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ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ У ХВОРИХ НА
ХРОНІЧНИЙ ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С НА ЕТАПАХ ПРОВЕДЕННЯ
ПОТРІЙНОЇ ПРОТИВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ
Л.В. Мороз, О.О. Попович, І.Ю. Бондарук
Національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Зв’язок з авторами: Мороз Лариса Василівна, проф., д.мед.н., завідувач кафедри інфекційних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова;
тел.: +380965363123; e-mail: larisa652002@yahoo.com.

У статті представлені результати обстеження хворих на хронічний вірусний гепатит С, а саме: визначення рівня гіалуронової кислоти в сироватці крові на початку проведення потрійної противірусної терапії, через 12 тижнів після початку та через 24 тижні після закінчення. Розглянуто зв`язок між рівнем
гіалуронової кислоти та фіброгенезом у печінці хворих на хронічний вірусний
гепатит С.
Ключові слова: хронічний вірусний гепатит С, фіброз, гіалуронова кислота,
потрійна противірусна терапія.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С НА ЭТАПАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ТРОЙНОЙ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ
Л.В. Мороз, А.А. Попович, И.Ю. Бондарук
Национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Винница,
Украина
В статье представлены результаты обследования больных хроническим
вирусным гепатитом С, а именно: определение уровня гиалуроновой кислоты
в сыворотке крови в начале проведения тройной противовирусной терапии,
через 12 недель после начала и через 24 недели после окончания. Рассмотрена
связь между уровнем гиалуроновой кислоты и фиброгенезом в печени больных
хроническим вирусным гепатитом С.
Ключевые слова: хронический вирусный гепатит С, фиброз, гиалуроновая
кислота, тройная противовирусная терапия.

6

Гепатологія, 2018, № 4
DETERMINATION OF HYALURONIC ACID LEVEL IN PATIENTS
WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS C AT THE STAGES
OF TRIPLE ANTIVIRAL THERAPY
L.V. Moroz, A.A. Popovich, I.Y. Bondaruk
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia, Ukraine
The article presents the results of the examination of patients with chronic viral
hepatitis C, namely determination of the level of hyaluronic acid in the blood serum
at the onset of triple antiviral therapy, 12 weeks after the start and 24 weeks after
completion. The relationship between the level of hyaluronic acid and fibrogenesis in
the liver of patients with chronic viral hepatitis C has been considered.
Key words: chronic viral hepatitis C, fibrosis, hyaluronic acid, triple antiviral
therapy.
Вступ. Діагностика і лікування
хронічних дифузних уражень печінки являють собою одну з найбільш
актуальних проблем сучасної гепатології. Основний шлях прогресування
цих захворювань – розвиток послідовних стадій фіброзу з формуванням
на кінцевих етапах цирозу і/або гепатоцелюлярної карциноми печінки [1,
2]. Фіброгенез у печінці – це універсальний патофізіологічний процес у
відповідь на її пошкодження, що характеризується надмірним відкладенням екстрацелюлярного матриксу в
результаті збільшення синтезу, його
компонентів і зменшення швидкості
їх руйнування [3, 4].
Визначення ступеня фіброзу печінки у хворих на хронічний вірусний
гепатит С ( ХГС) необхідне для прогнозування перебігу захворювання та
оцінки ефективності противірусної
терапії.
Донедавна «золотим стандартом»
діагностики фіброзу була пункційна
біопсія печінки з наступним морфо-

логічним дослідженням біоптату, що
дозволяло визначити ступінь активності запалення та вираженість фіброзу, моніторувати процеси фіброзоутворення до початку проведення
специфічної терапії та після її завершення[5, 6]. Проте, відповідний метод
оцінки фіброзу має серйозні недоліки, такі як: розбіжність результатів у
біоптатах, отриманих з різних ділянок
печінки, ризик розвитку ускладнень
(кровотеча, гемоперитонеум, біліарний перитоніт, пневмоторакс) [7].
У зв’язку з цим, сьогодні використовуються неінвазивні методи діагностики фіброзу печінки, такі як
МРТ з подвійним контрастом, МР
еластографія, дифузно зважені зображення (diffusion-weightedimaging
– DWI), перфузійна МРТ та УЗД:
ARFI (Siemens, Erlangen, Germany),
еластографія в реальному часі (realtimetissueelastography – RTE) (Hitachi
Medical Systems Europe, Zurich,
Switzerland), акустичний кількісний аналіз структур (ASQ) (Toshiba
7
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Матеріали та методи. Під нашим
спостереженням перебувало 66 хворих на ХГС, інфікованих 1 генотипом
вірусу. Серед них 30 чоловіків (45,5%)
та 36 жінок (54,5%), середній вік яких
становив 34,5 ± 1,12. Діагноз підтверджений результатами ПЛР (RNA
HCV+). Пацієнти знаходилися на диспансерному нагляді та амбулаторному
лікуванні у ДКК МГЦ МКЛ №1 м. Вінниці та у клінічному відділенні вірусних гепатитів при Інституті епідеміології та інфекційних хвороб імені
Л.В. Громашевського НАМН України.
Пацієнтам та особам контрольної групи проведено ультразвукову
фіброеластографію (ФЕГ) на апараті
FibroScan (на базі ВМКЦ ЦР, м. Вінниця; клініка еферентної терапії, м. Київ),
що являє собою трансдуцер з робочою
частотою 3,5 МГц, в основі якого технологія – vibration-controlled transient
elastography. Вимірювання еластичності печінки проводилося між величинами 25 і 65 мм, за допомогою датчика М + Probe. Результати ФЕГ оцінені
за шкалою METAVIR. За даними ФЕГ
хворих розподілено на чотири групи:
перша група – пацієнти зі ступенем фіброзу F0 – F1 за METAVIR (n=24 ), що
становить 36,4 %; друга група – пацієнти зі ступенем фіброзу F2 за METAVIR
(n=24), що становить 36,4 %; третя група – пацієнти зі ступенем фіброзу F3 за
METAVIR (n=12), що становить 18,2%;
четверта група – пацієнти зі ступенем
фіброзу F4 за METAVIR (n=6), що становить 9% усіх обстежених осіб, хворих на ХГС.
Потрійна ПВТ проводилася за наступною схемою (згідно рекомендацій

Medical Systems, Osaka, Japan) [8,
9]. Широкого застосування набула
транзієнтна еластографія (Fibroscan,
Echosens, Paris, France), що дозволяє
максимально точно визначити щільність печінкової тканини.
На підставі розрахунку співвідношень окремих непрямих маркерів або
їх комбінацій розроблений ряд індексів та діагностичних панелей, таких
як FibroTest, ActiTest, FibroMaxTest
(FibroTest, ActiTest, NashTest, AshTest,
SteatoTest), ELF [10].
Прямі серологічні маркери фіброзу печінки класифікуються згідно з
молекулярною структурою. Ці речовини безпосередньо залучені у метаболізм позаклітинного матриксу
(ПКМ) і включають маркери фіброгенезу (накопичення), фібринолізу (деградації) і ряд цитокінів [11].
До маркерів накопичення відносять: карбокситермінальний пептид проколагену I типу; амінотермінальний пептид проколагену III типу
(PIIINP); тканинні інгібітори металопротеїназ, трансформуючий фактор
росту-β (ТФР-β); колаген IV типу [12,
13]. Маркери деградації ПКМ представлені карбокситермінальним та
амінотермінальним пептидами проколагену IV типу та матриксними металопротеїназами. Гіалуронова кислота (ГК) більшою мірою пов`язана з
фіброгенезом, проте є і учасником фібринолізу, відображаючи ремоделювання ПКМ [14-16].
Мета дослідження. Уточнити діагностику фіброзу печінки шляхом визначення рівня ГК в сироватці крові
хворих на ХГС.
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ті «STATISTICA 5.5» (належить ЦНІТ
ВНМУ ім. М.І. Пирогова, ліцензійний №AXXR 910А374605FA). Для розробки моделі залежності рівня ГК від
тривалості (етапу) потрійної ПВТ застосовано метод кореляційно-регресійного аналізу. Оцінка достовірності різниці між порівнюваними вибірковими результатами проводилася за
критерієм Стьюдента.
Результати. Згідно отриманих нами даних, вміст ГК у сироватці крові
хворих на ХГС з першим генотипом
вірусу на початку проведення потрійної ПВТ становив 60,07± 3,72 нг/ мл
(р<0,001) та був у 2,63 рази вищим,
ніж у групі здорових осіб (рис.1).

EASL по лікуванню ХГС від 2015 р.):
Пег-Інтерферон альфа-2α (180 мкг/
тиждень) + Рибавірин (1000-1200 мг/
добу) + Софосбувір (400 мг/добу).
Тривалість ПВТ–12 тижнів. Лікування хворих на ХГС проводилося у рамках державної програми (наказ Міністерства охорони здоров`я України
від 31.08.2017р. №1000) у рамках виконання бюджетної програми КПВК
2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та
комплексних заходів програмного характеру» (Державна цільова соціальна
програма профілактики, діагностики
та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року у частині «Централізована закупівля медикаментів для
хворих на вірусні гепатити В та С»)
в рамках проекту Альянсу-Україна
«Розширення доступу до ефективного
лікування на рівні громад для уразливих груп населення в умовах обмежених ресурсів України».
Усім хворим на ХГС на початку,
вкінці та через 24 тижні після закінчення потрійної ПВТ проводилося визначення рівня ГК у сироватці крові
(в умовах науково-дослідної клінікодіагностичної лабораторії ВНМУ ім.
М.І. Пирогова, імуноферментним методом (ELISA) з використанням набору
«HyaluronicAcid» (Corgenix, Inc., США)).
До складу контрольної групи увійшли здорові особи (n=21), репрезентативні за статтю та віком, зі ступенем
фіброзу F0 за METAVIR, з нормальними показниками печінкових проб та
відсутністю хвороб печінки в анамнезі.
Статистична обробка результатів
проводилася у статистичному паке-
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Рисунок 1. Рівень ГК у хворих на ХГС та здорових осіб
* р<0,001-між групами хворих на ХГС та здоровими.

Аналіз залежності рівня ГК у сироватці крові хворих на ХГС від ступеня
фіброзу печінки виявив, що зі збільшенням ступеня фіброзу спостерігається
зростання рівня ГК у сироватці крові.
У хворих з морфологічними ознаками фіброзу печінки (F2) рівень ГК у сироватці крові був в 1,2 рази вищим, ніж у
групі пацієнтів з відсутністю або початковим фіброзом (F0-F1) (рис.2). При вираженому фіброзі F3 рівень ГК у сиро9
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сироватці крові хворих на ХГС під впливом потрійної ПВТ. Було встановлено,
що після дванадцятитижневого курсу
ПВТ рівень ГК у сироватці крові хворих
на ХГС знизився у 1,03 рази і становив
57,98±3,66 нг/мл, однак, був у 2,53 рази
вищим, ніж у здорових осіб (р<0,001).
На кінцевому етапі дослідження (24
тижні після закінчення курсу потрійної ПВТ) ми спостерігали ще більш виражене зниження рівня ГК -54,95±3,37
нг/мл , що було у 1,09 разів нижчим,
ніж на початку лікування та у 1,06 разів нижчим, ніж вкінці ПВТ. Однак, рівень ГК ще у 2,4 рази був вищим, ніж у
здорових осіб (р<0,001) (табл.1).
У результаті проведеного кореляційного аналізу рівня ГК у сироватці крові хворих на ХГС у відповідності до етапу спостереження, виявлено прямий сильний кореляційний
зв’язок (r=0,92; p<0,05) між значенням
ГК у сироватці крові хворих на ХГС з
різним ступенем фіброзу та періодом
спостереження.
Встановлено, що рівень ГК у сироватці крові хворих на ХГС достовір-

ватці крові був уже у 1,47 разів вищим,
ніж при початкових стадіях фіброзу
(F0-F1). Найвищий рівень ГК у сироватці крові був нами зафіксований у групі
хворих з морфологічними ознаками цирозу печінки (F4) і становив 98,47±11,68
нг/мл, що у 2,06 разів більше порівняно пацієнтами зі стадією фіброзу F0- F1
(p<0,05) (риc.2, табл.1).

Рисунок 2.Рівень ГК у сироватці крові
хворих на ХГС залежно від ступеня фіброзу
печінки.
* p<0,05 між групами хворих на ХГС зі ступенем фіброзу F0-F1 та F2, F3, F4.

Наступним етапом нашого дослідження був аналіз динаміки рівня ГК у

Таблиця 1.
Зміни рівня ГК у пацієнтів з фіброзними змінами печінки (F1-F4)
у відповідності до етапів спостереження
Ступінь фіброзу,
дані ФЕГ

Початок ПВТ

F0-F1(n=24)
F2(n=24)
F3(n=12)
F4(n=6)
Здорові(n=21)

47,75±0,92**
57,62±1,96**
70,43±2,77**
98,47±11,68**
22,79±2,72*

Рівень ГК, нг/мл
Через 12 тижнів після
початку ПВТ
45,93±0,91**
55,42±2,0**
68,43±2,62**
95,47±12,1**
22,84±2,63*

Через 24 тижні після
закінчення ПВТ
43,4±0,93**
52,95±2,06**
65,37±2,81**
88,3±9,82**
22,88±2,69*

*- р<0,001 між хворими на ХГС та здоровими; **- p<0,05 між хворими на ХГС зі ступенем фіброзу
F0-F1 та F2, F3, F4.
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но корелює із тривалістю призначеної ПВТ та третім етапом моніторингу
(r=0,99; р<0,05).
Висновки. Рівень ГК в сироватці
крові у хворих на ХГС був у 2,63 рази
вищий, ніж у здорових осіб та зростав
в 1,2- 2,06 рази відповідно до стадії фіброзу.
Проведення потрійної ПВТ супроводжувалося зниженням рівня ГК у
сироватці крові у 1,06 рази вкінці лі-

кування та у 1,09 рази після 24 тижнів
спостереження.
Встановлено прямий сильний кореляційний зв`язок (r=0,92; р<0,05)
між значенням ГК (у відповідності до
ступеня фіброзу печінки) та етапом
проведення потрійної ПВТ.
Отримані дані можуть свідчити про
виражений зв`язок між рівнем ГК та фіброгенезом у печінці хворих на ХГС.
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ПЕРСОНІФІКОВАНИЙ МЕТОД ПОСИЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ПРОТИВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ В
О.Б. Герасун
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького,
м. Львів, Україна
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У статті розглядається оригінальний метод посилення ефективності противірусної терапії хронічного гепатиту В. Для цього на тлі противірусної терапії препаратом з групи аналогів нуклеоз(т)идів внутрішньошкірно проводили імунізацію нативними автолейкоцитами, яку можна розглядати як
один з видів персоніфікованої терапії. Вакцинували пацієнтів, які отримували противірусну терапію понад 2 роки, при умові, що в них, після досягнення індивідуального позитивного результату лікування, подальше зменшення вірусного навантаження припинялось. Проводили потрійну вакцинацію
автолейкоцитами з інтервалом у 30-40 днів. Для виготовлення вакцини 80100 мл гепаринізованої венозної крові пацієнта відстоювали при температурі 37 о С протягом 120-140 хвилин, після чого виділену плазму центрифугували при 450g протягом 8 хвилин. До осаду лейкоцитів додавали 1–1,5 мл
сироватки крові пацієнта та клітини вводили внутрішньошкірно по 0,1 мл в
10-15 точок в ділянці спини. У всіх пацієнтів вже після одноразової імунізації поновлювався процес подальшого зменшення вірусного навантаження,
проте досягнути від’ємного результату суперчутливого методу PCR вдалося
лише у 20% хворих.
Ключові слова: хронічний гепатит В, противірусна терапія, вакцинація автолейкоцитами.

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД УСИЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА В
А.Б. Герасун
Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого,
г. Львов, Украина
В статье рассматривается оригинальный метод усиления эффективности
противовирусной терапии хронического гепатита В. Для этого на фоне противовирусной терапии препаратом с группы аналогов нуклеот(з)идов проводи12
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ли внутрикожную иммунизацию нативными аутолейкоцитами, рассматриваемую как один из видов персонифицированной терапии. Вакцинировали пациентов, получавших противовирусную терапию более 2 лет, при условии, что у
них, после достижения индивидуального положительного результата, дальнейшее уменьшение вирусной нагрузки прекращалось. Проводили трехразовую
вакцинацию аутолейкоцитами с интервалом в 30-40 дней. Для приготовления
вакцины 80-100 мл гепаринизированной венозной крови пациента отстаивали при температуре 37о С в течение 120-140 мин, после чего выделенную плазму крови центрифугировали при 450g в течение 8 минут. К осадку добавляли
1-1,5 мл сыворотки крови и лейкоциты вводили внутрикожно по 0,1 мл в 10-15
точек в области спины. У всех пациентов уже после одноразовой иммунизации
восстанавливался процесс дальнейшего уменьшения вирусной нагрузки, однако добиться отрицательного результата ультрачувствительного метода PCR
удалось у 20% больных.
Ключевые слова: хронический гепатит В, противовирусная терапия, вакцинация аутолейкоцитами.

