх0,45), де
ТГх0,45 — вміст холестерину в складі

Таблиця 1.
Показники ліпідного спектра крові в хворих з нестабільною стенокардією
та контрольною групою (M±m)
Показники
ЗХС, ммоль/л
ХС ЛПВЩ, ммоль/л
ТГ, ммоль/л
ХС ЛПНЩ, ммоль/л
ХС ЛПДНЩ, ммоль/л
КА

І група (n=33)
6,01±0,22*
1,19±0,05
1,96±0,14*
3,93±0,18*
0,88±0,06*
4,05±0,23*

II група (n=22)
5,96±0,24*
1,22±0,05
1,94±0,16*
3,87±0,21*
0,87±0,07*
3,89±0,24*

Контрольна група (n=20)
4,77±0,22
1,33±0,05
1,30±0,10
2,85±0,22
0,59±0,04
2,59±0,22

* - достовірність різниці показників порівняно з показниками контрольної групи (р<0,01),
** - (р<0,05).
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лося у зменшенні скарг з боку серцево-судинної системи. Переносимість
лікарських засобів при поєднаному
застосуванні розувастатину та гепамерцу у хворих з нестабільною стенокардією була задовільною.
При дослідженні показників ліпідного спектра крові в процесі лікування виявлено позитивні зміни (табл. 2).
Виявлено достовірне зниження
ЗХ у хворих обох груп після лікування, на 13,97% (р<0,01) та 13,93%
(р<0,01). Значення КА зменшилося
на 24,19% (р<0,01) у першій групі та
на 24,94% (р<0,01) у другій групі, ХС
ЛПНЩ на 18,83% (р<0,01) та 20,16%
відповідно. Рівень ХС ЛПДНЩ зменшився на 18,2% (р<0,05) у хворих
першої групи, на 16,09% (р>0,05) у
хворих другої групи. Рівень ТГ знизився на 18,36% (р<0,05) в осіб першої групи, на 16,49% (р>0,05) у осіб
другої групи. В обох групах підвищення рівня ХС ЛПВЩ перебувало
у межах від 6,72% (р>0,05) до 7,38%
(р>0,05).

пи у порівнянні з контролем. Спостерігалося підвищення ТГ на 33,67%
(р<0,01) у хворих першої групи, на
32,99% (р<0,01) – у хворих другої групи та підвищений рівень ХС ЛПДНЩ
на 32,95% (р<0,01) у першій групі, на
32,18% (р<0,01) у другій групі в порівнянні з контролем. КА у хворих з
нестабільною стенокардією перевищували значення контрольної групи
на 36,05% (р<0,01) у першій групі, на
33,42% (р<0,01) у другій групі. Рівень
ХС ЛПВЩ у хворих першої та другої груп порівняно з контролем був
нижчий на 11,76% (р>0,05) і 9,02%
(р>0,05). Значення ХС ЛПНЩ у хворих першої та другої груп достовірно
перевищували показники осіб контрольної групи на 27,49% (р<0,01) та
26,36% (р<0,01).
При цьому рівень ХС ЛПНЩ у
хворих з нестабільною стенокардією
до лікування менше 1,8 ммоль/л не
виявлений у жодного пацієнта.
Після отриманого лікування хворі
відзначали покращення, що виявля-

Таблиця 2
Динаміка показників ліпідного спектра крові
у хворих в процесі лікування (M±m)
Показники
ЗХС, ммоль/л
ХС ЛПВЩ, ммоль/л
ТГ, ммоль/л
ХС ЛПНЩ, ммоль/л
ХС ЛПДНЩ, ммоль/л
КА

І група (n=33)
До лікування Після лікування
6,01±0,22
5,17±0,17 **#
1,19±0,05
1,27±0,04
1,96±0,14
1,60±0,10 ⃰
3,93±0,18
3,19±0,15 **
0,88±0,06
0,72±0,05*
4,05±0,23
3,07±0,18 **

II група (n=22)
До лікування Після лікування
5,96±0,24
5,13±0,18**
1,22±0,05
1,31±0,05
1,94±0,16
1,62±0,13
3,87±0,21
3,09±0,16**
0,87±0,07
0,73±0,06
3,89±0,24
2,92±0,19**

* – вірогідність різниці між показниками до і після лікування (р <0,05),
** – (р<0,01)
#– вірогідність різниці показників між групами після лікування (р <0,05).
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Рис. 1 Динаміка білірубіну, АсАТ, АлАТ у хворих з нестабільною стенокардією в процесі
лікування (♯ - достовірність різниці показників між групами після лікування (р<0,05))

При аналізі показників функціонального стану печінки у хворих
обох груп до лікування у порівнянні з
контролем не виявлено істотних змін.
Не встановлено змін загального білірубіну до й після лікування у хворих
обох груп (рис. 1).
У хворих першої групи після прийому розувастатину виявлено підвищення рівня АлАТ на 24,6% та АсАТ
на 29,7%. В осіб другої групи показники АсАТ та АлАТ суттєво не змінилися. Потрібно відмітити, що 3-кратне
перевищення границь норми АсАТ і
АлАТ після вживання статинів у наших хворих не спостерігалося. При
порівнянні результатів лікування виявлено достовірне (р<0,05) зниження
показів АлАТ та АсАТ між групами
хворих, що приймали розувастатин
та розувастатин з гепа-мерцом.

