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ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

РІВНІ IL-17A, IP-10 В СИРОВАТЦІ КРОВІ У ПАЦІЄНТІВ 
З HBV-ІНФЕКЦІЄЮ ТА  HBV/HIV-КОІНФЕКЦІЄЮ 

У ЗАХІДНІЙ ПРОВІНЦІЇ ЗАМБІЇ

Л. В. Мороз, С. Ч. Соні, Т. І. Бевз, К. Д. Чічірельо-Константинович

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, 
м. Вінниця, Україна

Зв’язок з авторами:   Мороз Лариса Василівна, проф., д. мед. н., завідувач кафедри ін-
фекційних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова; 
тел.: +380965363123; e-mail:larisa652002@yahoo.com.

В статті піднята проблема специфічного дослідження зразків крові паці-
єнтів з HBV-інфекцією та HBV/HIV-коінфекцією, які знаходились на диспан-
серному обліку в Lewanika General Hospital (Замбія), на визначення рівнів IL-
17А, ІР-10 та їх залежність від активності запального процесу та кількості 
СD-4-лімфоцитів. 

Ключові слова: HIV-інфекція, HBV-інфекція, IL -17А, ІР-10, коінфекція, 
СD-4-лімфоцити, активність запального процесу, цитоліз, Західна провінція 
Замбії.

УРОВНИ IL-17А, ІР-10 В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С 
HBV-ИНФЕКЦИЕЙ И  HBV/HIV-КОИНФЕКЦИЕЙ В ЗАПАДНОЙ 

ПРОВИНЦИИ ЗАМБИИ

Л. В. Мороз, С. Ч. Сони, Т. И. Бевз, К. Д. Чичирельо-Константинович

Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова,
г. Винниця, Украина

В статье поднята проблема специфического исследования образцов крови 
пациентов с HBV-инфекцией и HBV/HIV-коинфекцией, которые находились на 
диспансерном учете в Lewanika General Hospital (Замбия), на определение уров-
ней IL-17А, ІР-10 а также их зависимость от активности воспалительного про-
цесса и количества СD-4-лимфоцитов. 

Ключевые слова: HIV-инфекция, HBV-инфекция, IL-17А, ІР-10, коинфек-
ция, СD-4-лимфоциты, активность воспалительного процесса, цитолиз, Запад-
ная провинция Замбии.
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IL-17А, ІР-10 LEVELS IN BLOOD SERUM SAMPLES 
OF HBV/HIV PATIENTS IN WEST ZAMBIA PROVINCE

L. V. Moroz, S. Ch. Soni, T. I. Bevz, K. D. Chichirelo-Konstantynovych

National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, Ukraine

Th e article describes the problem of specifi c analysis of blood serum samples of 
HBV-monoinfected and HBV/HIV-coinfected patients, who were treated in Zambian 
Lewanika General Hospital, for IL-17А, ІР-10 and their dependence on the activity of 
infl ammation process and CD4-lymphocytes count.

Key words: HIV-infection, HBV-infection, IL-17А, ІР-10, coinfection, CD4-lym-
phocytes, activity of infl ammation process, West Zambia province.

Вступ. Вірусний гепатит В (HBV) 
та HIV-інфекція залишаються одні-
єю з найактуальніших проблем охо-
рони здоров’я у світі [1, 2]. За даними 
ВООЗ, близько 1% HBV-інфікованих 
мають також HІV-інфекцію, в свою 
чергу, поширеність HBV-інфекції се-
ред HІV-інфікованих людей складає 
7,4%.  Країни суб-сахарної Африки 
знаходяться на перехресті високої ен-
демічності цих інфекцій [2, 3, 4]. 

Наявність коінфекції HBV/HIV 
значно ускладнює перебіг обох захво-
рювань. HIV-інфекція посилює реплі-
кацію вірусу HBV-інфекції, одночас-
но інгібуючи сероконверсію (проду-
кування ab-HBeAg), що призводить 
до швидкого фіброзоутворення в пе-
чінці. HBV/HIV-коінфікування при-
зводить до втрати імунної толерант-
ності [5, 6]. Гостра HIV-інфекція ве-
де до серйозного виснаження клітин 
лімфоїдної тканини (в першу чер-
гу, Т-лімфоцитів пам’яті), що сприяє 
епітеліальному ушкодженню і при-
зводить до потрапляння мікробних 
антигенів, переважно ліпополісаха-
ридів (ЛПС), в системний кровоток. 