PERSONIFIED METHOD OF AMPLIFICATION
OF ANTIVIRAL THERAPY EFFICACY IN CHRONIC HEPATITIS B
O.B. Herasun
Danylo Halytsky Lviv national medical university, Lviv, Ukraine
The article highlights an original method of amplification of antiviral therapy
efficacy in chronic hepatitis B. Thus, along with antiviral therapy with medicines
from nucleoside group analogues, immunization with native autoleukocytes was
performed intradermally. It can be considered as one of the kinds of personified
therapy. Patients, who had received antiviral therapy over two years, were vaccinated,
if after achievement of individual positive result of treatment, further reduction of
viral load ceased. Triple vaccination with autoleukocytes was conducted with an
interval of 30-40 days. To receive the vaccine, 80-100 ml of a patient’s heparinized
venous blood was being settled at t 370C for 120-140 minutes, then, isolated plasma
was being centrifuged at 450 g for 8 minutes. Further, 1-1.5 ml of patient’s blood
serum was added to leukocyte suspension and the cells were injected intradermally
in the dose 0.1 ml into 10-15 points in the back. The process of further reduction of
viral load was restored in all patients already after single immunization; however,
negative result of highly sensitive PCR method could be achieved only in 20% of
patients.
Key words: chronic hepatitis B, antiviral therapy, vaccination with autoleukocytes.
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ВСТУП. Відомо, що складність лікування хронічного гепатиту В (ХГВ)
зумовлена різноманітними можливостями вірусу гепатиту В (HBV) ухилятися від імунної відповіді та противірусної терапії. Здатність HBV до мутацій та особливо – інтеграція DNA
HBV у геном гепатоциту дозволяють
вірусу зберігатися в умовах противірусної терапії [1-3].
Через недостатню ефективність
противірусної терапії ХГВ протягом
тривалого часу розробляються різні
лікувальні вакцини [4, 5]. Проте абсолютна більшість цих вакцин випробовується лише в експериментах, переважно на тваринах. До випробуваних
у клінічних умовах належать вакцини, які широко використовуються для
імунізації населення з метою профілактики вірусного гепатиту В. Переважно це рекомбінантні дріжджові
вакцини, що містять продукт S-гена
ВГВ (білок HBsAg). Комерційні вакцини майже не мають протипоказів і
тому їх можна випробувати як лікувальну вакцину [6]. Проте такі вакцини посилюють імунітет лише по відношенню до HBsAg, що недостатньо
для ефективної вірусної інактивації
та може призводити до мутацій в «а»детермінанті HBsAg (у науковій літературі ці мутації розглядаються як
«втеча» вірусу від імунної відповіді).
Тому метою нашого дослідження було випробування в якості лікувальної вакцини внутрішньошкірної
імунізації неінактивованими автолейкоцитами. Відомо, що імунізація автолейкоцитами переважно використовується для лікування різних авто-

імунних процесів [7, 8], зокрема тих,
що розглядаються як позапечінкові
прояви вірусних гепатитів [9-11]. До
того ж, автолейкоцити при ряді вірусних інфекцій можна використовувати
як вірусовмісний матеріал. Так, внутрішньошкірна імунізація неінактивованими автолейкоцитами виявилась ефективною для лікування часто
рецидивуючого герпесу, викликаного
вірусом 1 та 2 типу [12]. Імунізація автолейкоцитами випробовується і для
лікування ВІЛ-інфекції [13].
Широкий спектр імунізації автолейкоцитами створює підстави для
випробування цього методу для лікування хворих на ХГВ. До того ж автолімфоцити можна використовувати
як суто індивідуальний вірусовмісний
матеріал («персоніфікована терапія»),
що є особливо важливим для лікування ХГВ і якісно відрізняє цей метод
від інших лікувальних вакцин.
Імунізацію автолейкоцитами вибробували для посилення противірусної терапії аналогом нуклеоз(т)иду. В
якості препарату з цієї групи обрано
тенофовір.
Матеріал та методи. Проімунізовано 55 хворих на ХГВ віком від 22 до 63
років (30 жінок та 25 чоловіків), в яких
не було цирозу печінки, інших вірусних гепатитів та ВІЛ-інфекції. До дослідження увійшли ті, в кого, незважаючи на тривалу терапію тенофовіром
(не менше 2-х років), продовжувалась
реплікація DNA HBV. До того ж у цих
відібраних пацієнтів, після досягнення
максимального індивідуального ефекту противірусної терапії, зменшення
вірусного навантаження у подальшому
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трішньошкірно (до утворення «лимонної кірочки») по 0,1 мл у 10–15
точок в шкіру спини.
Вірусне навантаження та кількість
HBsAg визначали перед імунізацією та через 30-35 днів після неї. DNA
HBV визначали кількісним або, при
потребі, якісним методом PCR (чутливість – 5 МО/мл).
Цироз печінки виключали на підставі даних клініко-біохімічного обстеження та визначення ступеня фіброзу печінки методом Фібро Тесту
(44 пацієнти) або шляхом патогістологічного дослідження біоптату печінкової тканини (11 пацієнтів).
Для кількісного визначення HBV
DNA методом PCR використовували
тест-систему «Corbett Research» (Австралія). Гепатит C в пацієнтів, що увійшли до групи дослідження, виключали визначенням HCV RNA якісним
методом PCR (Real-time), використовуючи тест-систему «Corbett Research»
(Австралія); на ВІЛ-інфекцію пацієнтів обстежували методом ELISA за допомогою тест-системи четвертого покоління Genscreen Ultra HIV Ag–Ab
(Bio-Rad, France).
Результати та їх обговорення. Результати імунізації автолейкоцитами,
які проводили на тлі противірусної
терапії, представлені у табл. 1.
Проаналізуємо результати лікування в групах пацієнтів.
Перша група. Потрійна імунізація
автолейкоцитами у групі із 16 хворих
на ХГВ, в яких вміст DNA HBV становив до імунізації на тлі противірусної
терапії ≥3×104 МО/мл, призвела до значного зменшення інтенсивності реплі-

припинялось, щонайменше протягом
8-місячного спостереження суттєвих
змін рівня вірусного навантаження
вже не було. Для подальшого посилення ефективності противірусної терапії
пацієнтів внутрішньошкірно імунізували неінактивованими автолейкоцитами. Імунізацію проводили тричі з
інтервалом у 30-40 днів, в окремих випадках багаторазово.
Пацієнти були поділені на три групи, залежно від вірусного навантаження, яке спостерігалося в наслідок
тривалого лікування. У першій групі
із 16 хворих (29,1% від загальної кількості) вміст DNA HBV на час імунізації автолейкоцитами становив від
3×104 до ≥ 1×108 МО/мл; в 25 пацієнтів другої групи (45,45%) – вірусне навантаження було менше 2×103 МО/мл;
у 14 пацієнтів (25,45%) третьої групи DNA HBV вдавалося виявити лише якісним методом PCR (аналітична
чутливість 5 МО/мл).
У 46 пацієнтів генотип вірусу D
(83,64%), в 9 – A (16,36%).
Імунізація
автолейкоцитами.
Лейкоцити виділяли шляхом відстоювання гепарінізованої венозної крові.
Для цього венозну кров в об’ємі 80100 мл набирали у флакон з Heparinum
natricym (Heparini-Richter) з розрахунку 50 од. гепарину на 10 мл крові
і відстоювали при температурі 37°С
120-140 хвилин. Плазму крові відбирали та центрифугували при 450g
протягом 8 хв. Осад ресуспендували в
1-1,5 мл сироватки крові пацієнта.
Імунізацію автолейкоцитами периферичної крові проводили наступним чином: лейкоцити вводили вну15

Гепатологія, 2018, № 4
Таблиця 1.
Вплив імунізації автолейкоцитами на інтенсивність реплікації HBV DNA
Вміст HBV DNA перед
імунізацією (МО/мл)

Кількість
хворих

від 3×104 до ≥1×108
< 2×103
Виявлявся лише ультрачутливим методом PCR

16
25

Вміст після імунізації (МО/мл)
Ефективність
< 1 000
5
0
у підгрупі
11*(68,75%) 5 (31,25%)
100%
19 (76%)
6 (24%)
100%

14

-

9(64,29%)

5 (35,71%)

35,71%

* В одному випадку відбулось загострення

кації DNA HBV у всіх пацієнтів. Так, в
11-и пацієнтів з першої підгрупи після
імунізації кількісне визначення вмісту
DNA HBV стало меншим 1000 МО/мл
(68,75%) (в 7 з них протягом року подальшого спостереження він коливався в межах від 160 до 300 МО/ мл); в
5-х – виявлення HBV DNA стало можливим лише за допомогою ультрачутливого методу PCR (31,25%). Отже, позитивна ефективність лікування зареєстрована у всіх пацієнтів групи (100%)
проте, на жаль, DNA HBV продовжувала виявлятися (негативного результату ультрачутливоого методу PCR досягти не вдалось).
В однієї хворої з цієї підгрупи, незважаючи на трьохрічну противірусну терапію тенофовіром, вміст HBV
DNA становив понад 1×108 МО/мл.
Вже через 30 днів після першої імунізації вміст DNA HBV зменшився до
2,1×103 МО/ мл, а після 3-ої – становив
420 МО/мл. Отже, пригнічення реплікації вірусу відбувалося швидко та інтенсивно, натомість кількість HBsAg
в сироватці крові майже не змінилася.
Імунізацію та лікування хворої тенофовіром припинили, бажаючи прослідкувати за стійкістю досягнутого результа-

ту, що зараз розцінюємо як помилкове
рішення. На це вказує те, що при обстеженні через чотири місяці концентрація HBV DNA піднялась до попереднього рівня: стала більше 1×108 МО/мл.
У зв’язку з поновленням інтенсивної вірусної реплікації знову почали
імунізацію на тлі лікування тенофовіром – концентрація вірусу почала
зменшуватись, проте значно повільніше. Багаторазову імунізацію проводили з інтервалом в один місяць і перед
кожною визначали вірусне навантаження. Після першої вакцинації через
30 днів вірусне навантаження становило 4,4×107 МО/мл; після 6-ї – 1,5×104
МО/мл, а після 7-ої –11 МО/мл.
Отже, вплив повторного процесу імунізації на рівень реплікації НBV
значно послабшав, порівняно із попереднім. Створюється враження, що передчасне припинення терапії сприяло
розвитку мутації вірусу і призвело до
послаблення ефективності вакцинації.
Друга група пацієнтів. З 25 пацієнтів, в яких вміст DNA HBV був
< 2×103 МО/мл, у 19 після трьохразової імунізації автолейкоцитами вірусне навантаження стало визначатися
лише ультрачутливим методом PCR
16
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(76%), а в 6 хворих DNA HBV протягом року (термін спостереження) взагалі перестало виявлятися (24%).
Третя група пацієнтів. З 14 хворих, в яких внаслідок тривалої противірусної терапії виявити наявність
HBV DNA вдавалося лише ультрачутливим методом PCR, в 5-х після
трьохразової імунізації вірус перестав
виявлятися (35,71%). Іншим хворим
для припинення реплікації вірусу додатково зробили ще 3-4 імунізації на
тлі противірусної терапії, проте результат ультрачутливого методу PCR
залишався позитивним.
Що стосується HBsAg, то він перестав визначатися в 9 пацієнтів із 11, у
яких вдалося досягти негативного результату ультрачутливого методу PCR
(81,82%); в інших пацієнтів, незважаючи на значне зниження вірусного навантаження, вміст HBsAg зменшувався помірно.
Отже, імунізація автолейкоцитами на тлі противірусної терапії посилює ефективність лікування. Вірусне
навантаження значно зменшується,
хоча ступінь реагування носить суто
індивідуальний характер. Проте припинити реплікацію HBV DNA, по даних ультрачутливого методу PCR, із 55
цих хворих, вдалося лише в 11 пацієнтів (20%). Протягом року (період спостереження) досягнуті результати зберігалися, проте на тлі противірусної
терапії тенофовіром. Зрозуміло, що ці
показники стосуються пацієнтів, більшість з яких недостатньо реагувала на
противірусну терапію. Достатньо нагадати, що в 16 пацієнтів (з 55; 29,09%),
незважаючи на тривалу противірусну

терапію, вміст HBV DNA у крові становив від 3×104 до ≥1×108.
Механізм дії внутрішньошкірної
імунізації неінактивованими автолейкоцитами вивчений недостатньо, проте його можна розглядати як комплексний вплив автореактивних клітин на
механізми імунної відповіді. Вплив
імунізації автолейкоцитами на стан
автоімунних процесів пояснюють наявністю в лімфоцитах фактора переносу, що робить таку імунізацію подібною до вакцинації для профілактики
інфекційних хвороб [7]. Проте лімфоцити, в яких відбувається реплікація
DNA HBV, одночасно є і природним
«вірусовмісним матеріалом».
У разі внутрішньошкірного введення автореактивні клітини можуть викликати стан активності клітинної лімфоцитарно-опосередкованої
імунної
відповіді шляхом генерування цитотоксичних лейкоцитів. Важливим є і процес
корекції сітки Ерне – ідіотип-антиідіотипова регуляція імунної відповіді, активація CD3+, CD8+, CD25+-лімфоцитів, а
також CD3+, CD8+, CD28+-лімфоцитів,
одночасно із блокуванням Fc-рецепторів
та глікопротеїнових, лектинових рецепторів на В-лімфоцитах [7, 8].
Отже, імунізація вірусовмісними
лімфоцитами не тільки може посилювати противірусний імунітет [12], але
й одночасно зменшує синтез кріоглобулінів та пригнічує інші автоімунні
процеси [9-11], що теоретично також
може впливати на ефективність противірусної терапії. До того ж імунізація автолейкоцитами значно пригнічує
продукцію прозапального цитокіну –
фактора некрозу пухлин-альфа [14].
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пу до НВsAg є значно інтенсивнішою,
ніж у культурі автолейкоцитів, виготовленої до імунізації [15].
Вплив генотипу вірусу на ефективність імунізації встановити не вдалось. Це зумовлено значним переваженням генотипу D у досліджуваній
групі, що обумовлено природним розподілом.
Висновки. У хворих на ХГВ внутрішньошкірна імунізація неінактивованими автолейкоцитами суттєво
впливає на інтенсивність противірусної терапії гепатиту. Про це свідчить
поновлене зменшення вмісту HBV
DNA у хворих, в яких дія противірусної терапії до імунізації призупинилася. Особливо це помітно у хворих із
високим вірусним навантаженням.

Виділення лімфоцитів шляхом попереднього відстоювання крові призводить до потрапляння до маси лейкоцитів інших клітин – еритроцитів.
У даному випадку, на нашу думку,
їх можна порівняти з хімічними
ад’ювантами, що посилюють дію вакцини за рахунок затримки «видалення» антигена, тим паче, що, як відомо,
в еритроцитах хворих на ХГВ наявні
вірус та окремі його антигени.
За даними, отриманими в попередніх дослідах in vitro, встановлено, що
імунізація автолейкоцитами посилює
клітинний противірусний імунітет.
Про це свідчить те, що у культурі лейкоцитів, виготовленої з клітин, отриманих із периферичної крові хворих
на ХГВ через 10-12 днів після імунізації, гіперчутливість сповільненого ти-
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В роботі представлені результати вивчення сучасної ситуації з ехінококозу,
дана характеристика основних методів діагностики та оптимізовано діагностичний алгоритм, що покращує результати лікування. З метою оцінки стану цитокінової системи у хворих на ехінококоз обстежано 73 особи віком від 20 до 70
років. Методом ІФА (імуноферментного аналізу) досліджені цитокіни TNF-α,
IL-1β, IL-1 Ra, IL-4, IL-8, IFN-γ.
Ключові слова: ехінококоз, діагностика, лікувально-діагностичний алгоритм, цитокіни, ФНО-α, IL-1β, IL-1 Ra, IL-4, IL-8, IFN-γ.

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА
У БОЛЬНЫХ ЕХИНОКОККОЗОМ ПЕЧЕНИ
Е.И. Бодня, Т.А. Велиева, И.П. Бодня
Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ
Украины, г. Харьков, Украина
В работе представлены результаты изучения современной ситуации по
эхинококкозу, дана характеристика основных методов диагностики и оптимизирован диагностический алгоритм, что улучшает результаты лечения. С
целью оценки состояния цитокиновой системы у больных эхинококкозом
обследовано 73 человека в возрасте от 20 до 70 лет. Методом ИФА
(иммуноферментный анализ) были исследованы цитокины TNF-α, IL-1β,
IL-1 Ra, IL-4, IL-8, IFN-γ.
Ключевые слова: эхинококкоз, диагностика, лечебно-диагностический алгоритм, цитокины, ФНО-α, IL-1β, IL-1 Ra, IL-4, IL-8, IFN-γ.
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OPTIMIZATION OF DIAGNOSTIC ALGORITHM
IN PATIENTS WITH LIVER ECHINOCOCCOSIS
K.I. Bodnia, T.A. Velieva, I.P. Bodnia
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ministry of Health of
Ukraine, Kharkiv, Ukraine
The paper presents the results of the study of the current situation in echinococcosis.
The characteristic of the basic diagnostic methods has been given and diagnostic
algorithm has been optimized, which improves the results of treatment. In order to
evaluate the cytokine system condition in patients with echinococcosis, 73 individuals
aged 20 to 70 years were examined. The IFN-α, IL-1β, IL-1 Ra, IL-4, IL-8, IFN-γ were
investigated by ELISA (immunoassay).
Key words: echinococcosis, diagnosis, treatment and diagnostic algorithm,
cytokines, TNF-α, IL-1β, IL-1 Ra, IL-4, IL-8, IFN-γ.
Ехінококоз печінки тяжке паразитарне захворювання, яке зустрічається
у жителів всієї земної кулі, але має різноманітну тенденцію до поширення в
різних географічних регіонах [1, 2, 3].
Проте доцільно відзначити, що офіційно наведені дані не завжди відображають дійсну частоту захворюваності.
Так, в Чилі, що є одним з осередків ехінококозу, в результаті проведеного узагальненого аналізу офіційних даних,
публікацій в літературі і безпосередньої
роботи в лікарнях встановлено, що ехінококоз зустрічається у 8,5-11,4 на кожні
100 тисяч населення, що в 4 рази перевищує офіційні дані [4, 5, 6]. Така ж ситуація спостерігається і в Україні: по офіційних даних захворюваність на ехінококоз
перебільшує дані офіційної статистики.
Серед країн СНД ендемічними регіонами є Республіки Середньої Азії, Молдова і деякі регіони Росії. Захворюваність
на ехінококоз в Туркменістані, Молдові, Киргизстані становить 3,8-5,5 на 100
тисяч населення [7, 8]. В Узбекистані рі-