•

•
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Висновки
У хворих з нестабільною стенокардією після лікування розувастатином і розувастатином з гепа-мерцом відбувається покращення показників ліпідного профілю.
Поєднане застосування розувастатину з гепа-мерцом сприяє зменшенню негативного впливу розувастатину на функціональний
стан печінки.

Гепатологія, 2017, № 2
Література
1. Міщенко Л.А. Ефективність розувастатину (Клівас) у пацієнтів з ішемічною хворобою
серця (результати відкритого проспективного дослідження «Чисті судини» / Л.А. Міщенко //
Український медичний часопис. – 2016. – №3 (13). – С. 98-100.
2. American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice
Guidelines (2014) 2013 ACC/AHA guideline on the treatment of blood cholesterol to reduce
atherosclerotic cardiovascular risk in adults: a report of the American College of Cardiology/American
Heart Association Task Force on Practice Guidelines. / N.J. Stone, J.G. Robinson [et al.] // J. Am. Coll.
Cardiol. – 2014. – №63. – Р. 2889-2934.
3. Березин А.Е. Роль статинов в современной стратегии лечения кардиоваскулярных
заболеваний: фокус на аторвастатин / А.Е. Березин // Український медичний часопис. – 2017. –
№2(118). – С. 89-95.
4. Хіміон Л.В. Переваги та перспективи широкого використання статинів у
загальнолікарській практиці / Л.В. Хіміон // Мистецтво лікування. – 2011. – №2. – С.38-46.
5. Вплив тривалої терапії статинами на функціональний стан печінки у хворих на
ішемічну хворобу серця / Клименко В.І. [та ін.] // Буковинський медичний вісник. – 2016. - №1
(70). – С. 42-44.
6. Звенигородська Л.А. Гиполипидемическая терапия у пациентов с неалкогольной
жировой болезнью печени / Л.А. Звенигородська, Н.Г. Самсонова, Е.А. Черкашова // РМЖ. –
2011. –№17. – С. 1061.
7. Губергріц Н.Б. Статини в гепатології: добро чи зло? / Н.Б. Губергріц, Статины в
гепатологии: добро или зло? / Н. Б. Губергриц, Н. В. Ларёва, А. Е. Клочков // М.: Форте принт,
2014. – 36 с.
8. Чекман І.С. Клініко-фармакологічні властивості та особливості застосування
комбінованого гепатопротекторного препарату «Гепадиф» як препарату терапії супроводу при
прийомі статинів / І.С.Чекман, Н.В. Харченко [та ін.] // Сучасна гастроентерологія. – 2010. –
№4(54). – С. 77-82.
9. Грицко Р.Ю. Гепатотоксичність ліків / Р.Ю. Грицко, А.М. Задорожний [та ін.] //
Гепатологія. – 2010. – №24. – С. 17-28.
10. Bays H. Statin safety: an overview and assessment of the data-2005 / H. Bays // The American
journal of cardiology. – 2006. – Vol. 97. – P. 6–26.
11. An assessment of statin safety by hepatologists / L.H. Cohen [et al.] // The American journal of
cardiology. – 2006. – Vol. 97. – P. 77–81.
12. Заремба Е.Ф. Влияние статинов в комбинации с альфа-липоевой кислотой на функцию
печени больных нестабильной стенокардией / Е.Ф. Заремба, О.В. Смалюх // Лечебное дело. –
2016. – 4(50). – 47-49.
13. Буланова Е.Ю. Статины и печень / Е.Ю. Буланова // Атеросклероз и дислипидемии. –
2013. – №3. – С. 11-16.
14. Dujovne C.A. Side Effects of Statins: Hepatitis Versus “Transaminitis”—Myositis Versus
“CPKitis” / C.A. Dujovne // The American Journal of Cardiology Vol. – 2002. – Vol. 89. – P. 1411-13.
15. Клінічне застосування гепатопротекторів / Р.Ю. Грицко, А.М. Задорожний [та ін.] //
Гепатологія. – 2012. – №4. – С. 4-14.
16. Statins in the Treatment of Dyslipidemia in the Presence of Elevated Liver Aminotransferase
Levels: A Therapeutic Dilemma / R.M. Calderon, L.X. Cubeddu [et al.] // Mayo Clin. Proc. – 2010. –
Vol. 85. – P. 349-356.
17. Law M.R. Quantiving effect of statins on low density lipoprotein cholesterol, ischemic baeart
disease and stroke: systematic revieve and metaanalisis / M.R. Law // BMJ. – 2003. – Vol. 326. – P. 14231429.
58