Отже, особи з HІV-інфекцією мають 
значно вищий системний рівень мі-
кробних продуктів у порівнянні з 
HІV-неінфікованими особами [7. 8. 
9]. Прогресування фіброзу печінки 
також сприяє підвищенню рівня мі-
кробних антигенів та  активації імун-
ної відповіді організму [8]. У печінці 
ЛПС зв’язуються з TLR-4 на клітинах 
Купффера та гепатоцитах, що ініціює 
секрецію прозапальних і фіброгенних 
цитокінів [9, 11, 12]. Доведено, що де-
які прозапальні цитокіни асоціюють-
ся з хронічним запаленням в печінці 
і мають важливе значення у форму-
ванні гепатокарциноми (ГЦК) [13]. 
Збільшення рівня ЛПС сприяє зрос-
танню продукції  прозапальних цито-
кінів, при цьому знижується секреція 
потенційно захисних протизапальних 
цитокінів, таких як IL-17А та ІР-10. 
Отже, приєднання HIV-інфекції спри-
яє посиленню фіброзу HBV-етіології, 
що призводить до швидкого розвитку 
цирозу та ГЦК і, в кінцевому підсум-
ку, до високої смертності серед даної 
когорти пацієнтів. Тому визначення 
показників імунного захисту є над-
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звичайно важливим для прогнозуван-
ня перебігу цих інфекцій а також для 
вибору подальшої тактики ведення та 
лікування інфікованих.

Мільйони інфікованих, сотні ти-
сяч померлих щороку, тисячі нових 
випадків інфікування щодня – все це 
змушує людство шукати нові шляхи 
для вирішення даної проблеми. 

Мета дослідження. 
Оцінити рівні IL-17А, ІР-10 в си-

роватці крові хворих з конфекцією  
HBV/HIV залежно від ступеня ак-
тивності запального процесу та стадії 
HIV-інфекції.

Матеріали та методи. 
В дослідження було включено 41 

пацієнт з HBV-моноінфекцією та 53 
пацієнти з HBV/HIV-коінфекцією, які 
знаходились на диспансерному обліку 
гепатологічного відділення Lewa nika 
General Hospital (Замбія). Середній 
вік по групі склав (47,7±10,3) років. 
До контрольної групи входили 24 здо-
рових респонденти, що були репре-
зентативні по віку і статі. Для визна-
чення активності запального проце-
су оцінювались показники активності 
трансаміназ – аланінамінотрансфера-
зи (АЛТ), аспартатамінотрансферази 
(АСТ) уніфікованими методами Рай-
тмана-Френкеля та лактатдегідроге-
нази (ЛДГ) методом Севела-Товарека.  
Рівень активності запального проце-
су розцінювали за кількісним вміс-
том АЛТ в сироватці крові за наступ-
ною формулою: низька активність за-
пального процесу визначалась при 
АЛТ<5N, середня – 5-10N, висока – 
>10N, де N – верхня межа норми АЛТ, 
яка для чоловіків становить 41 Од/л, 

для жінок – 31 Од/л. Кількість СD-4-
лімфоцитів визначалась методом про-
точної цитометрії. Дані дослідження 
здійснювались на базі лабораторії Le-
wanika General Hospital (Замбія). Вміст 
IP-10 (Interferon-gamma inducible 
Protein 10 kDa) та інтерлейкіну 17А 
(ІL-17А) в сироватці крові визначали 
імуноферментним методом (ELISA) з 
використанням наборів “Human IP-
10 ELISA Kit” (Diaclone, Франція) та  
“Human ІL-17А ELISA Kit” (Diaclone, 
Франція) у відповідності до інструкції 
фірми-виробника в лабораторії кафе-
дри біохімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова. 

Отримані результати були зве-
дені в електронні таблиці «Microsoft  
Excell 2017» та проаналізовані з ви-
користанням програмного забезпе-
чення «STATISTICA 6,0» (належить 
ЦНІТ ім. М. І. Пирогова, ліцензійний 
№ АХХR910A374605FA). Статистич-
ну вірогідність вважали валідною при 
значенні похибки р<0,05 (за критерієм 
Ст’юдента). 

Результати дослідження.
В загальній популяції  рівень 

IL-17А склав 4,83±0,53 пг/мл, рівень 
IP-10 склав 70,5±3,74 пг/мл.

Згідно отриманих даних, рівень 
IL-17А в сироватці крові хворих з ко-
інфекцією HBV/HIV мешканців За-
хідної провінції Замбії був в 6,42 ра-
зи вищим, ніж у здорових осіб, та в 
1,55 рази вищим в порівнянні з гру-
пою пацієнтів з моноінфекцією HBV 
(табл.1). У останніх рівень даного по-
казника був вищим в 4,13 рази ніж у 
здорових.

Рівень хімокіну ІР-10 в сироватці 
крові коінфікованих пацієнтів також 



Гепатологія, 2019, №  2

9

перевищував показник серед здоро-
вих осіб, однак ця різниця була біль-
шою та складала  8,34 рази (табл. 1). В 
групі хворих з коінфекцією рівень  ІР-
10 в сироватці крові був вищим в 1,49 
рази ніж в групі з моноінфекцією. У 
пацієнтів з HBV також спостерігався 
підвищений в 5,59 рази рівень ІР-10 в 
сироватці крові в порівнянні зі здоро-
вими особами, які проживають в За-
хідній провінції Замбії.

Нами не було виявлено достовір-
ної різниці в рівнях  IL-17А та ІР-10 в 
сироватці крові в залежності від статі 
серед коінфікованих пацієнтів. Різни-
ця за віком була лише на рівні тенден-
ції ( р=0,07).