вень ураження на ехінококоз варіює в
середньому від 6 до 9 осіб на 100 тисяч
населення. Кількість щорічних операцій
в цій республіці становить 1-1,5 тисяч з
летальністю 2,5-7% і більше [8]. Незважаючи на доброякісну природу, ехінококоз є однією з проблемних областей хірургічної гепатології, через часті ускладнення і тривалі терміни стаціонарного
лікування [4, 9, 10, 11]. Будучи крайовою
патологією, ехінококоз довгі роки залишається однією з головних проблем центрально-азіатського регіону [12, 13].
Територія України є осередком напруженості епізоотичних процесів, до
яких відноситься і ехінококоз, частота
якого має стійку тенденцію до збільшення. Однокамерний ехінокок паразитує в личинковій стадії у проміжного
хазяїна − більш ніж у 60 видів травоїдних і всеїдних копитних тварин, а у статевозрілій стадії − у 15 видів м’ясоїдних
(включаючи вовка, шакала), які є остаточними хазяями [14, 15, 16]. Існуючі труднощі ранньої і диференціальної
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кового дослідження, комп’ютерної томографії та магнітно-резонансної томографії [9, 27, 28].
Головним достоїнством цих методів
є те, що вони дозволяють діагностувати ехінококоз в доклінічній стадії, коли
паразитарні кисти мають невеликі розміри. Поява абсолютно безпечного для
хворого методу − ультразвукового дослідження (УЗД), що за своїми можливостями практично не поступається
комп’ютерній томографії, вивело його на
провідне місце в діагностиці ехінококозу [27, 28]. Висока інформативність, простота виконання, відсутність спеціальної
підготовки хворого, безпечність, а також
можливість швидкого (3-5 хвилин) і багаторазового дослідження вигідно відрізняють дану методику від інших методів променевої діагностики [27].
На достовірність УЗД можуть впливати як конституційні особливості хворого, так і викривлення, що виникають
внаслідок певної специфіки формування зображення. Діагностичні труднощі
можуть спостерігатися у хворих з великими кистами з живим паразитом, а
також у пацієнтів із загиблим ехінококом. У першому випадку, ехінококові
кисти слід диференціювати з непаразитарними, а в другому − з пухлинами,
вдаючись до серологічних реакцій або
комп’ютерної томографії (КТ) [29, 30].
При УЗД для ехінококозу характерно 5 ознак: гіпоехогенні утворення; гіпоехогенний ободок; дочірні кисти; симптом заднього посилення; подвійний
контур стінки кисти [27, 28]. На думку
більшості авторів, діагноз ехінококозу
більш достовірний при поєднанні двох
і більше ознак. Лінійні ехоструктури в

діагностики, обумовлені тривалим безсимптомним перебігом хвороби, пізнім зверненням хворих за медичною
допомогою, коли вже спостерігаються
ускладнені форми ехінококозу печінки, а киста досягає великих розмірів,
створюють тактичні й технічні труднощі при проведенні оперативного втручання [17, 18, 19]. Найбільш частими є
хронічні ускладнення: нагноєння паразитарної кисти, яке зустрічається у 18,449% випадків, звапніння фіброзної капсули – у 4,8-18,1% осіб [20, 21].
Частота гострих ускладнень ехінококозу, таких як прорив в черевну
порожнину, варіює від 2,7 до 6,29%,
прорив у плевральну порожнину − до
9,6%, прорив в жовчовивідні шляхи з
розвитком механічної жовтяниці та
холангіту − від 6 до 63% [20, 22]. Гострі
ускладнення перебігають тяжко і вимагають проведення екстрених оперативних втручань. Зазначені фактори
на фоні загальної тенденції до збільшення захворюваності роблять проблему лікування ехінококозу досить
актуальною в ендемічних регіонах.
Клінічна діагностика ехінококозу
складна в силу мізерності специфічної
симптоматики. Поява ж симптомів говорить найчастіше про значні розміри
кисти, або приєднання різних ускладнень. Відсутність специфічності клініколабораторних проявів ехінококозу виділяє на перший план діагностики інструментальні методи дослідження, які є на
сучасному етапі провідними у виявленні захворювання [23, 24, 25, 26]. Новий
етап розвитку діагностики ехінококозу
пов’язаний з розробкою більш інформативних засобів діагностики − ультразву22
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отворі кисти, які не змінюють свого положення, також є характерною ознакою
ехінококового походження [31].
Порівняльний аналіз УЗД і КТ показує переваги УЗД при виявленні кист
діаметром менше 1 см, але метод поступається в плані точної топічної діагностики осередкового утворення печінки
[32]. Коли мова йде про панорамне зображення, то початок впровадження в
практику 3-мірної реконструкції за даними УЗД з контрастуванням усуває
цей недолік. Однак досвід подібних досліджень обчислюється одиницями і в
більшості клінік поки недоступний.
Подальшим кроком у поліпшенні
діагностики ехінококозу печінки стало
застосування КТ, що характеризується
в порівнянні з УЗД, панорамністю зображення, більш високою чутливістю
при певних локалізаціях, точністю диференціальної і топічної діагностики
[25]. КТ вже знайшов повсюдне поширення. КТ дозволяє більш ефективно
диференціювати «псевдосолідні» форми ехінококозу від пухлин. Загальна
точність КТ-діагностики при ехінококозі за даними літератури перевищує
95% [33]. Найважливішою вартістю КТ
є можливість об’єктивно судити про
розміри кист, їх кількість і розташування в печінці, взаємовідносини з судинами і жовчними протоками, оцінити стадію розвитку паразита.
У той же час існуючі методи інструментальної діагностики не здатні забезпечити 100% точний результат. У 2-9%
випадків встановити природу кистозного утворення печінки за допомогою
інструментальних методів дослідження
не вдається. Головним чином, це стосу-

ється диференціальної діагностики між
непаразитарними кистами печінки і
ехінококовими. У клінічній практиці це
вирішується шляхом проведення серологічних тестів на ехінококоз.
Незважаючи на певну діагностичну
досконалість, серологічні дослідження
при ехінококозі, ні у випадку позитивного, ні в разі негативного результатів
не можуть мати вирішального значення, особливо в доклінічних стадіях [30,
34]. Слід зазначити, що залишається
ряд невирішених питань. Так, якщо питання діагностики кистозних утворень
печінки з впровадженням високоточних технологій УЗД, КТ з чутливістю
до 100% можна вважати практично вирішеними [31, 33], то їх диференціальна
діагностика представляє, в ряді випадків, значні труднощі. Інформативність
з цією метою серологічних реакцій при
ізольованому застосуванні не перевищує 82%, зростаючи при поєднанні
двох або декількох проб.
Незважаючи на численні дослідження в області імунопатогенеза, діагностики та лікування ехінококозу,
цю проблему не можна вважати докінця вирішеною. Особливу значущість
ця проблема набуває на тлі зростання
імунодефіцитних станів, що виникають унаслідок порушень в імунній системі, серед яких ехінококозу відводиться важлива роль як однієї з причин у
формуванні гепатобіліарної і гастроентерологічної патології. В організмі з доброю імунорезистентністю ехінококоз
майже не має клінічних проявів, в 9099% перебігає безсимптомно і залишається недіагностованим через відсутність патогномонічних ознак.
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вікових груп населення обумовлює необхідність проведення диференціальної діагностики на основі нових методологічних
підходів і методів. Це дозволяє встановити наявність і активність інфекційного
процесу, що має важливе значення на тлі
зростання імунодефіцитних станів.
Одним з таких нових і перспективних підходів може явитися вивчення
рівня сироваткових цитокінів, що відображають стан імунної системи і
розвиток захисних реакцій організму.
На думку більшості авторів, головна роль при формуванні нестерильного імунітету проти ехінокока належить клітинній ланці імунітету, а реакції гуморального імунітету відіграють
підпорядковану роль: при цьому ефективність адаптаційно-захисних сил макроорганізму залежить, в значній мірі,
від характеру паразитування збудника
і стану різних ланок імунної системи.
Аналіз сучасної літератури свідчить про актуальність проблеми ехінококозу. Перш за все, це обумовлено значною кількістю хворих в ендемічних регіонах, незважаючи на
проведення профілактичних заходів.
Це диктує необхідність своєчасної інструментальної та лабораторної діагностики ехінококозу печінки, яка залишає бажати кращого.
Мета дослідження: оцінити ступінь імунної дисфункції за станом цитокінової системи у хворих на ехінококоз та оптимізувати діагностичний
алгоритм для удосконалення результатів лікування ехінококозу печінки.
Матеріал та методи дослідження.
Для виконання поставленої мети обстежено 253 хворих на ехінококоз віком

Імунна система організму хазяїна не
відкидає антигенно чужорідну тканину,
а дозволяє личинковій стадії паразита
розвиватися до значних розмірів. Можна припустити, що з моменту проникнення зародка в організм і його «приживлення» ларвальна стадія гельмінта
надає гальмівну дію на організм людини. І до моменту приживлення і подальшого розвитку кисти при серологічному обстеженні на ехінококоз можна ще
отримати позитивну відповідь − антитіла будуть зростати. За даними деяких
авторів антитіла беруть участь в захисних реакціях. Показано, що вони можуть проникати через неушкоджену
оболонку паразитарної кисти і надавати цитотоксичну дію на протосколекси.
Надалі паразит включає в свої тканини білки хазяїна, маскуючись під
«свого». Ймовірно, після включення
цих білків в тканини паразита вироблення імунодепресантів припиняється, оскільки необхідності в цьому вже
немає. Крім того, можливо, що безперешкодний розвиток паразита пов’язаний
з внутрішньо- або міжмолекулярною
формою конкуренції антигенів.
У даний час ще не існує прямих доказів, що дозволяють говорити про набутий
імунітет при ехінококозі. Хоча, мабуть,
така можливість є. Інакше як можна пояснити той факт, що в одній сім’ї з певним
укладом і звичками, одні члени хворіють
на ехінококоз, а інші ні?
І хоча порушення гуморальної і клітинної ланок імунітету при ехінококозі
докінця не виявлені, поширення збудника серед тварин не тільки в сільській місцевості, а й у містах, важлива роль ехінококозу у формуванні патології різних
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клінічної інфекційної лікарні (свідоцтво про атестацію № 100-129/2011), а
також медичною лабораторією «Аналітика» (ліцензія № 554074 від 20.05.
2010 р, свідоцтво атестації № 1004203/2011 від 14.10.2011 р). Інструментальні методи дослідження виконувалися з метою діагностики ехінококозу
печінки і визначення динаміки ліквідації залишкової порожнини кисти.
Специфічне лікування хворих на
ехінококоз проводили препаратом
альбендазол в дозі 400 мг 2 рази на добу після їжі курсами в 28 днів з 14-денними перервами [38, 39]. Разом із специфічною терапією проводили патогенетичну і симптоматичну терапію.
Для оцінки отриманих результатів
проводилася статистична обробка матеріалу загальноприйнятими методами
варіаційної статистики. Для характеристики варіаційного ряду були використані статистичні показники: середня арифметична; середньоквадратичне
відхилення; помилка середньої арифметичної, коефіцієнт кореляції.
Статистичний аналіз даних проводився з використанням пакета
прикладних програм «Statistica for
Windows» 8.0, з визначенням достовірності відмінностей за допомогою
критерію Стьюдента-Фішера.
Результати дослідження.
Аналіз розподілу хворих за статтю та віком показав, що жінок було
більше, ніж чоловіків, і співвідношення між чоловіками (45,5%) і жінками
(54,5%) склало 1: 1,2 (табл.1).
Можливо, це обумовлено тим, що
вони традиційно більше часу приділяють веденню домашнього господарства,

від 20 до 70 років (115 чоловіків і 138
жінок), які перебували на амбулаторному обстеженні і лікуванні на кафедрі медичної паразитології і тропічних
хвороб Харківської медичної академії
післядипломної освіти у 2013-2018 рр.
З метою оцінки стану цитокінової
системи у хворих на ехінококоз обстежено 73 особи віком від 20 до 70 років. Методом ІФА (імуноферментного аналізу)
були досліджені цитокіни ФНО-α, IL-1β,
IL-1 Ra, IL-4, IL-8, IFN-γ. Для порівняння і контролю обстежено 30 практично
здорових осіб відповідної статі та віку.
Діагноз «ехінококоз» у всіх хворих основної групи і його відсутність в
контрольній групі підтверджено відповідно до критеріїв діагностики на підставі сукупності клінічної картини, клініко-лабораторних показників і результатів інструментального дослідження.
Критерії включення: у групу дослідження включалися пацієнти після
отриманої інформованої згоди пацієнта з достовірно встановленим діагнозом «ехінококоз».
Клінічне дослідження хворих проводили за загальноприйнятою методикою, яка включала дані ретельно
зібраного анамнезу; суб’єктивних і
об’єктивних даних; даних лабораторного (аналіз крові, аналіз сечі, біохімічний аналіз крові, імунологічний статус, імуноферментний аналіз на ехінококоз (ІФА, фактор некрозу пухлини
альфа (TNF-α), IL-1β, IL-1 Ra, IL-4,
IL-8, IFN-γ), інструментального дослідження (ультразвукове дослідження
внутрішніх органів) [35, 36, 37].
Клініко-лабораторні дослідження
проведені на базі Харківської обласної
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Аналізуючи дані про локалізацію
ехінококових кист, ми, як і багато інших дослідників, відзначили частіше ураження правої частки печінки
(табл. 3). Ехінококоз центральної локалізації, під яким ми мали на увазі
локалізацію кист в області воріт печінки (4-5,8 сегменти) спостерігався у
6,6% пацієнтів (табл. 3).
Слід акцентувати увагу на тому,
що у 64 (25,3%) хворих були множинні ехінококові кисти. Серед хворих з
множинним ураженням у 32 було по
2 кисти, у 20 по 3 і у 12 пацієнтів по 4
кисти в печінці і більше (табл. 4).
Більшість хворих (178) звернулося за медичною допомогою протягом
перших двох років після появи клінічних симптомів захворювання. У 12
(4,7%) хворих ехінококоз був виявлений випадково в безсимптомній стадії
при проведенні УЗД.

безпосередньо займаючись доглядом за
тваринами і працюючи на городі.
Аналіз розподілу хворих залежно
від місця проживання показав, що на
фоні загального почастішання захворюваності намітилася тенденція до
зростання захворюваності на ехінококоз печінки серед міських жителів (р
<0,05) (табл.2).
Ймовірно, це обумовлено зростанням кількості поїздок європейців в регіони, ендемічні з ехінококозу, міграцією
населення із сільських районів у великі
міста, погіршенням загальної епідеміологічної ситуації і поганим санітарно-гігієнічним контролем за якістю сільськогосподарської продукції. Характеристика
обстежених хворих наведена в таблиці 2.
У 58,5% хворих були солітарні кисти, і у 41,5% − множинні кисти, причому частіше (43,4%) мав місце первинно-солітарний характер ураження.

Таблиця 1.
Розподіл хворих на ехінококоз за статтю та віком
Стать
чоловіки
жінки
Разом

21-30
осіб
%
33
28,7
43
31,1
76
30,0

31-40
осіб
%
52
45,2
19
13,8
71
28,1

Вік хворих (роки)
41-50
51-60
осіб
%
осіб
%
14
12,2
14
12,2
38
27,5
19
13,8
52
20,6
33
13,0

61-70 і більше
Разом
осіб
%
осіб
%
2
1,7
115 100
19
13,8
138 100
21
8,3
253 100

Таблиця 2.
Розподіл хворих залежно від місця проживання
Розподіл
за місцем
проживання

Міські
жителі
осіб

Хворі
на ехінококоз

%

Жителі
м. Харкова
осіб

%

Сільські
жителі
осіб

%

148 58,5 107 42,3 105 41,5
26

Жителі
Жителі
Міські
Сільські
Харків- інших об- жителі
жителі
ської об- ластей, інших об- інших області
разом
ластей
ластей
осіб % осіб % осіб % осіб %
92

36,4

54

21,3

41

75,9

13

24,1
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Дані про тривалість анамнезу
представлені в таблиці 5.
Супутні захворювання виявлені у
67 (26,5%) з 253 хворих. Супутні захворювання обтяжували загальний стан
хворих. На особливу увагу заслугову-

вали пацієнти з цукровим діабетом, гіпертонічною та ішемічною хворобою
серця (табл. 6). Супутня патологія була
показанням до консервативної терапії.
Всім хворим проводився комплекс
клінічних, лабораторних та інструТаблиця 3.