Гепатологія, 2017, № 2
18. Björnsson E.S. Hepatotoxicity associated with statins: Reports of idiosyncratic liver injury
post-marketing / E.S. Björnsson, E.I. Jacobsen, E. Kalaitzakis // Journal of Hepatology. – 2012. – Vol.
56. – P. 374-380.
19. Щербиніна М.Б. Гепатопротекторы: рациональный выбор препарата / М.Б. Щербиніна
// Здоров’я України. – 2016. – № – С. 51-53.
20. Hommes F.A. The uptake of ornithine and lysine by rat liver tichondria / F.A. Hommes, L.
Kitchings // Biochem Med. – 1983. – P. 313-321.
21. Изучение эффективности L-орнітин-L-аспартат (Гепа-мерц) в профилактике
послеоперационных осложнений у больних хроническими заболеваниями печени / Т.В.
Ермолова, А.В. Шабров [и др.] // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2009. –
№5. – С. 26-28.
22. Песоцкая К.О. Оптимизация лечения печеночной энцефалопатии у пациентов с
вторичным билиарним циррозом печени / К.О. Песоцкая // Хирургия. Восточная Европа. –
2016. – №3. – С. 64-72.
23. Печенка А.М. L-ортитин и L-аспартат в лечении печеночной энцефалопитии.
От прошлого к будущему / Печенка А.М., Глей А.И., Мирошниченко И.А. // Клиническая
инфектология и паразитология. – 2016. – №2.
24. Профилактика и коррекция гепатоцеребральной недостаточности у пациентов
с тяжелыми расстройствами вызванными злоупотреблением алкоголем / Ф.С. Глумчер,
Стрепетова Е.В. [и др.] // Медицина неотложных состояний. – 2014. – №3(58). – С. 114-118.

59

ГЕПАРИЗИН

®

Гепатологія, 2017, № 2

Надійна профілактика фатальних
ускладнень хронічних дифузних
захворювань печінки

– цирозу
– гепатоцелюлярної
карциноми

Скорочена інформація про медичне застосування
ГЕПАРИЗИН® (HEPARHIZINE®) розчин для ін’єкцій в ампулах №10
Склад: діючі речовини: 1 ампула містить: моноамонію гліциризинату еквівалентно
гліциризину 40 мг, гліцину 400 мг, L-цистеїну гідрохлориду 20 мг;
Показання. Поліпшення порушеної функції печінки при хронічних захворюваннях
печінки.
Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу. Препарат
протипоказаний хворим з альдостеронізмом, міопатією або гіпокаліємією (існує
ймовірність загострення гіпокаліємії, гіпертонії).
Спосіб застосування та дози. 40-60 мл препарату вводити шляхом внутрішньовенної
ін’єкції або інфузії один раз на день. Максимальна добова доза не повинна перевищувати
100 мл.
Побічні реакції. Шок і анафілактичний шок. Анафілактичні реакції.
Псевдоальдостеронізм (частота невідома).

Упаковка. По 20 мл розчину для ін’єкцій в ампулі, по 10 ампул у картонній пачці.
Категорія відпуску. За рецептом.
Код АТХ A05B A.
Р.п. UA/15589/01/01
ГЕПАРИЗИН® (HEPARHIZINE®) капсули №40
Склад: 1 капсула містить: основні речовини: гліциризин – 25 мг; гліцин – 25 мг;
метіонін – 25 мг;
Рекомендації щодо застосування:
• покращення функціонального стану печінки та профілактики ускладнень
при хронічних гепатитах, у т.ч. вірусного походження;
• ефективного антивірусного захисту від проникнення вірусів;
• підвищення розумової працездатності;
• поліпшення функціонального стану шкіри та створення оптимальних умов
функціонування організму при дерматиті та екземі.
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Не є лікарським засобом.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза: вживати дорослим
по 2 капсули 3 рази на добу після прийому їжі, дітям віком від 3 років і старше –
по 1 капсулі 3 рази на добу після прийому їжі; запивати питною водою.
Протипоказання: підвищена чутливість до будь-якого з компонентів, гострі вірусні
гепатити, артеріальна гіпертензія, вагітність та період лактації.
Виробник ампул та капсул. ТОВ «Бейцзін Кевін Технолоджі Шейр-Холдінг Ко.»/Beijing
Kawin Technology Share-Holding Co., Ltd.
За додатковою інформацією звертайтесь в ТОВ «Валартін Фарма» м. Киів,
вул. Котельнікова 1, оф.96
Інформація призначена для медичних закладів та лікарів для розповсюдження
на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики. Інформація не є рекламою
для споживачів.