Проведений аналіз змін рівня IL-
17А в сироватці крові при різних сту-
пенях активності запального процесу 
(цитолізу) показав  достовірне зрос-
тання рівня IL-17А в сироватці крові 

відповідно збільшенню активності за-
пального процесу (р<0,05). Так, у хво-
рих на коінфекцію з високим   ступе-
нем активності запального процесу 
рівень даного показника був в 5,88 ра-
зи вищим, ніж у хворих з низькою ак-
тивністю. (табл. 2). Серед пацієнтів з 
середнім ступенем рівень  IL-17А в си-
роватці крові був в 3,96 рази вищим.

Рівень IL-17А в сироватці крові у 
коінфікованих при всіх ступенях  за-
пального процесу (цитолізу) був до-
стовірно вищим в порівнянні з моно-
інфікованими. Так, в групі коінфікова-
них пацієнтів з високим ступенем  ця 
різниця була в 1,56 рази, а при низь-
кий – 1,49 рази. 

Подібна картина спостерігалася 
стосовно рівня  ІР-10 в сироватці кро-
ві, що також зростав відповідно під-
вищенню ступеня  активності запаль-
ного процесу у коінфікованих пацієн-

Таблиця 1.

Рівні IL-17A, IP-10 в сироватці крові у пацієнтів з HBV-інфекцією,  
HBV/HIV-коінфекцією та здорових донорів Замбії

Показники IL-17A (пг/мл) IP-10 (пг/мл)
Здорові (n=24) 4,83±0,53 70,5±3,74

Інфіковані HBV (n=41) 19,99±1,34 394,12±25,41
Інфіковані HBV/HIV (n=53) 31,04±2,05 588,46±25,59

Примітка: *р<0,05 між групами порівняння

Таблиця 2.

Рівень IL-17A, IP-10 у HBV/HIV-інфікованих донорів Замбії 
з різним ступенем активності запального процесу

Показники активності запального процесу IL-17A (пг/мл) IP-10 (пг/мл)
низька 5,97±1,52 78,69±5,44
середня 23,67±1,92 414,42±27,31
висока 35,11±2,74 602,55±23,73

Примітка: *р<0,05 між групами порівняння
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тів. При наявності високого ступеня  
рівень ІР-10 в сироватці крові хворих 
з коінфекцією був в 8,35 рази вищим 
в порівнянні з низькою активністю. 
При середньому ступені активнос-
ті запального процесу  різниця була 
меншою в 5,59 рази (табл. 3).

Рівень  ІР-10 в сироватці крові у 
пацієнтів з коінфекцією був достовір-
но вищим незалежно від ступеня ак-
тивності запального процесу. Так, при 
високому ступені активності запаль-
ного процесу рівнь ІР-10 в сироватці 
крові в групі пацієнтів з коінфекцією 
був в 1,15 рази вищим в порівнянні з 
моноінфекцією. При низькому ступе-
ні активності запального процесу різ-
ниця була в 1,22 рази вища серед коін-
фікованих пацієнтів.

Нами було зафіксовано зміну  по-
казників, що досліджувалися,  у паці-

єнтів з коінфекцією при різних рівнях 
СД4. Рівень IL-17А в сироватці кро-
ві у коінфікованих пацієнтів  при на-
явності 1 стадії HIV-інфекції  був в 
1,55 рази нижчим, ніж  за наявності 2 
стадії (табл. 4). Спостерігалось також 
зниження рівня ІР-10 в сироватці кро-
ві в групі пацієнтів з коінфекцією при 
1 стадії HIV-інфекції  в 1,72 рази.

Висновки:
1.У HBV/HIV-коінфікованих паці-

єнтів західної провінції Замбії спосте-
рігалося зростання рівнів IL-17A та 
IP-10 у 3,81 та 5,31 рази відповідно.

2. Рівень IL-17A та IP-10 зростав 
відповідно ступеню активності за-
пального процесу.

3. Встановлено зменшення рів-
нів IL-17A та IP-10 в 1,55 та 1,72 рази 
відповідно при збільшенні кількості 
CD4-клітин.

Таблиця 3.

Рівень IL-17A, IP-10 у HBV-інфікованих донорів Замбії 
з різним ступенем активності запального процесу

Показники активності запального процесу IL-17A (пг/мл) IP-10 (пг/мл)
низька 4,0±0,22 64,4±2,28
середня 18,3±2,21,34 227,15±21,14
висока 22,45±1,08 521,19±21,28

р 0,007 0,006

Таблиця 4.