Розподіл хворих залежно від локалізації ехінококових кист
Хворі на ехінококоз
253 (100%)

Солітарні ехінококові кисти
права доля ліва доля центральна локалізація
134 (53,0%) 38(15,0%)
17 (6,7%)

Множинні
ехінококові кисти
64 (25,3%)

Таблиця 4.
Розподіл хворих з множинними ехінококовими кистами
Хворі на
Множинні ехінококові
Множинні ехінококові Множинні ехінококові кисти
ехінококоз кисти − 2 кисти в печінці кисти − 3 кисти в печінці − 4 кисти в печінці і більше
осіб %
осіб
%
осіб
%
осіб
%
64 100
32
50,0
20
31,2
12
18,8

Таблиця 5.
Розподіл хворих за тривалістю анамнезу у хворих на ехінококоз печінки
Хворі на ехінококоз
осіб
%
253
100

До 1 року
осіб
%
110
43,5%

1-2 роки
осіб
%
68
26,8%

2-5 років
осіб
%
48
19,0%

Понад 5 років
осіб
%
27
10,7%

Таблиця 6.
Супутні захворювання у хворих на ехінококоз
Супутні захворювання
гіпертонічна хвороба
ішемічна хвороба серця
цукровий діабет
пієлонефрит
хронічний бронхіт
виразкова хвороба
жовчнокам’яна хвороба
хронічний гастрит
киста яєчника
Разом

Хворі на ехінококоз
осіб
13
9
3
7
8
2
6
18
1
67
27

%
19,4
13,4
4,6
10,4
11,9
3,0
8,9
26,9
1,5
100
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ментальних досліджень. При зборі
клінічної інформації приділяли увагу
характеру проявів захворювання; їх
динаміці в процесі розвитку хвороби;
виявляли ознаки можливих ускладнень (больовий синдром, температурна реакція, шкірні висипання, жовтяниця та ін.), а також ознаки поєднаних уражень і супутніх захворювань.
При огляді акцентували увагу на
вираженість загальних і місцевих
симптомів, таких як зовнішні контури, розміри печінки та печінкової тупості, характер її країв.
Клінічний симптомокомплекс при
ехінококозі, як і при інших вогнищевих утвореннях печінки, складається з больових, загальних і місцевих
симптомів. Найбільш характерним
клінічним проявом ехінококозу виявився больовий синдром, зазначений
у 217 (85,8%) пацієнтів.
У 22 з них біль мав нападоподібний
характер, у 197 біль був тупий, у 85 – мав
ниючий характер. При цьому специфічної іррадіації болю нами не було відзначено. Далі по частоті проявів йшла
тяжкість у правому підребер’ї, що спостерігалося у 41,5% пацієнтів, а також
ознаки компресії ехінококовою кистою
сусідніх органів − у 19,9%. З огляду на
те, що в більшості випадків відбувалося
ураження правої частки печінки, зазвичай відбувалося здавлення вихідного
відділу шлунка і дванадцятипалої кишки. Це проявлялося відчуттям тяжкості
в епігастральній ділянці після рясного прийому їжі, періодичною нудотою і
блюванням, що приносило полегшення.
Частота цих симптомів залежала від дієтичного стереотипу хворого. Алергіч-

на реакція у вигляді шкірних висипань,
які важко піддавалися медикаментозній терапії, відзначалася у 3 хворих.
Із загальних клінічних ознак наявність жовтяниці була відзначена у
19 (5,2%) хворих. З них у 13 (3,6%) випадках жовтяниця супроводжувалася
шкірною сверблячкою зі слідами розчухувань. Місцевий симптомокомплекс при ехінококозі залежав від локалізації та розмірів кисти.
Серед інструментальних методів дослідження застосовувалися рентгенографія, УЗД і КТ. Оглядова рентгенографія грудної клітини проводилася з
метою виключення поєднаного ехінококового ураження легень. Одночасно з
цим, оцінювали висоту стояння куполів
діафрагми, наявність ділянок звапнення
в проекції печінки, виявляючи непрямі
ознаки об’ємного утворення в печінці.
Серологічні дослідження проводилися за стандартними методиками.
В їх основі лежать виявлення або антигенів паразита, або паразитарних
антитіл і їх комплексів.
Як правило, дослідження хворих починалося з проведення УЗД.
При інтерпретації результатів дослідження дотримувалися класифікації
M. Milicevic (1994), згідно з якою ехінококові кисти за своїми характеристиками розділені на 4 типи (рис. 1–4).
I тип. Проста ехінококова киста.
При розташуванні кисти на периферії
печінки контури її представляються
деформованими. Важливою ознакою
таких кист є дрібнодисперсний слабоехогенний осад, який виявляється
в процесі дослідження при зміні положення тіла досліджуваного (рис. 1).
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Рисунок 1. Пацієнт І. Ультразвукове дослідження печінки. Проста солітарна ехінококова киста
печінки.

Рисунок 2. Пацієнт Х. Ультразвукове дослідження печінки. Прості множинні ехінококові кисти
печінки.
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Рисунок 3. Пацієнт М. Ультразвукове дослідження печінки. Дочірні та внучаті пухирці в
порожнині материнської кисти.

Рисунок 4. Ультразвукове дослідження печінки. Киста, що заповнена тканинними масами, які
надають вмісту вид ехощільних або м’якотканих включень.
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Гепатологія, 2018, № 4
І Н – істинно негативний результат, коли даним методом не передбачалося дослідження нозологічної
форми, яка вивчається, що і було підтверджено заключним діагнозом.
П П – (псевдопозитивний) в дослідженні даним методом передбачалося
дослідження нозологічної форми, яка
вивчається, а по заключному діагнозу
даної нозології її не було виявлено.

Киста, що заповнена тканинними
масами, які надають вмісту вид ехощільних або м’якотканих включень,
має найменш характерні ознаки для
ехінококової кисти. Вона помилково
може бути прийнята за пухлину, абсцес або гемангіому печінки. Допомогу
у встановленні діагнозу можуть надати
ознаки кальцифікації стінок кисти і гіпоехогенні пористі структури, що заповнюють кисту. Крім того, ультразвукове дослідження є високоефективним
методом діагностики ускладнень ехінококозу печінки, таких як запалення
кисти і перфорація в черевну порожнину і жовчовивідні шляхи.
Аналіз результатів ультразвукового дослідження здійснювався шляхом
підрахунку чутливості, специфічності та загальної точності [33]. Під чутливістю методу дослідження розуміють здатність виявити даним методом
певну нозологічну форму захворювання серед хворих, у яких точний діагноз підтверджений іншими методами діагностики.
Чутливість =

Точність=

Так, за даними УЗД правильний діагноз був встановлений у 238 з 253 пацієнтів. Причинами помилково негативних результатів у 15 випадках у хворих
було помилкове трактування кисти як
непаразитарної. Таким чином, показники чутливості, специфічності і загальної
точності результатів УЗД склали відповідно 94,1 і 96,4%; 99,3 (Р> 0,05). Для верифікації діагнозу після УЗД хворим виконувалося КТ черевної порожнини.
Для остаточної верифікації діагнозу після інструментальних методів
іноді доводилося вдаватися до проведення серологічних реакцій на ехінококоз. Незважаючи на застосування
всього арсеналу наявних діагностичних методів, в 2 спостереженнях залишалися сумніви в етіології кистозного
утворення печінки.
Для оцінки загального імунітету була вивчена неспецифічна реактивність
імунної системи у 53 хворих на ехінококоз печінки. Як видно з представлених
даних в групі контролю середня кількість нейтрофілів в периферичній крові
становила 3,19±0,87×109/л (табл. 7).

ІП
× 100
ІП+ХН

І П – істинно позитивний результат
П Н – (псевдонегативний) при УЗД
не виявлений патологічний осередок,
який аналізуємо, але він був підтверджений іншими методами діагностики.
Специфічність – здатність даного
методу виявляти пацієнтів, які не мають ознак, характерних для нього.
Специфічність =

ІП+ІН
× 100
І П + І Н + ПН+ ПП

ІН
× 100
ІН+ПП
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лікування кількісні та функціональні
характеристики нейтрофілів зазнають
суттєвих змін: нейтрофіли крові продовжують перебувати в стані гіперреактивності, а фагоцитарна ланка імунітету характеризується зниженими показниками антибактеріальної функції.
Абсолютна кількість моноцитів в
периферичній крові у хворих на ехінококоз до лікування не відрізнялася
від норми (0,18±0,05х109/л) (табл. 9).
У хворих після лікування на третю
добу кількість моноцитів достовірно
зростала (0,36±0,06; р<0,05) в порівнянні з нормою і показниками до лікування. При диспансерному спостереженні через 3 місяці після лікування
установлена нормалізація абсолютної
кількості моноцитів (0,13±0,04х109/л).
З метою вивчення функціональної
активності фагоцитів периферичної
крові у хворих на ехінококоз печінки
до і після лікування визначалася про-

У хворих на ехінококоз печінки до
лікування середня кількість нейтрофілів була вища (12,65±0,33х109/л), ніж
в групі контролю (3,19±0,87х109/л),
поступово
знижувалася
після
проведення
специфічної
терапії
(10,32±4,19х109/л) і через 3 місяці досягала рівня контролю.
З метою визначення функціональної активності нейтрофілів оцінювалася їх фагоцитарна активність (табл. 8).
У хворих на ехінококоз до лікування, а так само через 3 місяці після
лікування, середнє значення фагоцитарної активності нейтрофілів було
59,65±2,61% і 71,01±2,17% відповідно,
що трохи нижче в порівнянні з контролем − 78, 90±1,14%.
Таким чином, у хворих на ехінококоз печінки в периферичній крові виявлено достовірні зміни фагоцитарної
активності нейтрофілів до лікування
у вигляді зниження показників. Після

Таблиця 7.
Абсолютна кількість нейтрофілів в периферичній крові
при ехінококозі печінки до і після лікування
Показник
нейтрофіли

Норма (×109/л)

Контроль (n=30)

2,02-5,5
45-70 %

3,19±0,87
55±3,5

абс.
%

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

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

Достовірність відмінностей між групами: р<0,05.

Таблиця 8.
Фагоцитарна активність нейтрофілів крові
при ехінококозі печінки до і після лікування
Показник (%)

Норма

фагоцитарна активність

47,5-79,1

Контроль
(n=30)
78,90±1Д4

Достовірність відмінностей між групами: р<0,05.
32

До лікування
(n=53)
59,б5±2,61

Через 3 місяці
(n=53)
71,01±2,17
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Таблиця 9.
Абсолютна кількість моноцитів в периферичній крові
при ехінококозі печінки до і після лікування
Показник
моноцити

абс.
%

Норма
(×109/л)
0,09-0,6
2-9 %

Контроль (n=30)
0,13±0,04
2,5±0,25

До лікування
(n=53)
0,18±0,05
3,11±0,34

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

Достовірність відмінностей між групами: р<0,05.

Таблиця 10.
Продукція TNF-α мононуклеарними клітинами периферичної крові
при ехінококозі печінки до і після лікування
Показник
Норма
TNF-α (пкг/мл)
0-50

Контроль (n=30)
47,61±0,72

До лікування (n=53)
1203,6±248,17

Через 3 місяці (n=53)
430,13±133,3

Достовірність відмінностей між групами: р<0,05.

За результатами дослідження цитокінів IL-1β, IL-1 Ra, IL-4, IL-8, IFN-γ
були сформовані такі групи: 1 − серопозитивні на ехінококоз без наявності
паразитарної кисти; 2 − серопозитивні при наявності паразитарної кисти;
III − серонегативні при наявності паразитарної кисти до лікування і IV −
серонегативні при наявності кисти,
яка знаходиться на стадії рубцювання
або вже зарубцювалася.
Результати дослідження, які представлені в табл. 11, дозволили встановити, що в 1-3 групах виявлено
паралельне збільшення вмісту IL-4 і
спонтанного IFNγ, що характерно для
Th0-rktnjr [40]. При цьому збільшення
рівнів цих цитокінів в групах в порівнянні з контролем для IL-4 було досить значним і склало десятки разів (р
<0,001; р <0,01; р <0,05), а для спонтанного IFNγ перевищувало контрольні
значення в 3,4-5,8 разів (р<0,001;
р<0,01; р <0,05).

дукція TNF-α як цитокіну, який відображає неспецифічну цитотоксичність макрофагів (табл. 10).
У хворих на ехінококоз печінки до
лікування спостерігалося достовірне
збільшення продукції TNF-α в кілька
разів (1203,6±248,17 пкг/мл), що вказує на збільшення прямої цитотоксичності макрофагів. При диспансерному
спостереженні продукція TNF-α через
3 місяці після лікування продовжувала залишатися високою, в порівнянні з контролем − 430,13±133,3 пкг/мл
(р<0,05).
Таким чином, у хворих на ехінококоз печінки виявлено достовірне
збільшення цитотоксичної активності моноцитів, на що вказує підвищена
продукція TNF-α. При диспансерному спостереженні встановлено, що через 3 місяці після лікування кількість
і функціональна активність моноцитів
периферичної крові хворих на ехінококоз печінки залишалася вищою норми.
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Таблиця 11.
Дослідження цитокінів IL-1β, IL-1 Ra, IL-4, IL-8, IFN-γ
у хворих на ехінококоз печінки
Показник,
пкг/мл
IL-1β
IL-4
IL-8
IL-1 Ra
IFNγ нативний
IFNγ
стимульований ФГА

1
**
140,27±51,37
***
529,67±114,26
***
60,06±10,46
*** º
208,62±51,08
***
46,50±7,09

Діагностичні групи
Контроль
2
3
4
5

**
**
399,81±333,65
18,32±0,70
76,16±28,46
22,63±2,85
**
*
***
509,20±443,20 423,40±362,9 278,01±76,63
7,07±1,67
**
*
***
61,36±4,20
61,64±7,94
42,53±2,58
20,46±1,61
*
***
383,00±230,45
72,41±9,53 246,20±109,09 400,52±20,22
**
*
**
76,72±7,17
44,52±3,90
39,15±10,12
13,21±3,25



1331,53±386,12

1764,16±191,86

*
267,33±91,07 2976,00±597,9 1494,68±246,5

*− достовірність відмінностей по відношенню до контролю (р<0,05)
**− достовірність відмінностей по відношенню до контролю (р<0,01)
***− достовірність відмінностей по відношенню до контролю (р<0,001)
Достовірність відмінностей між групами: º − між 1 і 3 (р<0,05)
Достовірність відмінностей з 4 групою:− р<0,05.

щував в 2,9-3 рази аналогічний показник контролю. Тільки в 2 групі встановлено його збільшення в 1,44 рази
по відношенню до групи порівняння,
що, з огляду на важливу роль IL-8 в
процесах розвитку гострого і хронічного запалення, відповідало літературним даним [41].
Встановлене в 1-3 групах паралельне збільшення вмісту IL-4 і спонтанного IFNγ дає підставу вважати, що відсутність чіткого диференціювання за
типами імунної відповіді в зазначених
групах обумовлено, перш за все, дисфункцією Т-клітинного імунітету на
тлі ехінококової інвазії. Обмежений
синтез IL-1β в умовах Т-клітинної дисфункції може стати однією з причин
зниження функціональної здатності

Привертає увагу і той факт, що
тільки в 3 групі відзначалася знижена
в 5,5 рази (р <0,05) по відношенню до
контролю продукція стимульованого ФГА IFNγ. Крім того, в цій же групі встановлено знижений більш ніж
в 4 рази (р <0,05) по відношенню до
групи порівняння синтез IL-1β. В 1, 2
і 4 групах встановлено високий вміст
IL-1β на тлі низького (по відношенню
до контролю) вмісту його рецепторного антагоніста IL-1 Ra. При цьому
найнижча концентрація IL-1 Ra відзначалася в 3 групі: в 5,5 рази нижче
(р <0,05) в порівнянні з контрольною
групою і в 3,4 рази нижче (р <0,05),
ніж в групі порівняння.
Рівень IL-8 в 1-3 групах був практично однаковим і достовірно переви34
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клітин до синтезу IFNγ, оскільки IL1β спільно з TNF-α і IL-15 посилює дію
IL-12, що відіграє провідну роль в синтезі значних кількостей IFNγ [40, 42].
Особливий інтерес представляла встановлена в 1, 2 і 4 групах гіперпродукція IL-1β на тлі низького вмісту його
рецепторного антагоніста. Так, за даними літератури, IL-1 Ra відіграє важливу роль в резистентності організму
від внутрішньоклітинних патогенів та
обмеження подальшого пошкодження
уражених тканин при розвитку запалення шляхом регулювання активності IL-1β [23]. Встановлений в 3 групі
факт зниження вмісту IL-1 Ra є наслід-

ком більш глибоких порушень в імунній системі в умовах активного розвитку ехінококових кист.
Таким чином, отримані нами результати дослідження IL-1β, IL-1 Ra,
IL-4, IL-8, IFN-γ у хворих на ехінококоз печінки свідчать про наявність
вираженої імунної дисфункції. Представлені аспекти імунопатогенезу розширюють можливості моніторингу та
обґрунтовують доцільність проведення адекватних імунореабілітаційних
заходів, спрямованих на зниження
ризику розвитку ускладнень при ехінококозі.
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У статті розглянута проблема специфічного дослідження зразків донорської крові в Західній провінції Замбії протягом 2014-2017 рр. на маркери HIV,
HBV, HCV інфекцій. Виявлено високі показники інфікованості донорів (HIV7,8%, HBV-6,7%, HCV-1,7%) у осіб молодого віку (20-40 років), переважно в
районі Limulunga, що достовірно знижувались протягом досліджуваного періоду ≈ у 2 рази.
Ключові слова: HIV, HBV, HCV, донори крові, Західна провінція Замбії.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ HIV, HBV, HCV ИНФЕКЦИЙ СРЕДИ
ЗДОРОВЫХ ДОНОРОВ ЗАПАДНОЙ ПРОВИНЦИИ ЗАМБИИ
Л.В. Мороз, С.Ч. Сони
Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова,
Украина
В статье поднята проблема специфического исследования образцов донорской крови в Западной провинции Замбии на протяжении 2014-2017 гг. на
маркеры HIV, HBV, HCV инфекций. Обнаружены высокие показатели инфицирования доноров (HIV-7,8%, HBV-6,7%, HCV-1,7%) у людей молодого возраста
(20-40 лет) преимущественно в районе Limulunga, что достоверно снижались в
течении периода исследования ≈ в 2 раза.
Ключевые слова: HIV, HBV, HCV, доноры крови, Западная провинция Замбии.

PREVALENCE OF HIV, HBV, HCV INFECTIONS AMONG HEALTHY
DONORS IN ZAMBIA WEST PROVINCE
L.V. Moroz, S.Ch. Soni
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia, Ukraine
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The article deals with the problem of specific diagnostics of HIV, HBV, HCV
markers in donor blood samples in West Zambia province. The high infectivity rates
of donors (HIV-7.8%, HBV-6.7%, HCV-1.7%) are found among young adults (age 2040 years), mostly in Limulunga region. They reliably decreased during research period
by approximately twice.
Key words: HIV, HBV, HCV, blood donors, West Zambia province.
Матеріали та методи: проведено
ретроспективне дослідження зразків
донорської крові в період з січня 2014
року по грудень 2017 року в Lewanika
General Hospital Західної провінції
Замбії. Всі донори, зареєстровані в
банку крові протягом періоду дослідження, були включені у вибірку.
Досліджувані зразки крові були перевірені на маркери anti-HIV,
HBsAg, anti-HCV методом імуноферментного аналізу за допомогою тестсистем Abbott Prism ChLia (Abbott,
Delkenheim, Німеччина). Лабораторні
показники оцінювались у відповідності демографічних характеристик, таких
як вік, стать, район проживання [5-6].
Всі отримані дані були зведені в
електронні таблиці Microsoft Excel 2017
та проаналізовані з використанням
програмного забезпечення Statistica 10.
Статистична вірогідність за критерієм
Стьюдента розцінювалась як валідна
при значенні похибки р<0,05.
Результати і обговорення. Протягом 2014-2017 років було проведено обстеження 22355 донорів, які зверталися до лікарні Lewanika General Hospital
в Західній провінції Замбії. Обстежені
респонденти були практично здорові
особи віком від 12 до 65 років (середній
вік 32,12±8,47 роки). Серед донорів переважали жінки (59,25% – 13245 осіб),
чоловіків було 40,75% (9110 осіб).

Вступ. HIV та вірусні гепатити В і
С (HBV, HCV) - важкі захворювання,
що мають масштабне соціально-економічне значення у зв’язку із значною
кількістю інфікованих, розвитком
важких ускладнень, високою летальністю та нерівномірністю доступності лікування. HBV, HCV і HIV мають
спільні шляхи передачі та подібні за
ендемічною розповсюдженістю, що
збільшує ймовірність виникнення поєднаної інфекції у пацієнтів [1, 2].
У світі нараховується близько
400 млн людей, які інфіковані вірусом гепатиту В та більше 170 млн носіїв вірусу
гепатиту С. Також близько 35 млн. людей
мають ВІЛ-інфекцію, серед них близько
70% – жителі країн Африки. Згідно даних ВООЗ країни Південної Африки належать до середньоендемічних за ВГВ
регіонів, де поверхневий антиген ВГВ
(HBsAg) визначається у ≈ 7 % населення.
В той же час в південноафриканському
регіоні спостерігається низький рівень
поширеності ВГС - ≈ 2% населення [2-4].
Однак, ці цифри не можна вважати повністю достовірними. По багатьох окремих країнах суб-Сахарної Африки статистичні дані по розповсюдженості цих
вірусних інфекцій неповні, або взагалі
відсутні по деяких регіонах.
Мета дослідження: визначити поширеність HIV та вірусних гепатитів серед
донорів крові Західної провінції Замбії.
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рівнянні з 2014 роком. Найменша динаміка спостерігалась стосовно HBVінфекції, кількість інфікованих донорів зменшилась лише в 1,65 рази.
Ймовірно, чинниками даної регресії
стала зміна діагностично-лікувального підходу, а саме рання скринінгова
діагностика та збільшення відсотка
охоплення специфічною противірусною (насамперед антиретровірусною)
терапією інфікованих [7-8].
Розподіл донорів за географічною
розповсюдженістю (рис. 2) виявив достовірне превалювання частки респондентів з позитивними маркерами HIV
(р=0,021), (HBV р=0,25), HCV (р=0,09) та
HIV/HBV (р=0.12) у регіоні Limulunga. В
цьому регіоні поширеність HBV-інфекції
склала 713 (7,06%) донорів, що було достовірно вище за розповсюдженість інших інфекцій (р=0,001). Така ж картина спостерігалась серед донорів регіонів
Kalabo (р=0,002) та Kaoma (р=0,001).
Серед обстежених донорів чоловічої статі з високим ступенем достовірності (р=0,002) переважали особи з
HIV та HBV, а поширеність HIV серед
респондентів жіночої статі виявилась
достовірно вищою (р=0,0009), аніж
HBV, HCV, HIV/HBV (табл. 2).

Згідно отриманих нами даних, antiHIV виявлялися у 1743 обстежених донорів (7,8 %,), HBsAg у 1489 донорів
(6,7%), та у найменьшій кількості antiHCV ( 373 особи– 1,7 %), ( табл. 1).
Hospital, 2014 2017 рр..)
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Рисунок 1. Динаміка поширеності HIV, HBV,
HCV у донорів крові Західної провінції
Замбії (Lewanika General Hospital,
2014–2017 рр.)

Оцінка динаміки показників поширеності HIV, HBV, HCV інфекцій
серед донорів Західної провінції Замбії показала статистичне їх зниження протягом останніх 5 років. Так,
найбільша різниця була зафіксована
серед інфікованих HCV-інфекцією,
кількість яких серед когорти донорів
зменшилась в 3,13 рази (рис.1). Донорів, у яких були виявлені анти- HIV в
2017 році було в 2,10 рази менше в по-

Таблиця 1.
Поширеність HBV, HCV, HIV-інфекцій серед донорів
Західної провінції Замбії (огляд 2014-2017 рр.)
Роки
2014 р.
2015 р.
2016 р.
2017 р.
Всього

Донори
(абс.)
6813
4983
5357
5202
22355

HIV
(абс.)
822
271
351
299
1743

HBV
(%)
12.07%
5.44%
6.55%
5.75%
7,8%

(абс.)
567
366
293
263
1489
40

HCV
(%)
8.33%
7.34%
5.47%
5.05%
6,7%

(абс.)
184
115
29
45
373

(%)
2.70%
2.30%
0.54%
0.86%
1,7%

Гепатологія, 2018, № 4

ЗАХІДНА ПРОВІНЦІЯ ЗАМБІЇ
HIV – 7.12%
HBV – 6.81%
HCV - 1.78%
HIV/HBV – 0,19%

HIV – 6.73%
HBV – 5.96%
HCV – 1.50%
HIV/HBV – 0,20%
HIV – 8.88%
HBV – 7.06%
HCV - 1.72%
HIV/HBV – 0,23%

*

*р<0,05
Рисунок 2. Поширеність HIV, HBV, HCV у донорів крові по регіонах Західної провінції Замбії.
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Таблиця 2.
Розподіл донорів Західної провінції Замбії за статтю
Донори
(n=22355)
чоловіки
9110
жінки
13245

HIV (n=1743)

HBV (n=1489)

HCV (n=373)

724 (7,95%)
1019 (7,69%)

807 (8,86%)
682 (5,15%)

211 (2,32%)
162 (1,22%)

HIV/HBV
(n=47)
28 (0.31%)
19 (0.14%)

Р*
0,002
0,0009

*- різниця достовірна між групами хворих з різними нозологіями в межах однієї статі

гідно вищим був показник поширеності HCV-інфекції, що склав 10,51% від
обстежуваних даного віку (р=0,004).

Згідно отриманих нами даних, лише в групі НІV-інфікованих донорів
переважали жінки. Їх було в 1,41 рази
більше ніж чоловіків (рис. 3). В інших
групах більшість інфікованих донорів
складали чоловіки. При HBV-інфекції
це було на рівні тенденції, а при HСVінфекції різниця була в 1,30 рази. Серед донорів з коінфекцією жінок було
в 1,47 рази більше ніж чоловіків.
За даними табл. 3, серед обстежених донорів, переважали особи вікової
категорії 20-49 років (р=0,025). Наявність HIV вірогідно превалювала серед
донорів 18-40 років (р=0,004). У вікових діапазонах 40-49 років (р=0,0005)
та 50-59 років (р=0,005) серед донорів
переважають ті, в чиїх зразках крові було знайдено позитивні маркери
HBV-інфекції. Серед донорів старшої
вікової групи (більше 60 років), віро-

100%
90%
80%
70%

45,8

43,4

40,4

54,2

56,6

59,6

58,5

60%
50%

40%
30%
20%

41,5

10%
0%
HIV
(p=0,036)

HIV/HBV
HBV
HCV
(p=0,06) (p=0,038) (p=0,034)
чоловіки
жінки

Рисунок 3. Розподіл HIV, HBV, HCV,
HIV/HBV позитивних донорів Західної
провінції Замбії за статтю

Таблиця 3.
Розподіл донорів Західної провінції Замбії за віком
Вік, роки
<20
20–29
30–39
40-49
50-59
>60

Донори
(n=22355)
1788
6930
6036
4248
2459
894

HIV
HBV
HCV
(n=1743)
(n=1489)
(n=373)
94 (5,25%)
41 (2,29%)
3 (0,17%)
602 (8,69%) 78 (1,12%)
28 (0,40%)
551 (9,13%) 487 (8,06%) 24 (0,40%)
346 (8,15%) 634 (14,92%) 87 (2,05%)
101 (4,11%) 155 (6,3%)
81 (3,29%)
49 (5,48%) 94 (10,51%) 150 (1,68%)

HIV/HBV
(n=47)
3 (0.01%)
9 (0.04%)
7 (0.03%)
16 (0.07%)
12 (0,05%)

Р*
0,001
0,002
0,0007
0,0005
0,005
0,004

*- різниця достовірна між групами хворих з різними нозологіями в межах однієї вікової категорії
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Проведений нами аналіз встановив
різницю в віковій структурі інфікованих
донорів в залежності від етіології збудника (рис.4). Так, серед НІV-інфікованих
донорів 71,5% становили особи молодого віку до 40 років, що було достовірно
більше у 2,8 рази, ніж в групах донорів,
інфікованих іншими вірусами (р=0,02).
Переважна більшість HBV-інфікованих
донорів виявлялися в середній віковій
групі 30-49 років ( 75,3%), при HСVінфекції інфікованою виявилась майже
половина (40,2%) донорів старшої вікової групи (60 років). Особи більш старшого віку ( 50 років), за нашими даними,
в 59,6% мали коінфекцію НІV/HBV.
100%
90%
80%

2,8
5,8

6,3
10,4

19,9

низьку HBV-інфікованість серед осіб
вікової категорії до 20 років, що пояснюється впровадженням обов’язкової
вакцинації новонароджених [10], починаючи з 1998 р. В той же час, широка
розповсюдженість серед осіб 30-49-річного віку свідчить про низький соціальний статус населення цього вікового проміжку та популяризації вживання наркотичних засобів ін’єкційним
шляхом [11]. Високий показник поширеності HCV серед осіб старше 50 років ймовірно пов’язаний з відсутністю
дослідження препаратів крові, що використовувалась для інтраопераційних гемотрансфузій.
ВИСНОВКИ
1. Серед донорів крові Західної провінції
Замбії у 7,8% були виявлені позитивні
маркери HIV-інфекції, у 6,7% – HBVінфекції та у 1,7% – HCV-інфекції.
2. За останні чотири роки спостерігалось зниження показників інфікованості донорів HIV в 2,10 рази,
HBV в 1,65 рази та HCV у 3,13 рази.
3. За територіальною поширеністю
найвища частка донорів, інфікованих на HIV, HBV, HCV, визначалась у регіоні Limulunga (р<0,05).
4. Серед донорів – чоловіків найвищий відсоток інфікованості припадав на HIV (7,95%) та HBV (8,86%),
а серед жінок – на HIV (7,69%)
(р<0,005). Серед донорів кількість
HIV-інфікованих жінок у 1,41 рази
була вищою за чоловіків, тоді як в інших групах інфікованих (HBV, HCV)
переважали респонденти чоловічої
статі в 1,3 та 1,47 рази відповідно.
5. Переважну більшість (71,5%) НІVінфікованих донорів складали особи
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Рисунок 4. Розподіл HIV, HBV, HCV,
HIV/HBV позитивних донорів Західної
провінції Замбії за віком

Близько 82% виявлених випадків
пов’язані зі статевим шляхом передачі, 18% - інші шляхи передачі, зокрема
вертикальний та ін’єкційний.
Отримані дані свідчать про високу
поширеність серед донорів крові Західної провінції Замбії HIV серед жінок молодого віку, що ймовірно можна
пов’язати зі статевим шляхом передачі. Отримані дані також висвітлюють
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молодого віку до 40 років, яких було у 2,8 рази більше, ніж в групах донорів, інфікованих іншими вірусами. HBV-інфіковані респонденти складали 75,3% у віковій
групі донорів 30-49 років.
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ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ В У ДОНОРІВ КРОВІ, ОБСТЕЖЕНИХ НА HBSAG
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Трансфузійні інфекції, включаючи вірус гепатиту В (HBV), є головною проблемою при переливанні крові. Усередині 1980-х років було проведено тестування HBsAg методом ІФА для контролю донорів крові в неендемічних, щодо
HBV, країнах з метою попередження передачі гепатиту. Цей тест залишається у
використанні для запобігання потенційної передачі HBV. Світові дослідження
HBsAg-позитивних донорів показали, що позитивний статус HBV ДНК становить до 15%. У статті наведено дані по клініко-епідеміологічному перебігу хронічного вірусного гепатиту В у обстежених донорів крові з HBsAg у Південному
регіоні України (Миколаївська область). Проведено аналіз результатів ІФА за
період 2007-2016 років та зроблено висновки щодо наявності значної кількості
позитивних HBsAg донорів крові, що підвищує ризик передачі HBV при гемотрансмісії. Зокрема, серед донорів крові Миколаївської області України спостерігається рівень виявлення хронічного вірусного гепатиту В у межах 0,7-1,1 %.
Оскільки рівень інфікування вірусом гепатиту В донорів крові є досить високим, актуальним є питання впровадження, поряд із методами серологічної діагностики, полімеразної ланцюгової реакції для підвищення рівня інфекційної
безпеки гемотрансфузій.
Ключові слова: гепатит В; HBsAg; донори крові; Південний регіон України.
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В У ДОНОРОВ КРОВИ,
ОБСЛЕДОВАННЫХ НА HBsAg В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ УКРАИНЫ ЗА
ПЕРИОД 2007-2016 ГОДЫ
И.В. Пашков
Николаевская областная инфекционная больница, г. Николаев, Украина
Трансфузионные инфекции, включая вирус гепатита В (HBV), являются главной
проблемой при переливании крови. В середине 1980-х годов было проведено тестирование HBsAg методом ИФА для контроля доноров крови в неэндемичных для
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HBV странах, с целью предупреждения передачи гепатита. Этот тест остается в использовании для предотвращения потенциальной передачи HBV. Мировые исследования HBsAg-положительных доноров показали, что позитивный статус HBV ДНК
составляет до 15%. В статье приведены данные по клинико-эпидемиологическому
течению хронического вирусного гепатита В у обследованных доноров крови на
HBsAg в Южном регионе Украины (Николаевская область). Проведен анализ результатов ИФА за период 2007-2016 годов и сделаны выводы о наличии значительного количества положительных HBsAg доноров крови, что повышает риск передачи HBV при гемотрансмиссии. В частности, среди доноров крови Николаевской
области Украины наблюдается уровень обнаружения хронического вирусного гепатита В в рамках 0,7-1,1%. Поскольку уровень инфицирования вирусом гепатита
В доноров крови достаточно высок, актуальным является вопрос внедрения, наряду с методами серологической диагностики, полимеразной цепной реакции для
повышения уровня инфекционной безопасности гемотрансфузий.
Ключевые слова: гепатит В; HBsAg, доноры крови, Южный регион Украины.
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF
CHRONIC VIRAL HEPATITIS B IN BLOOD DONORS EXAMINED FOR
HBsAg IN THE SOUTHERN REGION OF UKRAINE IN 2007-2016 YEARS
I.V. Pashkov
Nikolaev Regional Infectious Diseases Hospital, Mykolaiv, Ukraine
Transfusion infections, including hepatitis B virus (HBV), are a major problem
in blood transfusions. In the middle of 1980s, HBsAg testing was performed with
ELISA for control of blood donors in non-endemic, associated with HBV, countries to
prevent transmission of hepatitis. This test remains in use for prevention of potential
transmission of HBV. Worldwide examinations of HBsAg-positive donors showed that
positive status of HBV DNA constitutes up to 15%. The articles presents data about
clinical and epidemiological course of chronic viral hepatitis B in examined blood
donors with HBsAg in the Southern region of Ukraine (Mykolaiv region).
Analysis of ELISA results for the period 2007-2016 years was performed and
conclusions were made about the presence of significant number of positive HBsAg
blood donors, which increases the risk of HBV transmission in blood transfusion. In
particular, among blood donors in Mykolaiv region of Ukraine, the level of detection
of chronic viral hepatitis B is observed within 0.7-1.1%. Since the level of infecting
with hepatitis B virus of blood donors is rather high, an urgent issue is involvement of
polymerase chain reaction along with the methods of serological diagnosis to increase
the level of infectious safety of blood transfusions.
Key words: hepatitis B; HBsAg; blood donors; Southern region of Ukraine.
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хворювання печінки [7,8] і навіть може призвести до зворотного розвитку
фіброзу печінки та початкового цирозу [9,10].
Пацієнти з хронічним гепатитом В
часто піддаються ризику розвитку цирозу та HCC [11,12].
Незважаючи на успіх вакцинації
та антивірусної терапії, хронічна форма HBV залишається основною проблемою, оскільки багато інфікованих
пацієнтів не знають про свою хворобу
[13-16].
Більшість цих пацієнтів народилися в країнах з високою поширеністю
HBV і були заражені перинатально. У
багатьох промислово розвинених країнах більшість пацієнтів з хронічною
інфекцією HBV є мігрантами з таких
країн [17]. За оцінками, по всьому світу у 240-400 мільйонів людей є хронічна інфекція HBV, близько 600 тис. – 1
мільйон з них щорічно помирає від
наслідків хвороби [1,3]. Зважаючи на
глобальне значення хронічної інфекції HBV, ВООЗ організовує «Всесвітній день гепатиту» щороку 28 липня,
щоб підвищити рівень обізнаності та
розуміння вірусного гепатиту [1]. У
цій важливій події беруть участь багато груп підтримки пацієнтів та наукові організації.
Нещодавній систематичний огляд
ВООЗ [18] показав, що поширеність
хронічної інфекції HBV зменшилась з
1990 по 2005 рік у більшості регіонів
світу, зокрема в Центральній Африці на південь від Сахари, в тропічній
та центрально-латинській Америці,
Південно-Східній Азії та Центральній
Європі. Зниження поширеності може