Середні значення IL-17A, IP-10 серед HBV/HIV-інфікованих донорів Замбії 
залежно від стадії ВІЛ-інфекції

Рівень CD4 IL-17A, пг/мл IP-10,  пг/мл

1 стадія (≥500 клітин/мкл) (n=33) 25,37±1,39 431,16±22,48
2 стадія (200-499 клітин/мкл) (n=6) 39,13±1,88 742,91±26,21

3 стадія, СНІД (<200 клітин/мкл) (n=1) 53,2 916,3
Невстановлена стадія (рівень CD4 невідомий) (n=13) 31,49±2,36 647,85±35,82

Примітка: *р<0,05 між групами порівняння
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ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ТРЬОХКОМПОНЕНТНОГО РЕЖИМУ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА 

ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С, ІНФІКОВАНИХ HCV 3-ГО ГЕНОТИПУ

І.В. Соляник, Ж.Б. Клименко, С.В. Федорченко, Т.Л. Мартинович, О.В. Ляшок, 
В.І. Янченко, В. А. Резник

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського 
НАМН України», м. Київ, Україна

Зв’язок з авторами:  Соляник Ірина Віталіївна, співробітник відділення вірусних гепати-
тів Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України; 
тел.: 067 440 18 94; E-mail: irasolei@gmail.com

У статті наведені дані про проведений аналіз ефективності лікування хво-
рих на ХГС трьохкомпонентним режимом терапії ПЕГ+РИБ+СОФ, що дозво-
лило досягти стійкої вірусологічної відповіді у 98,5% хворих, інфікованих HCV 
3-го генотипу. Встановлено, що вірогідність досягнення не залежить від статі, 
віку, неуспіху попередньої терапії, вірусологічного навантаження, ступеня фі-
брозу. Найбільш значущим фактором досягнення стійкої вірусологічної відпо-
віді у хворих з 3-ім генотипом HCV є поліморфізм гена IL-28B.

Ключові слова: HCV-інфекція, хронічний гепатит С, фіброз печінки, інтер-
лейкін 28В, пегільований інтерферон, генотип 3, рибавірин, софосбувір.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ТРЕХКОМПОНЕНТНОГО РЕЖИМА ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С, ИНФИЦИРОВАННЫХ HCV 3-ГО 
ГЕНОТИПА

И.В. Соляник, Ж.Б. Клименко, С.В. Федорченко, Т.Л. Мартынович, 
О.В. Ляшок, В.И. Янченко, В.А. Резник  

ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашев-
ского НАМН Украины», г. Киев, Украина

В статье приведены данные о проведенном анализе эффективности лече-
ния больных ХГС трехкомпонентным режимом терапии ПЕГ+РИБ+СОФ, по-
зволяющим достичь стойкого вирусологического ответа у 98,5% больных, 
инфицированных HCV 3-го генотипа. Установлено, что вероятность результата 
не зависит от пола, возраста, неэффективности предыдущей терапии, вирусо-
логической нагрузки, степени фиброза. Наиболее значащим фактором дости-
жения стойкого вирусологического ответа  у больных с 3-тим  генотипом HCV 
является полиморфизм гена IL-28B.
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Ключевые слова: HCV-инфекция, хронический гепатит С, фиброз печени, 
интерлейкин 28В, пегилированный интерферон, генотип 3, рибавирин, софос-
бовир.

FACTORS INFLUENCING THE EFFICACY OF THREE-COMPONENT 
THERAPY TREATMENT OF CHRONIC HEPATITIS C PATIENTS INFECTED 

WITH GENOTYPE 3 HCV

I.V. Solyanik, Z.B. Klimenko, S.V. Fedorchenko, T.L. Martynovich, O.V. Lyashok, 
V.I. Yanchenko, V.A. Reznik

GU “Institute of Epidemiology and Infectious Diseases named aft er L.V. Hroma-
shevskyi, National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kyiv, Ukraine

Th e analysis of treatment effi  cacy of patients with chronic hepatitis C with three-
component PEG + RIB + SOF treatment regimen has been conducted, which made 
possible to achieve SVR in 95.3% of patients with genotype 3chronic hepatitis C. It 
was established that the probability of achievement does not depend on gender, age, 
failure, previous therapy, virological load, and fi brosis. Th e most signifi cant predictive 
factors of SVR achievement in patients with genotype 3 HCV is the polymorphism of 
gene IL - 28B.

Вступ. Інфікованість вірусом гепа-
титу С (HCV), за даними різних авторів, 
становить від 200 млн. до 1 млрд. людей 
планети, серед яких ознаки хронічно-
го гепатиту С (ХГС) відмічаються не 
менше, ніж у 350 млн. осіб. Від наслід-
ків ХГС щорічно помирає приблизно 
10 млн. хворих. Захворюваність на ХГС 
постійно зростає [1,2]. Хвороба має 
прогресуючий характер, призводить 
до формування фіброзу, цирозу печін-
ки та гепатоцелюлярної карциноми [3]. 
Сучасні досягнення з вірусології і гене-
тики відкривають нові можливості для 
вдосконалення діагностики та оптимі-
зації лікування хворих на ХГС [4-7].