Актуальність. На сьогоднішній
день, інфікування вірусом гепатиту В
(HBV) є однією з основних проблем у
багатьох країнах світу. Це може призвести до хронічного гепатиту, цирозу печінки, гепатоцелюлярного раку (HCC), трансплантації печінки та
смерті [1,2]. Великий прогрес досягнуто, зокрема, у сферах вакцинації та
терапії. У багатьох індустріалізованих
країнах, на даний час, схвалено препарати інтерферону та нуклеозиди
(NUC) для лікування хронічного гепатиту В [3-5]. Причому, пероральне
введення NUC призводить до ефективного, тривалого інгібування реплікації HBV. У більшості пацієнтів
це лікування не має серйозних побічних ефектів, проте, це зазвичай не веде до сероконверсії HBsAg, і тому ці
препарати повинні прийматися протягом багатьох років або навіть на невизначений термін [3-5]. Інтерферони
можуть призвести до сероконверсії
HBsAg частіше, в порівнянні з NUC,
але вони пов’язані з більшою кількістю побічних ефектів і не можуть бути
призначені пацієнтам з розвиненим
або навіть декомпенсованим цирозом.
Вцілому, лікування хронічного гепатиту В може ефективно контролювати вірусну реплікацію в довгостроковій перспективі майже у всіх пацієнтів
[3-5]. До того ж розробляються різні
методи посилення противірусної терапії. Зокрема, пропонується підвищення ефективності лікування ХГВ
шляхом внутрішньошкірної імунізації автолейкоцитами [6].
Противірусна терапія знижує ризик прогресування та погіршення за47
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інфекція HВV визначається як стійка
присутність ДНК HBV у печінці в осіб,
у яких HBsAg не виявляється в крові.
Одним із видів інфікування HВV є зараження при переливанні крові: ризик передачі через компоненти донорської крові та препарати плазми
крові. Відбір донорів з груп низького
ризику інфікування проводиться ще
на етапі лікарського огляду, проте такий огляд не виключає залучення до
донорства інфікованих осіб. Вірусна безпека гемотрансфузій залежить
від багатьох факторів. Але ключовим
моментом запобігання післятрансфузійним інфекціям є лабораторне обстеження донорів крові. Починаючи з
1970 року ризик інфікування вірусом
HВV, переданого через трансфузію,
був знижений шляхом перевірки всіх
донорів крові на поверхневий антиген HBV (HBsAg) методом імуноферментного аналізу (ІФА). На даний час
ІФА є основним методом тестування
донорської крові в Україні [20]. ІФА
належить до методів діагностики, він
дозволяє визначити рівень імунної
відповіді організму внаслідок інфікування. Маючи високу чутливість і
специфічність, ІФА дозволяє аналізувати одночасно велику кількість проб,
використовуючи частково або повністю автоматизовані системи [21].
Незважаючи на високу специфічність і доволі високу чутливість, сучасні тест-системи ІФА не гарантовані від
хибнопозитивних і хибнонегативних
результатів. Хибнонегативні результати при діагностиці гепатиту В (НВV)
можуть спостерігатися, наприклад, за
фази «вікна». Відсутність HBsAg у

бути пов’язане з успішністю вакцинації. Незважаючи на це, абсолютна
кількість людей з HBsAg збільшилася
у світі з 1990 по 2005 рік [18].
За масштабами захворюваності
та ступенем негативного впливу на
здоров’я населення вірусні гепатити
в Україні займають домінуюче місце
у структурі інфекційної патології, разом із грипом та гострими інфекційними захворюваннями верхніх дихальних шляхів. Вірусні гепатити у 50100 разів є більш заразними ніж ВІЛ.
У 2013 році в Україні Державним закладом «Центр медичної статистики
Мiнiстерства охорони здоров’я України» [19] було зареєстровано 20 346
пацієнтів з хронічним HBV (у тому
числі з вперше встановленим у житті діагнозом – 3 245); у 2014 році було зареєстровано 19 459 і 3 084 пацієнта, відповідно. У 2013 році було зареєстровано 1701 пацієнт з гострим
вірусним гепатитом В, в 2014 році ця
цифра склала 1 324. Україна входить
до числа країн з середньою розповсюдженістю HBV, на відміну від країн
Південно-Східної Азії, де ця інфекція є ендемічною. Але зараз, у зв’язку
з великим обсягом гемотрансфузій
при наданні допомоги постраждалим
у військових діях на сході України,
можна прогнозувати нову хвилю поширення гемоконтактних інфекцій, у
тому числі вірусних гепатитів.
Як відомо, хронічний гепатит В діагностується на підставі збереження
поверхневого антигена HВV (HBsAg)
впродовж більше 6-ти місяців, незалежно від наявності ДНК HBV в крові
та/або клінічних проявів. Прихована
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хворих на хронічний ГВ може бути зумовлена багатьма причинами, зокрема утворенням імунних комплексів та
інтеркуренцією вірусів; часто відсутність поверхневого антигена пов’язана
з мутаціями S-гена [22, 23].
Доцільним вважається обстеження HBsAg-негативних донорів крові
на інші, крім HBsAg, серологічні маркери інфекції, насамперед на anti-HBc.
Відсторонення від донорства осіб з
anti-HBc, або наступне їх обстеження
сучасними методами виявлення HBV
DNA, значно зменшить кількість «вірусоносіїв» серед донорів [24]. Зрозуміло, що ефективнішим було б обстеження всіх HBsAg-негативних донорів
методом PCR, що дозволяє діагностувати гепатит В навіть на початковому
етапі інфекційного процесу [23, 24].
Метою даної роботи було дослідити частоту виявлення хронічного
вірусного гепатиту В у обстежених
на HBsAg донорів крові та визначити клініко-епідеміологічні особливості його перебігу у Південному регіоні
України (Миколаївській області) за
період 2007-2016 роки.
Матеріал та методи дослідження. Для досягнення поставленої мети з 2007 по 2016 рік було проведено
обстеження донорів крові для виявлення поверхневого антигена вірусу
HBV (HBsAg) в усіх регіонах Миколаївської області та в м. Миколаїв. Для
цього було проведено імуноферментний аналіз (ІФА) з використанням діагностичних систем Мед-біоальянс
(Україна) та Вектор-Бест (Росія), імуноферментної тест-системи для виявлення поверхневого антигена віру-

су гепатита В – Dia-HBV (Прат «НВК»
Діапроф-Мед», Україна). Сумація та
обробка даних дослідження, а також
статистичний аналіз було проведено
на базі Обласної станції переливання
крові Миколаївської обласної ради за
період 2007- 2016 рік.
Статистичну обробку результатів
проводили з використанням програмного забезпечення «Microsoft® Excel
2003» та SPSS Statistics (Version 17).
Розраховували середні значення показників (М) та похибку середнього
(m). Нормальність розподілів була перевірена за допомогою тесту Колмогорова-Смірнова. Міжгрупові різниці з нормальною вибіркою оцінювали
за критерієм t Стьюдента. Результати
вважалися статистично значимими
при Р<0,05 та були представлені у вигляді абсолютних значень та відсоткових відношень.
Результати та обговорення. За період дослідження методом ІФА було
обстежено донорів крові всіх районів
Миколаївської області та м. Миколаїв
(табл. 1), що загалом склало 263 264 особи. При цьому, було виявлено
2 418 донорів з наявністю HBsAg, з них
з Миколаєва було 1 018 чоловік, а з районів – 1 400 (табл. 2).
У відсотковому співвідношенні це
склало 0,9% від усіх обстежених донорів, що свідчить про високий рівень
захворюваності. Також, чітко прослідковується тенденція до зниження кількості донорів з HBsAg у період з 2012
по 2014 рік, з наступним підвищенням
кількості позитивних результатів, що
може бути пов’язано з воєнними діями на сході України та збільшенням
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Таблиця 1.
Загальна кількість обстежених донорів крові на HBsAg методом ІФА
у ВЛДП СНІД ОСПК в м. Миколаєві та Миколаївській області
у період 2007-2016 роки
Роки
2007
обстеження

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Загальна
кількість
2016
обстежених

Всього по
районах
9063 11036 14672 13516 13933 13845 13944 14235 14050 13664
обстежено
на HBsAg:
Донори
ОСПК м. 8018 10905 11954 12453 13261 13779 15086 15204 15000 15646
Миколаєва
Всього обстежено
17081 21941 26626 25969 27194 27624 29030 29439 29050 29310
донорів на
HBsAg

131958

131306

263264

Таблиця 2.
Загальна кількість донорів, в яких виявлено HBsAg, серед донорів крові
в м. Миколаєві та Миколаївській області за період 2007-2016 роки
Загальна
кількість
виявлених
HBsAg
Всього по
районах
виявлено
Донори
ОСПК
м.Миколаєва
Всього виявлено HBsAg

Загальна Загальна
кількість кількість
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
виявле- виявлених, абс. них, %
189

155

184

167

145

97

102

111

132

118

1400

1,1

106

143

123

112

99

70

74

72

131

88

1018

0,7

295

298

307

279

244

167

176

183

263

206

2418

0,9

переливань крові бійцям ЗСУ. Надалі, було проаналізовано наявність позитивних на HBsAg донорів у районах
Миколаївської області (рис. 1). Було
виявлено найвищу кількість таких
осіб у Єланецькому районі (2,2 %), се-

редній відсоток спостерігався у Березанському, Березнігуватському, Новобугському та Ново-Одеському районах і в м. Первомайськ (1,6; 1,6; 1,6; 1,5
та 1,4 %, відповідно). Найменший відсоток виявлено в м. Южноукраїнськ –
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Рисунок 1. Середній відсоток донорів крові з HBsAg в Миколаївській області та м. Миколаєві
за період 2007- 2016 роки.

Рисунок 2. Відсоток виявлених донорів крові з HBsAg у період з 2007 по 2016 роки в Миколаївській області та в м. Миколаєві.

0,4 %. В середньому відсоток донорів
з хронічним HBV за період 2007-2016
роки склав 0,9 % по Миколаївській області, з яких 1,2 % – в районах та 0,8 %
в м. Миколаєві.

Крім того, було проаналізовано
кількість зареєстрованих хворих по
роках в кожному районі області та в
м. Миколаєві (рис. 2). Так, найбільший відсоток спостерігався в 2007 ро51
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ці серед донорів районів області. Надалі спостерігалася стійка тенденція
до зниження рівня інфікованості з
підвищенням у 2015 році. Причому, в
період з 2007 по 2010 рік по районах
відмічено більший відсоток інфікованих донорів, ніж в м. Миколаєві. Починаючи з 2011 року, відсоток виявлених донорів з HBsAg в місті та в районах є однаковим. Це, зважаючи на
майже однакову кількість обстежених
(табл. 1), є позитивним показником
зменшення рівня інфікованості HBV у
Миколаївській області.

Висновки. Аналіз результатів досліджень, проведених протягом 20072016 років, свідчить про те, що серед
донорів крові Миколаївської області
України спостерігається рівень хронічного вірусного гепатиту В у межах
0,7-1,1 %. Оскільки рівень інфікування вірусом гепатиту В донорів крові є
досить високим, актуальним є питання впровадження, поряд із методами
серологічної діагностики, полімеразної ланцюгової реакції для підвищення рівня інфекційної безпеки гемотрансфузій.
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КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ
СИНДРОМУ ЖОВТЯНИЦІ У ДІТЕЙ
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У статті наведені результати досліджень основних біохімічних показників у
79 дітей з синдромом жовтяниці різного ґенезу, госпіталізованих з попереднім
діагнозом «вірусний гепатит». У 53 пацієнтів підтверджено вірусні гепатити, у
20 дітей виявлено жовтяницю неінфекційного ґенезу, а у 6 – не вдалося встановити причини жовтяниці. Встановлено, що у більшості хворих (63,29%), які
були госпіталізовані із синдромом жовтяниці, діагностовано вірусні гепатити.
Середній рівень гіпербілірубінемії майже не відрізнявся при вірусних гепатитах
із синдромом цитолізу та без синдрому цитолізу, неінфекційних жовтяницях,
проте був суттєво вищим у хворих на нез’ясовані гепатити.
Найвищі рівнї АлАТ, які є маркерами цитолізу гепатоцитів, в середньому
становили 23,29 ммоль/л, було виявлено при вірусних гепатитах, при автоімунних гепатитах – 22,94 ммоль/л та при лейкозі – 21,27 ммоль/л.
При підозрі на ураження печінки при онкологічних захворюваннях крові до
проведення мієлограми потрібно проводити моніторинг гемограми: 2-3 рази на
добу у зв’язку з ймовірно швидким розвитком панцитопенії.
Ключові слова: жовтяниця, біохімічний аналіз крові, діти.
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СИНДРОМА ЖЕЛТУХИ У ДЕТЕЙ
Г.О. Литвин, С.А. Лышенюк, М.В. Стасив
Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого,
г. Львов, Украина
В статье представлены результаты исследований основных биохимических показателей у 79 детей с синдромом желтухи различного генезиса,
госпитализированных с предварительным диагнозом «вирусный гепатит». У 53
пациентов подтверждены вирусные гепатиты, у 20 детей выявлено желтуху неинфекционного генеза, а у 6 – не удалось установить причину желтухи. Установлено, что у большинства больных (63,29%), госпитализированных с синдромом
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желтухи, диагностированы вирусные гепатиты. Средний уровень гипербилирубинемии почти не отличался при вирусных гепатитах с синдромом цитолиза и
без синдрома цитолиза, неинфекционных желтухах, однако был существенно
выше у больных c невыясненным гепатитом.
Самые высокие уровни АлАТ, которые являются маркерами цитолиза гепатоцитов, в среднем составляли 23,29 ммоль/л, было обнаружено при вирусных гепатитах, при аутоиммунных гепатитах – 22,94 ммоль/л и при лейкозе – 21,27 ммоль/л.
При подозрении на поражение печени при онкологических заболеваниях крови до исследования миелограммы нужно проводить мониторинг гемограммы:
2-3 раза в сутки, в связи с вероятно быстрым развитием панцитопении.
Ключевые слова: желтуха, биохимический анализ крови, дети.
CLINICAL AND LABORATORY PECULIARITIES
OF THE JAUNDICE SYNDROME IN CHILDREN
G.O. Lytvyn, S.A. Lyshenyuk, M.V. Stasiv
Danylo Halitsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
The article presents the research results of basic biochemical indices of 79 children
with jaundice syndrome of various genesis who were hospitalized with an initial
diagnosis of “viral hepatitis”. Viral hepatitis was confirmed in 53 patients, jaundice of
non-infectious genesis was detected in 20 children, and in 6 cases the cause of jaundice
could not be confirmed. It was found that in the majority of patients (63.29%), who
were hospitalized with jaundice syndrome, viral hepatitis was diagnosed. The average
level of hyperbilirubinemia was almost unchanged in viral hepatitis with and without
cytolysis syndrome, non-infectious jaundices, but was significantly higher in patients
with unexplained hepatitis.
The highest levels of ALT, which are the markers of hepatocyte cytolysis, on average
constituted 23.29 mmol / L, and were detected in viral hepatitis, in autoimmune
hepatitis - 22.94 mmol / L, and in leukemia - 21.27 mmol / L.
In cases of suspected liver damage in oncohematological diseases prior to
myelogram, hemogram should be monitored 2-3 times a day due to probable rapid
development of pancytopenia.
Key words: jaundice, biochemical blood test, children.
Вступ. Жовтяниця є одним із симптомів, що найлегше діагностується, але
завжди є тривожним для лікаря. Жовте забарвлення шкіри і склер виникає
в результаті нагромадження білірубіну

в сироватці крові та наступним його
відкладенням у тканинах. Жовтяниця
є частим симптомом захворювань печінки, жовчних шляхів, а також хвороб, що протікають з масивним гемолі55
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зом еритроцитів. Причини жовтяниці
можуть бути різноманітними, як інфекційного (вірусні гепатити— A, B, D,
C, E, G, TTV, SEN та ін.), так і неінфекційного ґенезу (гемолітична анемія, автоімунний гепатит, токсичний гепатит,
механічна жовтяниця, лейкоз, хвороба
Жильбера).
Мета. Проаналізувати частоту та
клініко-лабораторні особливості гіпербілірубінемій у дітей, госпіталізованих у Львівську обласну інфекційну
клінічну лікарню протягом останніх 5
років з попереднім діагнозом «вірусний гепатит».
Матеріали та методи. Опрацьовано 79 карт стаціонарного хворого – дітей віком від 1 місяця до 18 років, які були госпіталізовані в Львівську ОІКЛ впродовж 2013 по 2017
рік з попереднім діагнозом «вірусний гепатит». Причиною госпіталізації пацієнтів була наявність синдрому
жовтяниці (зокрема гіпербілірубінемія з високою активністю печінкових ферментів). Аналізували результати загальних та біохімічних досліджень крові, дослідження маркерів
гепатитів, автоімунних захворювань,
результатів ультразвукового дослідження органів черевної порожнини,
мієлограми. Критеріями діагностики вірусних гепатитів були виявлення HBV DNA і HCV RNA (методом
ПЛР) та імуноглобуліни класу М проти вірусу гепатиту А. Статистична обробка даних проводилася за допомогою комп’ютерних програм Мicrosoft
Office 2010 та Statistica for Windows 8.0.
Результати дослідження та їх обговорення. Серед хворих 42 пацієнти

(53,16%) становили хлопці, 37 (46,84%)
- дівчата. Мешканців міста Львова було вдвічі більше 53 (67,09%), ніж мешканців сільської місцевості 26 (32,91%).
Серед госпіталізованих хворих з
синдромом жовтяниці домінували пацієнти з вірусними гепатитами – 50
осіб (63,29%). Гепатит А було діагностовано у 35 дітей (44,3%), гепатит В у 14
(17,75%), гепатит С в 1 хворого (1,27%).
У третини пацієнтів не був чітко виражений або відсутній продромальний період хвороби (диспептичний,
астено-вегетативний, грипоподібний
варіанти), проте спостерігалось чітке підвищення загального білірубіну, середнє значення якого становило
109,63 мкмоль/л (max–325,3 мкмоль/л
у хворого на ГВ), АлАТ – 23,29 ммоль/л
(max–44,8 ммоль/л у хворого на ГВ). У
хворих на ГА спостерігалося значне підвищення показників тимолової проби,
у середньому в три рази – 14,22±1,29 ОД
(max–27,8 ОД, min–6,8 ОД).
На паренхіму печінки вірус гепатиту впливає цитопатично, відразу проникаючи і розмножуючись в гепатоцитах. Основною ланкою в патогенезі ГА
є синдром цитолізу. У сироватці крові
цих пацієнтів підвищується активність
ферментів – цитоплазматичної, мітохондріальної, лізосомальної та ін.
В основі патоморфологічних змін
печінки, що розвиваються при ГВ, лежить цитоліз гепатоцитів. Це ініціює
розвиток прогресуючого некробіотичного процесу різного ступеня вираженості. НВV не має прямої цитопатичної дії, він імуноопосредований
[3,4]. НВV має слабку імуногенність,
тому що антигенна структура вірус56
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них протеїнів близька до клітин макроорганізму. При зараженні процес
може розвиватися двома шляхами:
реплікативним та інтегративним.
Неінфекційну етіологію жовтяниці
виявлено у 20 пацієнтів (25,32%). Серед них діти з автоімунним гепатитом
(АГ) – 5 (6,33%), гемолітичною анемією – 4 (5,06%), токсичним гепатитом

(ТГ) – 3 (3,80%), механічною жовтяницею – 3 (3,80%), лейкозом – 3 (3,80%),
хворобою Жильбера – 2 (2,53%). Результати біохімічних досліджень цих
хворих подано в таблиці 1.
Рівень загального білірубіну при
неінфекційних жовтяницях в середньому становив 91,09±8,3 мкмоль/л
(max–335,8 мкмоль/л при ГВ), АЛаТ –
Таблиця 1.