Комбінована терапія пегільова-
ним інтерфероном та рибавірином 
до недавнього часу була стандартом 

лікування хворих на хронічний гепа-
тит С. Ефективність лікування дося-
гала 54-56%, що складало для пацієн-
тів з 1 генотипом – 40-50% та 70-80% 
для пацієнтів з генотипами 2/3 [6]. 
Дослідження останніх років показа-
ли, що певний вплив на результат лі-
кування, а також можливість само-
стійного одужання при зараженні 
HCV, мали  генетичні фактори, а са-
ме – поліморфізм гена інтерлейкіну-
28В (IL-28B) [8,9].  Для оцінки про-
гнозу HCV-інфекції найчастіше ви-
користовувались два основних SNP 
(single nucleotide polymorphism) гена 
IL28В: rs12979860 (алелі - СС, СТ, ТТ) 
та rs8099917 (ТТ, ТG, GG).

У декількох міжнародних дослі-
дженнях було продемонстровано, що 
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алель СС rs12979860 SNP IL-28B є ваго-
мим предиктором більш значного зни-
ження концентрації РНК-НСV у сиро-
ватці крові протягом перших 24-х годин 
ПВТ (противірусної терапії) [10]. Досяг-
нення швидкої вірусологічної відповіді  
також було асоційовано з алелями СС 
rs12979860 та ТТ rs8099917 SNP IL-28B 
[11]. Наразі світова медицина застосо-
вує у лікуванні ХГС противірусні препа-
рати прямої дії (ДАА), прагнучи до під-
вищення ефективності лікування, ско-
рочення його тривалості та зменшення 
кількості побічних ефектів [12,13].

Мета нашого дослідження – оці-
нити ефективність трьохкомпонент-
ного режиму противірусної терапії у 
пацієнтів, інфікованих 3-м генотипом 
HCV, а також дослідити фактори, що 
впливають на досягнення стійкої ві-
русологічної відповіді (СВВ).

Матеріали і методи
В дослідженні були задіяні хво-

рі на ХГС з 3-м генотипом HCV, які 
отримували безкоштовно трьохком-
понентну противірусну терапію, згід-
но державної програми, такими пре-
паратами: пегільований інтерферон 

альфа 2-а (ПЕГ), рибавірин (РИБ), со-
фосбувір (СОФ) впродовж 12 тижнів. 
До аналізу залучались такі показники: 
• ступінь фіброзу печінки за Metavir;
• вірусне навантаження (метод ПЛР 

кількісний) на початку терапії;
• стать і вік пацієнтів;
• поліморфізм гена IL 28B;
• наявність невдалого попереднього 

досвіду противірусної терапії;
• визначення РНК HCV (метод ПЛР 

якісний) через 12 тижнів після за-
вершення терапії (СВВ).
Кількість хворих, інфікованих 3-м ге-

нотипом HCV, склала 133 особи –  33,8  % 
від загальної кількості пацієнтів, що 
отримували ПЕГ+РИБ+СОФ впродовж 
12 тижнів. За гендерною ознакою хворі 
розподілились (рис.1) таким чином: 
• жінки – 35 осіб (26%), 
• чоловіки – 98 осіб (74%).

Середній вік пацієнтів досліджу-
ваної групи становив 43,06 ± 0,86. При 
цьому наймолодшій особі було 20 ро-
ків, найстаршій – 70 років. Для оцінки 
ефективності противірусної терапії  
залежно від віку, було сформовано дві 
вікові групи  (рис. 2):

26%

74%

Жінки n=35

Чоловіки n=98

Рисунок 1. Розподіл хворих за гендерною ознакою

Жінки: n=35
Чоловіки: n=35
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• хворі віком < 50 років – 100 осіб 
(75%);

• хворі віком ≥ 50 років – 33 особи 
(25%).
За ступенем фіброзу (Metavir) 

також було сформовано дві групи 
(рис. 3):
• з мінімальним ступенем фіброзу 

F0-2 – 70 осіб (53%);
• з високим ступенем фіброзу F3-4 – 

63 особи (47%).

В залежності від рівня вірусного 
навантаження також сформовані дві 
групи (рис.4):
• з високим рівнем вірусного наван-

таження ≥ 2 млн МО/мл – 44 осо-
би (33%);

• з низьким рівнем вірусного наван-
таження < 2 млн МО/мл – 89 осіб 
(67%).
Залежно від наявності або відсут-

ності попереднього досвіду противі-

Рисунок 3. Розподіл хворих за ступенем фіброзу

Рисунок 2. Розподіл хворих за віком

25%

75%

Хворі віком ≥ 50 років
n=33

Хворі віком ˂ 50 років
n=100

Хворі віком ≥ 50 років – 
n=33

Хворі віком < 50 років – 
n=100

53%
47%

З мінімальним ступенем
фіброзу F0-2 n=70

З високим ступенем
фіброзу F3-4 n=63

З мінімальним ступенем
фіброзу F0-2 – n=70

З мінімальним ступенем
фіброзу F3-4 – n=63
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русної терапії хворих розділили на дві 
групи (рис.5):
• наївні пацієнти – 110 осіб (83%);
• з попереднім досвідом противірус-

ної терапії – 23 особи (17%).
Поліморфізм гена IL28B визна-

чався за двома генетичними варі-
аціями (алелями): rs60 та rs17. За 
алеллю rs60 варіант СС визначався 
у 50 осіб (37,6%), варіант СТ – у 58 
осіб (43,6%), варіант ТТ – у 25 осіб 
(18,8%).

За алеллю rs17 варіант ТТ визна-
чався у 41 особи (31%), варіант ТG – у 
52 осіб (39%), варіант GG – у 40 осіб 
(30%); (рис. 6).

За алеллю rs17 варіант ТТ визна-
чався у 41 особи (31%), варіант ТG – у 
52 осіб (39%), варіант GG – у 40 осіб 
(30%) (рис.7).

Результати дослідження та їх об-
говорення

Зі 133 пацієнтів з 3-м геноти-
пом HCV, що отримували трьох-
компонентну противірусну тера-
пію (ПЕГ+РИБ+СОФ) впродовж 12 
тижнів, стійкої вірусологічної від-
повіді (СВВ) досягнув 131 пацієнт 
(98,5%). В одного пацієнта (0,75%) 
зафіксовано рецидив і ще один па-
цієнт (0,75%) не відповів на терапію 
(рис. 8).

33%

67%

З високим рівнем
вірусного навантаження
≥ 2 млн МО/мл n=44

З низьким рівнем
вірусного навантаження
˂ 2 млн МО/мл n=89

Рисунок 4. Розподіл хворих в залежності від рівня вірусного навантаження

З високим рівнем
вірусного навантаження
≥ 2 млн МО/мл n=44

З низьким рівнем
вірусного навантаження
˂ 2 млн МО/мл n=89

-

-

n=44

n=89

Рисунок 5. Розподіл хворих залежно від наявності або відсутності попереднього досвіду 
противірусної терапії

83%

17%
Наївні пацієнти n=110

З попереднім досвідом
противірусної терапії
n=23

Наївні пацієнти n=110

З попереднім досвідом
противірусної терапії
n=23

-

-n=110
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Індукція СВВ не залежить від статі  
пацієнтів (рис. 9). 

Достовірність різниці показників 
між групами оцінювалась за крите-
рієм t. Критерій t = 1, тобто різниця 
в індукції СВВ серед двох груп – ви-
падкова, недостовірна.  Отже індук-
ція СВВ не залежить від статі  паці-
єнтів. 

Вплив віку пацієнтів наведений на 
рис. 10.

Рисунок 8. Результати лікування пацієнтів з 
3-м генотипом HCV

39,0%

30,0%

31,0% Варіант TG - n=52

Варіант GG - n=40

Варіант ТТ - n=41

37,6%

43,6%

18,8%
Варіант СС - n=50

Варіант СТ - n=58

Варіант ТТ - n=25

Рисунок 6. Розподіл варіантів агелі rs60 IL28-B

Рисунок 7. Розподіл варіантів агелі rs17 IL28-B
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Рисунок 9. Індукція СВВ в залежності від 
статі пацієнтів

Рисунок  10. Індукція СВВ в залежності від 
віку пацієнтів

Індукція СВВ не залежить від віку 
пацієнтів та ступеня фіброзу (рис. 11)

Рисунок 11. Індукція СВВ в залежності від 
ступеня фіброзу печінки

Критерій t = 1,5, тобто різниця в по-
казниках між групами - недостовірна.

Індукція СВВ не залежить і від рів-
ня вірусного навантаження (рис. 12) 

та досвіду попередньої противірусної 
терапії (рис.13).

Критерій t = 1, тобто різниця в по-
казниках між групами – недостовірна.

Критерій t = 1,5, тобто різниця в 
показниках між групами – недосто-
вірна.

По наших даних індукція СВВ не 
залежить від наявності або відсутнос-
ті попереднього досвіду противірус-
ної терапії (рис. 14).

Всі пацієнти, що мали алель rs60 
IL28B, незалежно від її варіантів, до-
сягли СВВ. 

Вплив поліморфізму  гена на до-
сягнення СВВ наведений на рис. 15.

Рисунок 12.  Індукція СВВ в залежності від 
рівня вірусного навантаження

Рисунок 13. Індукція СВВ залежно від 
наявності або відсутності попереднього 

досвіду противірусної терапії
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Рисунок 14.  Індукція СВВ в залежності від 

поліморфізму гена IL28B за алеллю rs60

Рисунок 15. Індукція СВВ в залежності від 
поліморфізму гена IL28B за алеллю rs17

Варіант ТТ за алеллю rs17 впливає 
на індукцію СВВ негативно – знижує 

вірогідність досягнення СВВ. Всі паці-
єнти, що не досягли СВВ, мали варі-
ант ТТ за алеллю rs17.

Висновки:
1. Трьохкомпонентний режим про-

тивірусної терапії ПЕГ+РИБ+СОФ 
впродовж 12 тижнів є високоефек-
тивним у хворих з 3-м генотипом 
HCV. Стійкої вірусологічної відпові-
ді досягають 98,5% пролікованих па-
цієнтів.