Кількість випадків жовтяниці та основні біохімічні показники
у хворих з гіпербілірубінемією різного генезу
Кількість хворих
Нозологічна форма
1. Вірусні гепатити із
синдромом цитолізу
1.1. Гепатит А
1.2. Гепатит В
1.3. Гепатит С
2. Вірусні гепатити без
синдрому цитолізу
3. Неінфекційні жовтяниці
3.1. Автоімунний
гепатит
3.2.
Гемолітична
анемія
3.3. Токсичний гепатит
3.4. Механічна жовтяниця
3.5. Гострий лейкоз
3.6. Хвороба Жильбера
4.
Гепатити
нез’ясованої етіології

Середнє значення
Загальний
Тимолова
АлАТ
білірубін
проба
(од)
(мкмоль/л)
(мкмоль/л)

Абсолютна

%

50

63,2 *

109,6±12,4

23,3±4,1

35

44,3 **

103,8±9,7

23,5±2,41

14

17,7 ** 127,01±11,4 17,52±1,7

1

1,2 **

141,0

8,5

3

3,8 *

96,6±9,7

1,8±0,2

20

25,3 *

91,1±8,3

12,66±3,1

5

6,33**

174,5±20,1

22,94±3,2

4

5,06**

116,1±12,3

8,95±1,1

3

3,80**

223,8±21,2

12,15±1,2

3

3,80**

96,17±9,6

2,2±0,2

3

3,80** 130,37±13,3 21,27±2,3

2

2,53**

6

7,59*

49,3±4,9

0,65±0,07

150,17±14,9 22,98±2,3

Середній вік
хворих (роки)

11,6±1,2 (max-17
р., min-11 міс.)
11,7±1,2 (max-17
14,2±1,29
р., min-4,6 р.)
14±1,4 (max-17
6,34±,6
р., min-11 міс. )
2,6
9 р.
4,2±0,5 (max-6,6
8,13±0,8
р., min-3 р.)
8,6±0,9 (max-16
6,88±0,6
р., min-6 міс.)
10±1 (max-16 р.,
6,68±0,7
min-3,4 р.)
9,8±1 (max-15 р.,
2,68±0,3
min-4 р.)
6,2±0,6 (max-12
3,03±0,3
р., min-6 міс.)
2,9±0,3 (max-6
2,13±0,2
р., min-7 міс.)
8±0,8 (max-12р.,
13,93±1,4
min-3р.)
14,5±1,5 (max-16
6,71±0,7
р., min-13 р.)
5,3±0,5 (max-12
12,09±2,9
р., min-11 міс.)
11,7±2,1

* - розраховано відсотки від усієї кількості дітей, які перебували під спостереженням
** - розраховано відсотки від кількості дітей з певною нозологічною формою захворювання
57

Гепатологія, 2018, № 4
ної етіології. Патогенез AГ недокінця
вивчений, хоча існує підтвердження
того, що генетична сприйнятливість,
молекулярна мімікрія та порушені
імунорегуляторні зв’язки сприяють
ініціюванню та тривалій автоімунній
атаці. Ушкодження печінки опосередковується Т-клітинами CD4 та Th17
клітинами.
Гістологічна картина гепатиту, що
характеризується щільним інфільтратом мононуклеарних клітин у порталі,
була першою, яка спровокувала аутоагресивну клітинну імунну атаку в патогенезі цього стану [12, 13, 15].
Гемолітичну анемію виявлено у 4
пацієнтів (5,06%), з яких у двох було
встановлено спадкову мікросфероцитарну анемію. Лабораторними особливостями було підвищення загального білірубіну, середнє значення якого становило 116,05±12,3 мкмоль/л
(max–223,68
мкмоль/л,
min–
59 мкмоль/л), непрямого білірубіну – 74,67±6,8 мкмоль/л (max–
93,2 мкмоль/л, min–66,9 мкмоль/л),
зниження Hb–100г/л (max–116 г/л,
min–90 г/л), зниження кількості ери-

12,66±3,1 ммоль/л (max–38,7 ммоль/л
АГ, min–0,5 ммоль/л хв. Жильбера).
Виявлено 5 пацієнтів (6,33%) з АГ.
Цією хворобою частіше хворіли дівчата віком 7-18 років. Критеріями
діагностики автоімунного гепатиту були: відсутність продромального
періоду, наявність астено-вегетативного та диспептичного синдрому; серологічні та вірусологічні маркери вірусних гепатитів були негативними.
Проте було виявлено високі титри
ANA, AMA. Однак, ми відмітили, що
середні показники загального білірубіну –174,54±20,1 мкмоль/л та прямого білірубіну – 130±11,3 мкмоль/л
були достовірно вищими, порівняно з показниками у пацієнтів хворих
на ВГ. Середні значення АлАТ майже
не відрізнялися, порівняно з пацієнтами хворими на вірусні гепатити –
22,94±3,2 ммоль/л.
Автоімунний гепатит характеризується запаленням паренхіми печінки,
підвищеним рівнем трансаміназ, циркуляцією неорганоспецифічних автоантитіл і підвищеним рівнем гамаглобуліну, при відсутності встановле-

Таблиця 2.
Показники загального аналізу крові
у хворих на гемолітичну анемію в динаміці хвороби
Пацієнт N, Еритроцити Еритроцити
Ретикулоцити Ретикулоцити
Hb(г/л) * Hb (г/л)**
(вік)
(1012 Т/л) *
(1012 Т/л) **
(%)*
(%)**
1 (15 р)
3,09
3,06
107
105
83
70
2 (13 р)
3,4
3,0
90
83
54
49
3 (7 р)
4,2
3,16
116
105
69
4 (4 р)
3,7
2,38
98
58
98
* перший день стаціонарного лікування
** другий день стаціонарного лікування
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троцитів – 3,1×1012/л (max–4,2×1012/л,
min–2,38×1012/л), а середнє значення ретикулоцитів становило 78,3 0/00.
(таблиця 2). АлАТ була підвищена
незначно – 8,95±1,1 ммоль/л (max–
13 ммоль/л, min–0,5 ммоль/л).
Найвище середнє значення загального білірубіну – 223,86±21,2 мкмоль/л –
виявлено у дітей з токсичним гепатитом, який був зумовлений збільшенням
дози та тривалості протигельмінтної терапії альбендазолом.
Середнє значення АлАТ становило
12,15±1,2 ммоль/л і було вдвічі нижчим від відповідного значення при ВГ.
Хоча калькульозний холецистит є
типовою хворобою дорослих, ми виявили двох дівчат віком 5 і 6 років з
цією патологією, у 6-місячної дитини
поліпоз жовчного міхура призвів до
розвитку механічної жовтяниці. Середнє значення білірубінемії становило 96,17±9,6 мкмоль/л, рівень прямого
білірубіну – 66,23±6,19 мкмоль/л, також ми спостерігали незначне підвищення АлАТ – 2,2±1,13 ммоль/л.
Ураження печінки при лейкозі діагностовано у 3 пацієнтів (3,80%),
в яких вміст білірубіну в сироват-

ці крові в середньому становив
130,37±13,3 мкмоль/л, в основному за
рахунок наростання прямої фракції
білірубіну, АлАТ – 21,27±2,3 ммоль/л,
тімолова проба 13,93±14 ОД. Виражена панцитопенія спонукала проводити
ретельну диференційну діагностику
гепатиту з гострим лейкозом (табл.3).
Синдром початкового періоду хвороби неспецифічний: гіпертермічний,
інтоксикаційний, геморагічний, анемічний. Гіперпластичний характеризується збільшенням лімфатичних
вузлів, ангіною, кістково-суглобовим
болем та жовтяницею. Оскільки печінка є органом факультативного кровотворення та відіграє важливу роль
в обміні речовин, тому й залучається
у процес при гострому лейкозі майже
в усіх випадках. Лейкемічна інфільтрація виникає в ділянках з найменш
диференційованою сполучною тканиною [5]. Остаточний діагноз гострого
лейкозу було встановлено після проведення мієлограми.
Відомо, що за локалізацією патологічного процесу розрізняють три групи жовтяниць: надпечінкові – зумовлені посиленим синтезом білірубіну;
Таблиця 3.

Показники загального аналізу крові у хворих на лейкоз в динаміці хвороби
Абсолютна
Паці- Еритро- Еритро- Тромбо- Тромбо- Лейко- ЛейкоАбсолюткількість
єнт N, цити
цити
цити
цити N2 цити
цити
на кількість
нейтро(вік) (1012 Т/л)* (1012 Т/л)** (109 Т/л)* (109 Т/л)** (109 Т/л)* (109 Т/л)** нейтрофілів *
філів **
1 (12 р)
4,3
3,9
183
90
16,9
14,8
2,53
1,48
2 (3 р)
2,9
2,0
89
44
3,2
1,8
0,16
0,03
3 (9 р)
3,63
2,1
76
51
2
1,2
0,10
0,03
* перший день стаціонарного лікування
** другий день стаціонарного лікування
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печінкові – виникають унаслідок ураження гепатоцитів і внутрішньопечінкових жовчних ходів; підпечінкові –
спричинені порушенням зовнішньої
секреторної функції печінки [2, 3, 7].
Надпечінкові жовтяниці, незалежно від їх походження, обумовлені надмірним утворенням білірубіну, що перевищує здатність печінки забезпечити його виведення, і практично завжди
пов’язана з підвищеним розпадом (внутрішньосудинним або внутрішньоклітинним) еритроцитів або їх попередників. Найчастіше надпечінкова жовтяниця спостерігається при спадкових і
набутих гемолітичних анеміях. При надпечінковій жовтяниці у крові збільшено вміст непрямого (некон’югованого з
глюкуроновою кислотою) білірубіну.
Печінкова жовтяниця пов’язана
з порушенням функції печінки, що
проявляється порушенням захоплення, зв’язування або виділення білірубіну, а також його регургітацією з
печінкових клітин в синусоїди. Залежно від механізму патологічного
процесу в печінкових клітинах розрізняють три види печінкової жовтяниці: печінково-клітинну, холестатичну та ензимопатичну.
Печінково-клітинна
жовтяниця є однією з найчастіших ознак гострої та хронічної патології печінки.
Вона може спостерігатися при вірусних гепатитах; інфекційному мононуклеозі, цитомегаловірусній інфекції;
лептоспірозі; токсичних, зокрема, лікарських та алкогольних ураженнях
печінки; цирозі печінки; гепатоцелюлярній карциномі. Провідне значення
в патогенезі має порушення проник-

ності та цілісності мембран клітин з
виходом прямого білірубіну в синусоїди, а потім в кров’яне русло [1, 7, 14].
Підпечінкова жовтяниця (механічна) розвивається при перешкоді
току жовчі із жовчних шляхів в дванадцятипалу кишку, зумовлена дією
таких позапечінкових факторів, як:
обтюрація жовчної протоки каменем,
пухлиною та інше.
Розуміння процесу обміну білірубіну в організмі є необхідним при
проведенні диференційної діагностики жовтяниці. Гемоглобін складається з двох основних частин – гема і
глобіна. Під час гемолізу еритроцитів
глобін розпадається на амінокислоти,
а з гема в клітинах ретикуло-ендотеліальної системи в кістковому мозку,
селезінці та в купферівських клітинах
утворюється білірубін. Основна частина (близько 80%) білірубіну утворюється за рахунок еритроцитів, що
розпались. За добу розпадається приблизно 1% циркулюючих еритроцитів,
що дає приблизно 7,5 г гемоглобіну.
Одночасно утворюється так званий
шунтовий білірубін. Шунтовий білірубін (становить від 5 до 20 %) утворюється з гемоглобіну, еритробластів,
що розпадаються в кістковому мозку,
ретикулоцитів, а також з деяких протеїнів, що містять гем.
Цей білірубін циркулює з кров’ю,
він не розчинний у воді і транспортується альбуміном, є хімічно вільним.
З током крові він потрапляє в печінку.
На судинному полюсі гепатоцита білірубін відділяється від носія, тобто від
альбуміну, і далі проходить через мембрану гепатоцита, за допомогою спеці60
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Висновки. У більшості хворих
(63,29%), які були госпіталізовані зі
синдромом жовтяниці, діагностовано вірусні гепатити. Середній рівень
гіпербілірубінемії майже не відрізнявся при вірусних гепатитах із синдромом цитолізу та без синдрому цитолізу, неінфекційних жовтяницях,
проте був суттєво вищим у хворих на
нез’ясовані гепатити.
Найвищі рівнї, АлАТ, які є маркерами цитолізу гепатоцитів, в середньому становили 23,29 ммоль/л, було
виявлено при вірусних гепатитах, при
автоімунних гепатитах – 22,94 ммоль/л
та при лейкозі – 21,27 ммоль/л.
У випадках підозри на ураження печінки при онкологічних захворюваннях
крові до проведення мієлограми потрібно проводити моніторинг гемограми 2-3 рази на добу, у зв’язку з ймовірним швидким розвитком панцитопенії.

ального ферменту – лігандина. В гепатоциті вільний білірубін зв’язується з
глюкуроновою кислотою, утворюючи
так звані моно- і дигюкуроніди [14].
Зв’язаний білірубін транспортується до біліарного полюса гепатоцита. Через жовчний полюс, зв’язаний
(прямий) білірубін з жовчю, виділяється в кишківник.
Залежно від того, на якому етапі
проходить порушення транспортування білірубіну, ми можемо говорити про
різні форми жовтяниці, тобто про різний характер цих порушень[3, 11, 14].
Рівень вільного білірубіну в крові
підвищується при гемолізі еритроцитів, а також спостерігається при наявності судинних шунтів. Можливе
порушення транспорту білірубіну в
клітину через дефіцит транспортного
ферменту лігандину (синдром Жільбера, або транспортна жовтяниця).
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ДИНАМІКА ІНТЕНСИВНОСТІ ВТОМИ У ХВОРИХ НА ХГС ПІСЛЯ
ДОСЯГНЕННЯ НИМИ СТІЙКОЇ ВІРУСОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДІ ТА ЇЇ
ЗВ’ЯЗОК З РІВНЕМ КРІОГЛОБУЛІНІВ У СИВОРОТЦІ КРОВІ
О.Б. Ворожбит
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
м. Львів, Україна
Зв’язок з авторами: Ворожбит Ольга Богданівна к.мед.н., доцент кафедри інфекційних хвороб Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького;
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Результати опубліковані в даній статті є продовженням дослідження поширеності та інтенсивності проявів втоми у хворих на хронічний гепатит С в
динаміці після закінчення ними лікування препаратами прямої противірусної
дії до моменту досягнення стійкої вірусологічної відповіді (СВВ). Для досягнення даної мети в дослідження було включено 201 хворого на ХГС із 214 осіб,
у яких під час попереднього дослідження було підтверджено наявність втоми. За статтю обстежені пацієнти розподілялися наступним чином: чоловіків
108 (53,73%), жінок – 93 (46,26%), віком від 18 до 65 років. Усі пацієнти досягнули СВВ, що було підтверджено методом ПЛР згідно клінічного протоколу. Також враховували вік пацієнтів, індекс маси тіла (ІМТ) рівень активності
аланінамінотрансферази в сироватці крові (AлАT), рівень РНК ВГС, генотип
РНК вірусу, ступінь фіброзу та активність некрозо-запальних змін у тканині
печінки, які визначали до початку лікування. Як і в попередньому дослідженні
виявляли наявність втоми та визначали ступені тяжкості за допомогою візуальної аналогової шкали (ВАШ). Усім хворим визначали рівень кріоглобулінів
за допомогою спектрофотометричного методу. Встановлено, що після закінчення противірусної терапії і досягнення хворими СВВ, втома продовжувала
виявлятися більше ніж у половини пацієнтів (53,23%) і значно погіршувала
якість їх життя. В результаті аналізу розподілу хворих за статтю встановлено,
що після закінчення лікування і досягнення СВВ, втома статистично достовірно (р>0,05) продовжувала утримуватися частіше серед жінок – 68 (63,55%),
ніж серед чоловіків 39 (36,45%); серед осіб старшого віку незалежно від статі;
у пацієнтів з 3 генотипом ВГС та з вищим індексом маси тіла (ІМТ). За результатами оцінювання за шкалою ВАШ – легка втома спостерігалася у 9 (8,41%),
середня втома – у 47 (43,93%) та сильна втома – у 51 (47,66%) особи. У більшості пацієнтів (93%) із кріоглобулінемією після закінчення терапії утримувалася
втома. Встановлена залежність між рівнем кріоглобулінемії та ступенем вираженості втоми.
Ключові слова: хронічний гепатит С, втома, кріоглобуліни.
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ДИНАМИКА ИНТЕНСИВНОСТИ УСТАЛОСТИ У БОЛЬНЫХ ХГС ПОСЛЕ
ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ВИРУСОЛОГИЧЕСКОГО ОТВЕТА И ЕЕ
СВЯЗЬ С УРОВНЕМ КРИОГЛОБУЛИНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
О.Б. Ворожбыт
Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого,
г. Львов, Украина
Результаты, опубликованные в данной статье, являются продолжением изучения распространенности и интенсивности проявлений усталости у больных хроническим гепатитом С (ХГС) в динамике после окончания
ими лечения препаратами прямого противовирусного действия и достижения устойчивого вирусологического ответа (УВО). В исследование было
включено 201 больного ХГС: мужчин 108 (53,73%), женщин – 93 (46,26%) в
возрасте от 18 до 65 лет. Учитывали возраст пациентов, индекс массы тела
(ИМТ), уровень активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови,
уровень РНК ВГС, генотип вируса гепатита С, степень фиброза и активность
некрозо-воспалительных изменений в ткани печени, которые определяли до
начала лечения. Как и в предыдущем исследовании определяли наличие усталости и степень тяжести с помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ).
У больных определяли уровень криоглобулинов с помощью спектрофотометрического метода. Установлено, что после окончания противовирусной
терапии и достижения больными УВО усталость продолжала проявляться
более чем у половины пациентов (53,23%) и значительно ухудшала качество
их жизни. В результате анализа распределения больных по полу установлено, что после окончания лечения и достижения УВО усталость статистически достоверно (р>0,05) продолжала определяться чаще среди женщин – 68
(63,55%), чем среди мужчин – 39 (36,45%); среди лиц старшего возраста независимо от пола, у пациентов с 3 генотипом ВГС и с более высоким индексом массы тела (ИМТ). По результатам оценки по шкале ВАШ легкая усталость – наблюдалась в 9 (8,41%), средняя усталость – в 47 (43,93%) и сильная
усталость – в 51 (47,66%) человека. У большинства пациентов (93%) с криоглобулинемиею после окончания терапии сохранялась усталость. Установлена зависимость между уровнем криоглобулинемии и степени выраженности
усталости.
Ключевые слова: хронический гепатит С, утомляемость, криоглобулины.
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DYNAMICS OF FATIGUE INTENSITY IN PATIENTS WITH CHRONIC
HEPATITIS C AFTER ACHIEVEMENT OF STABLE VIROLOGICAL
RESPONSE AND ITS ASSOCIATION WITH THE LEVEL OF
CRYOGLOBULINS IN BLOOD SERUM
O.B. Vorozhbyt
Danylo Halytsky Lviv national medical university, Lviv, Ukraine
Results published in the article, are continuation of the investigation of prevalence
and intensity of fatigue signs in patients with Сhronic Нepatitis C in dynamics after
completion of treatment with medicines possessing direct antiviral action until
achievement of stable virological response (SVR). To pursue this goal, 201 patients with
Сhronic Нepatitis C out of 214 individuals with confirmed presence of fatigue during
the previous examination were involved in the research. By gender, the examined
patients were divided as follows: 108 males (53.73%), females – 93 (46.26%), aged
from 18 to 65 years. All patients achieved SVR, which was confirmed by PCR method
according to clinical protocol. In addition, patients’ age, body mass index (BMI), the
level of activity of alanine aminotransferase in blood serum (ALT), level of RNA HCV,
genotype of RNA virus, the degree of fibrosis and activity of necrotizing inflammatory
changes in the liver tissue, which had been detected before the onset of treatment,
were also considered. As well as in the prior investigation, the presence of fatigue
was also established and the degree of severity was determined by means of visual
analogue scale. All patients had cryoglobulin level detected by spectrophotometric
method. It has been established that after completion of antiviral therapy and patients’
achievement of SVR, fatigue persisted in more than half of patients (53.23%) and
significantly worsened their life. As a result of analysis of patient distribution by
gender, it has been established that after completion of treatment and achievement of
SVR, fatigue statistically reliably (р>0.05) more often continued among women – 68
(63.55%) than among men – 39 (36.45%), among elderly individuals irrespective of
gender, in patients with HCV genotype 3 and higher body mass index. By the results of
assessment by visual analogue scale, mild fatigue was observed in 9 (8.41%), moderate
fatigue in 47 (43.93%) and severe fatigue in 51 (47.66%) individuals. In most patients
(93%), in whom fatigue persisted after completion of therapy, cryoglobulins were
detected. Correlation between the level of cryoglobulinemia and degree of fatigue
manifestation has been established.
Key words: chronic hepatitis C, fatigue, cryoglobulins.
Вступ. Проблема своєчасної діагностики ХГС є надзвичайно актуальною, оскільки в повсякденній практиці лікарів первинної ланки він вияв-