2. Такі фактори як стать, вік паці-
єнта, ступінь фіброзу печінки, вірусне 
навантаження, наявність або відсут-
ність попереднього досвіду противі-
русної терапії не впливають на індук-
цію стійкої вірусологічної відповіді.

3. Поліморфізм гена IL28B є фак-
тором, що впливає на індукцію СВВ. 
Варіант ТТ за алеллю rs17 негативно 
впливає на ефективність лікування – 
знижує вірогідність досягнення стій-
кої вірусологічної відповіді. 
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У статті представлені результати визначення особливостей поширеності по-
ліморфізму (C-589T) гена IL-4 у хворих з ураженням та без ураження печінки 
при гострому бруцельозі.

Ключові слова: гострий бруцельоз, гепатит, поліморфізм, IL-4.

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПОЛИМОРФИЗМА 
(C-589T) ГЕНА IL-4 У БОЛЬНЫХ С ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ ПРИ 

ОСТРОМ БРУЦЕЛЛЕЗЕ

Э. М. Гусейнов

Азербайджанский медицинский университет, г. Баку, Азербайджан 

В статье представлены результаты определения особенностей распростра-
ненности полиморфизма (C-589T) гена IL-4 у больных с поражением и без по-
ражения печени при остром бруцеллезе.

Ключевые слова: острый бруцеллез, гепатит, полиморфизм, IL-4.

FEATURES OF THE PREVALENCE OF IL-4 GENE POLYMORPHISM 
(C-589T) IN PATIENTS WITH LIVER DAMAGE IN ACUTE BRUCELLOSIS

E. M. Huseynov

Azerbaijan Medical University, Baku, Azerbaijan

Th e article presents the examination results of patients with acute brucellosis, 
namely determination of the characteristics of IL-4 gene polymorphism (C-589T) 
prevalence in patients with and without liver damage in acute brucellosis.

Key words: acute brucellosis, hepatitis, polymorphism, IL-4.
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Актуальність. Бруцельоз є поши-
реним бактеріальним зоонозом. Що-
річно в світі реєструється більше ніж 
500 тис. нових випадків бруцельо-
зу, що обумовлює глобальність даної 
проблеми. Так в деяких країнах за-
хворюваність на бруцельоз становить 
10 випадків на 100 тис. населення [1]. 
Захворювання є ендемічним для біль-
шості країн Середземноморського ба-
сейну, Близького Сходу, субконтинен-
тальної Індії, частини Мексики, Цен-
тральної і Південної Америки [2]. З 
шістдесяти двох країн, визначених як 
такі, що мають найвищий рівень за-
хворюваності по бруцельозу, Азер-
байджан наразі посідає тринадцяте 
місце з оціночною щорічною захворю-
ваністю (станом на 2000 рік) - понад 
50 випадків на мільйон [3].

Бруцельоз є системним захворю-
ванням з широким спектром клініч-
ної картини, що може викликати пато-
логічні зрушення в будь-якому органі 
людського організму [4]. Печінка, як 
найбільший орган ретикулоендотелі-
альної системи вражається практично 
у всіх хворих на бруцельоз. Залучен-
ня печінки в патологічний процес мо-
же супроводжуватися підвищенням 
рівня трансаміназ, гепатоспленомега-
лією, рідше розвитком гострого гепа-
титу. Ще рідше можуть виникати аб-
сцеси. Так, за літературними даними 
ураження печінки при бруцельозі зу-
стрічається у третини хворих, а саме, 
коливається від 3% до 40% в різних 
популяціях [5]. 

В патогенезі гострого бруцельозу 
важливу роль відіграє імунологічний 
дисбаланс. Цитокіни відіграють одну 

з ключових ролей в модуляції імун-
ної відповіді [6,7], одним з яких є IL-4.
Він, як правило, підвищується у па-
цієнтів з гострим бруцельозом, так 
як він є протизапальним цитокіном, 
який активує гуморальний імунітет, а 
також приймає участь у контролі про-
ліферації та диференціації В-клітин та 
Т-хелперів. Доведена роль полімор-
фізму IL-4 для деяких захворювань, в 
тому числі для хвороби Бехчета, ато-
пічної бронхіальної астми, ревмато-
їдного артриту [8-10]. Вищенаведені 
дані свідчать про універсальність гена 
IL-4 приймати участь у запальній ре-
акції будь-якого ґенезу, в тому числі і 
при бруцельозі. На даний час існують 
малочисельні дані щодо взаємозв’язку 
поліморфізму IL-4 та ураженням пе-
чінки у хворих на гострий бруцельоз. 

Тому метою нашого дослідження 
стало визначення особливостей по-
ширеності поліморфізму (C-589T) ге-
на IL-4 у хворих з ураженням печінки 
при гострому бруцельозі.

Матеріали та методи дослідження: 
нами було обстежено 178 хворих з клі-
нічною картиною бруцельозу, які звер-
талися за медичною допомогою в Baku 
Clinic та Центральну клінічну лікарню 
м. Баку. Всі пацієнти дали письмовий 
дозвіл на включення їх в дослідження. 