ляється випадково під час обстеження
пацієнтів з приводу іншого захворювання, здачі крові в якості донора, під
час вагітності та ін. [1-6]. У більшос65
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ті випадків, під час остаточного підтвердження діагнозу, виявляють уже
сформований хронічний гепатит або
цироз печінки. Додатковими моментами, які значно утруднюють своєчасну діагностику, є відсутність клінічних
симптомів, типових для даної хвороби, особливо при низькій активності процесу. Тому вивчення симптомів,
які найчастіше спостерігаються у хворих на ХГС, є дуже важливим. Власне втома є одним із найпоширеніших
симптомів у хворих на ХГС, який має
важливий вплив на якість життя хворих у всіх сферах життя [7-14].
У попередньому нашому дослідженні ми вивчали поширеність втоми серед хворих на ХГС та її зв’язок
з тяжкістю захворювання та біохімічними, вірусологічними, імунологічними чинниками і клінічними симптомами перед початком лікування
хворих на ХГС препаратами прямої
противірусної дії [15].
Результати, опубліковані в даній
статті, є продовженням дослідження
поширеності та інтенсивності проявів
втоми у хворих на ХГС в динаміці після закінчення лікування препаратами
прямої противірусної дії до моменту
досягнення ними СВВ.
Метою даної роботи було вивчити поширеність втоми у хворих на
ХГС, дослідити ступінь її важкості
та зв’язок з тяжкістю захворювання та біохімічними, вірусологічними, імунологічними чинниками уже
після закінчення лікування і досягнення ними СВВ (у порівнянні з даними отриманими до початку лікування).

Матеріали та методи: У дослідження було включено 201 хворого на
ХГС із 214 осіб, в яких під час попереднього дослідження була підтверджена наявність втоми. В дану роботу не
ввійшли 13 осіб (5 жінок, 8 чоловіків)
з попереднього дослідження, оскільки у 5 з них не було досягнуто СВВ, 5
осіб не з’явилися на заключний візит і
3 відмовилися приймати участь в опитуванні. За статтю обстежені пацієнти розподілилися наступним чином:
чоловіків 108 (53,73%), жінок – 93
(46,26%), віком від 18 до 65 років. Враховували вік пацієнтів, ІМТ, рівень
активності аланінамінотрансферази
в сироватці крові (AлАT), рівень РНК
ВГС, генотип РНК вірусу гепатиту С,
ступінь фіброзу та активність некрозо-запальних змін у тканині печінки,
які визначали до початку лікування.
Як і в попередньому дослідженні, для
виявлення наявності або відсутності
втоми у пацієнтів, дослідник безпосередньо задавав пацієнту запитання
«Чи є у вас втома?», на що вони відповідали «Так» або «Ні». Визначення
тяжкості втоми проводили за допомогою ВАШ [15]. Усім хворим визначали
рівень кріоглобулінів за допомогою
спектрофотометричного методу.
Результати дослідження та обговорення. Під час обстеження 201 хворого на ХГС, після завершення противірусної терапії та досягнення ними
СВВ, втома продовжувала проявлятися у 107 осіб (53,23%).
Згідно отриманих, в результаті обстеження, даних встановлено, що після закінчення противірусної терапії і
досягнення хворими СВВ, втома про66
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ла серед пацієнтів з 3 генотипом ВГС,
з високим індексом маси тіла (ІМТ),
достовірно частіше зустрічалася у пацієнтів з F-4. Наявність втоми після
лікування статистично не залежала
від таких показників як рівень АлАТ,
концентрація РНК ВГС, показників
активності запального процесу у тканині печінки ні до початку лікування
ні після досягнення пацієнтами СВВ.
Як і в попередному дослідженні за допомогою візуальної аналогової шкали (ВАШ) визначали тяжкість
втоми. Встановлено, що після проведеного лікування та досягнення пацієнтами СВВ, змінився розподіл важкості втоми. Порівняно з даними, що
були отримані перед лікуванням, виявлено, що важка втома присутня у
51 (47,66%) у порівнянні з 72,42%; 47
(43,93%) середньої важкості у порівнянні з 20,56% та 9 (8,41%) легка сту-

довжувала виявлятися більше ніж у
половини пацієнтів (53,23%) і значно
погіршувала якість їх життя.
В результаті аналізу розподілу хворих за статтю встановлено, що після
закінчення лікування і досягнення
СВВ втома статистично достовірно
(р>0,05) продовжувала утримуватися частіше серед жінок – 68 (63,55%),
ніж серед чоловіків 39 (36,45%).
В результаті аналізу пацієнтів за
віком виявлено, що після закінчення
терапії втома частіше проявлялася серед осіб старшого віку незалежно від
статі (таб. 1).
Отже, частіше втома продовжувала
виявлятися у чоловіків і жінок старше
40 років і значно зменшилася після лікування в осіб молодшого віку.
Під час аналізу клінічних показників встановлено, що поширенісь втоми, як і перед лікуванням, переважа-

Таблиця 1.
Віковий розподіл хворих на ХГС в залежності від статі
Вік
18-29
30-39
40-49
50-60
>60
Всього 107 осіб

Чоловіки
2 (1,8%)
4 (3,7%)
7 (6,54%)
21 (19,62%)
5 (4,67%)
39 (36,45%)

Жінки
5 (4,67%)
7 (6,54%)
16 (14,95%)
33 (30,84%)
7 (6,54%)
68 (63,55%)

Таблиця 2.
Розподіл ступеня вираженості втоми у 100 хворих
на ХГС залежно від вмісту кріоглобулінів у сиворотці крові
Вміст кріоглобулінів в
сиворотці крові
Низький
Середній
Високий

Ступінь вираженості втоми в балах
Легка (1-3)
Середня (4-6)
Важка (7-10)
5
5
6
1
32
12
2
6
31
67
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пінь у порівнянні з 7% відповідно. Отже, незважаючи на успішно проведене лікування і досягнення пацієнтами
СВВ практично половина пацієнтів
продовжувала скаржитися на важку
ступінь втоми, яка суттєво впливала
на якість їх життя.
Усім пацієнтам проводили визначення рівня кріоглобулінів у сиворотці крові. За результатами дослідження
встановлено, що у 100 (93%) пацієнтів
із діагностованою втомою були виявлені кріоглоглобуліни у сиворотці крові. Результати представлені в табл. 2.
Також порівнювали вміст кріоглобулінів у сиворотці крові та важкості втоми у пацієнтів. Виявлено, що
у хворих з високим вмістом кріоглобулінів спостерігається більш важка
втома. Дані результати є підставою
для пошуку можливостей зменшення
рівня втоми шляхом впливу на синтез
кріоглобулінів.
Оскільки більше половини (53,23%)
пацієнтів відзначили, що на момент
досягнення СВВ відповіді, втома не
тільки продовжувала спостерігатися,
але також була переважаючим клінічним симптомом, що значно погіршував якість життя. Враховуючи зв’язок
між важкістю кріоглобулінемії та ступенем вираженості втоми, ми плануємо продовжити дослідження впливу
рівня кріоглобулінемії на якість життя
пацієнтів та методів зменшення негативних проявів у пацієнтів після закінчення лікування ХГС.
Висновки:
1. Встановлено, що після закінчення
противірусної терапії і досягнення
хворими СВВ, втома продовжува-

2.

3.

4.

5.
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ла проявлятися більше ніж у половини пацієнтів (53,23%) і значно
погіршувала якість життя.
В результаті аналізу розподілу
хворих за статтю встановлено, що
після закінчення лікування і досягнення СВВ, втома статистично
достовірно (р>0,05) продовжувала утримуватися частіше серед жінок – 68 (63,55%), ніж серед чоловіків – 39 (36,45%), та серед осіб
старшого віку незалежно від статі.
Виявлено, що втома частіше зустрічалася у пацієнтів з 3 генотипом ВГС та з вищим ІМТ. Не було статистично значущих відмінностей у наявності втоми за віком.
Наявність втоми не залежала від
показників активності запального процесу в тканині печінки, але
частіше утримувалася у пацієнтів
з цирозом F-4.
За результатами оцінювання за
шкалою ВАШ: легка втома спостерігалася у 9 (8,41%), середня втома – у 47 (43,93%) та сильна втома – у 51 (47,66%) особи. Ступінь
тяжкості втоми була вищою для
жінок, ніж для чоловіків, та значно
вища у пацієнтів з цирозом печінки та 3 генотипом ВГС (66,67%), та
серед пацієнтів з нормальним рівнем АлАТ.
У пацієнтів, у яких втому продовжували виявляти після закінчення терапії, кріоглобулінемія спостерігалася у 93%. Встановлена
залежність між рівнем кріоглобулінемії та ступенем вираженості
втоми.
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КОНФЕРЕНЦІЇ
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ
ДІАГНОСТИЧНІ, ЛІКУВАЛЬНІ ТА ПРОФІЛАКТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
У ПРАКТИЦІ ІНФЕКЦІОНІСТА» ТА ПЛЕНУМ ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА
АСОЦІАЦІЯ ІНФЕКЦІОНІСТІВ»
О.М. Зінчук, Н.О. Іванченко
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького,
м. Львів, Україна

UKRAINIAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “MODERN
DIAGNOSTIC, THERAPEUTIC AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES IN
AN INFECTIOUS DISEASE DOCTOR’S WORK” AND PLENARY MEETING
OF PUBLIC ORGANIZATION “UKRAINIAN ASSOCIATION OF INFECTIOUS
DISEASE DOCTORS”
O.M. Zinchuk, N.O.Ivanchenko
захворювань, в тому числі були доповіді, що стосуються проблем гепатології. Так, завідувач кафедри інфекційних хвороб національного
медичного університету імені Богомольця, д.мед.н., професор О.А. Голубовська доповіла про міжнародні зусилля в подоланні гепатиту С і місце
України в Глобальній стратегії ВООЗ
з елімінації гемоконтактних гепатитів в Європі. Наголосила, що метою
ВООЗ є елімінація вірусного гепатиту як серйозної загрози громадському
здоров’ю до 2030 року. До 2030 року
частота інфікування знизиться з 6–10
млн. до менш ніж 1 млн. Смертність
знизиться з 1,4 млн. до менш ніж 0,5
млн. до 2030 р. Професор наголосила,
що Україна належить до країн з високою розповсюдженістю гепатитів на
рівні з країнами Африки. Загальноукраїнський реєстр хворих на вірусні

5-6 жовтня 2018 року в м. Чернівці відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція на тему
«Сучасні діагностичні, лікувальні та
профілактичні технології у практиці інфекціоніста» та пленум ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів».
У роботі конференції прийняли
участь провідні інфекціоністи України,
завідувачі кафедрами інфекційних хвороб вищих медичних учбових закладів
України, головні експерти за фахом «інфекційні хвороби» регіонів та працівники кафедр інфекційних хвороб. Розглядалися актуальні питання сучасних
можливостей діагностики, лікування
та профілактики інфекційних хвороб.
Велика увага була приділена питанням
функціонування інфекційної служби в
умовах реформування.
На конференції детально розглядався широкий спектр інфекційних
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ма наголосила, що препарати прямої
противірусної дії володіють високою
ефективністю, добре переносяться та
є ефективними при лікуванні компенсованого цирозу, що підтверджується даними клінічних досліджень.
Пацієнти з декомпенсованим цирозом печінки мають меншу вірогідність стійкої вірусологічної відповіді
і становлять «важку» групу пацієнтів.
Професор наголосила, що безінтерферонові схеми лікування є високоефективними. З безінтерферонових схем,
що рекомендуються для лікування пацієнтів з нирковою недостатністю, в
Україні доступний лише 3D-режим.
Доцент кафедри інфекційних хвороб Львівського національного медичного університету імені Данила
Галицького, к.мед.н О.Б. Ворожбит
зробила доповідь на тему: «Важливість дослідження поширеності та інтенсивності втоми у хворих на хронічний гепатит С та її значення для
своєчасної діагностики». Доповідач
наголосила, що хронічні гепатити супроводжуються втомлюваністю, порушенням сну, когнітивними розладами, депресією та астеновегетативним
синдромом. За результатами проведених досліджень встановлено, що 214
із 316 пацієнтів підтвердили наявність
в них втоми (67,7%). За шкалою Бека
у 72,5% пацієнтів, включених у дослідження, була діагностована депресія
різної ступені важкості. Серед пацієнтів, у яких була діагностована втома,
цей відсоток становив 88,5%.
О.Б. Ворожбит запропонувала методи лікування для зменшення вираженості цих симптомів та підкресли-

гепатити є відсутнім. За оцінками експертів 7–9% населення перебуває на
обліку з приводу гепатитів: всього >
67 тис. Хронічний гепатит В ≈ 20 тис.
Хронічний гепатит С ≈ 47 тис.
О.А. Голубовська повідомила, що в
рамках Державної цільової програми
профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів, безкоштовно одержали лікування 7920 осіб.
Згідно рекомендацій EASL, 2018
першочергово противірусну терапію
слід призначати пацієнтам з HCVінфекцією: F2-F3 або цирозом печінки, з позапечінковими проявами, з
рецидивом HCV-інфекції після трансплантації печінки, з високим ризиком
швидкого прогресування (коінфекція
з HBV, ЦД, паціентам після пересадки
органа або стовбурових клітин), з високим ризиком передачі HCV-інфекції.
Наголосила на рекомендаціях EASL
2018 з доповненнями: перевага надається безінтерфероновим та безрибавіриновим режимам. Даклатасвір виключений з рекомендацій; 3D режим
виключений для лікування пацієнтів,
які інфіковані 1а субтипом вірусу. Рутинне визначення RAVs не показане.
У пациєнтів з eGFR ≤ 30 мл/хв/1,73 м2
SOF використовувати лише при відсутності альтернативи. При застосуванні SOF бажано вимірювати eGFR.
Доктор медичних наук, професор
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова,
зав.кафедрою інфекційних хвороб
Л.В. Мороз свою доповідь присвятила
питанню оптимізації лікування хронічного вірусного гепатиту С на пізніх
стадіях захворювання печінки. Зокре71

Гепатологія, 2018, № 4
ла, що у більшості пацієнтів, на момент діагностики ХГС, втома була
переважаючим, а інколи єдиним клінічним симптомом. Наявність такої
вираженої втоми у пацієнтів повинна
викликати настороженість лікарів загальної практики щодо ХГС і є підставою для виявлення відповідних діагностичних маркерів.

За результатами доповідей тривали палкі дискусії та обговорення,
оскільки інфекційні захворювання
становлять невід’ємну складову громадського здоров’я, що є надзвичайно
актуальним в умовах реформування
організації медичної допомоги в Україні.
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