Діагноз встановлювався на осно-
ві клінічних даних, анамнезу, в то-
му числі й епідеміологічного, даних 
об’єктивного обстеження, результатів 
специфічної та неспецифічної лабора-
торної діагностики.

Для оцінки стану печінки всім па-
цієнтам були проведені біохімічні 
дослідження з обов’язковим визна-
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ченням рівнів загального білірубіну, 
аланін-амінотрансферази (АЛТ), ас-
партататамінотрансферази (АСТ), 
лужної фосфатази (ЛФ), гамаглута-
мілтранспептидази (ГГТ), лактатдегі-
дрогенази (ЛДГ). А також проведена 
ультразвукова діагностика органів че-
ревної порожнини на апараті Voluson 
E8 General Electric з використанням 
об’ємного 4D конвексного мультичас-
тотного датчика 4-8 МГц RAB 4-8D.

Всі хворі були обстежені на марке-
ри вірусних гепатитів А, В, С, Е.

Специфічні методи досліджен-
ня проводилися методом ІФА на апа-
ратах Awareness та Stat Fax 3200 з ви-
користанням тест-систем Nova Lisa 
Brusella IgG, IgM (Німеччина) з вияв-
ленням IgM та IgG до бруцел.

Окрім даних специфічної діагнос-
тики, при встановленні діагнозу – го-
стрий бруцельоз, враховувалася три-
валість клінічних симптомів до 3 мі-
сяців від моменту появи перших скарг.

Згідно критеріїв включення в до-
слідження з 178 обстежених хворих 
повністю відповідало всім критеріям 
лише 120 осіб, які і склали основну 
групу. Контрольну групу склали 30 
практично здорових осіб, які прохо-
дили плановий щорічний огляд. Групи 
були репрезентативні за віком та стат-
тю. Пацієнти обох груп є етнічними 
азербайджанцями, які постійно про-
живають в Республіці Азербайджан. 
Середній вік пацієнтів основної гру-
пи становив 35,9±2,8 років. Серед об-
стежених переважали особи чоловічої 
статі – 75,0%. 

Вміст інтерлейкіну-4 (IL-4) в сиро-
ватці крові визначали імунофермент-

ним методом з використанням стан-
дартного набору “IL-4 ELISA” фірми 
“Diaclone”, Франція.

Також всім пацієнтам обох груп 
було проведено визначення полімор-
фізму IL-4(С-589Т). Ампліфікацію 
ДНК досліджуваних локусів прово-
дили в автоматичному режимі, ви-
користовуючи наступні праймери: 
5’AACACCTAAACTTGGGAGGA3’ та 
5’CTGTCATGGAAAAGCTGATCT3’. 
Після початкової денатурації при 94C 
протягом 5 хвилин кожна стадія відбу-
валася в 3 етапи: денатурація – 94C 
(30 с), відпалювання праймерів (30-
45 с), елонгація – 72C (30-40 с). Фі-
нальна елонгація тривала 7 хвилин 
при 72C. Для ідентифікації алелей 
гена IL-4 застосовували рестрикцій-
ний аналіз ампліконів за допомогою 
ендонуклеази рестрикції AvaII. Про-
дукти гідролізу ампліфікованих послі-
довностей аналізували за допомогою 
електрофорезу в 2% агарозному гелі.

Достовірність відмінностей в роз-
поділі генотипів за поліморфними ло-
кусами між групами перевірялась на 
відповідність рівноваги Харді – Вайн-
берга.

Статистична обробка отриманих 
результатів проводилась за допомо-
гою програми «STATISTICA 6,0» із за-
стосуванням параметричних і непара-
метричних методів оцінки отриманих 
результатів. Достовірними вважали 
значення р<0,05.

Результати дослідження та об-
говорення: Нами було встановлено, 
що підвищення рівня трансаміназ ма-
ло місце майже у третини хворих на 
гострий бруцельоз. Так, підвищення 



Гепатологія, 2019, №  2

24

рівня АЛТ було визначено у 43 осіб 
(35,8%), тоді як АСТ вище верхньої 
межі норми було встановлено у 48 
осіб, що становило 40,0%. Більш висо-
кий рівень АСТ у даних пацієнтів, на 
нашу думку, може бути обумовлений 
високою частотою ураження серцево-
судинної системи, а саме у 77,5% осіб 
(рис. 1).

Рисунок 1. Розподіл хворих на бруцельоз в 
залежності від рівня АЛТ та АСТ.

При ультразвуковому дослідженні 
органів черевної порожнини встанов-

лено, що гепатомегалія була виявлена 
у 49 осіб (40,8%). Отже, з 120 хворих 
на гострий бруцельоз ураження гепа-
тобіліарної системи мали 43 особи, що 
становило 35,8% згідно узагальнення 
лабораторних та інструментальних 
методів дослідження.

При аналізі поліморфізму IL-4(С-
589Т) було встановлено, що генотип 
Т/Т гена IL-4 в 2,7 разів частіше вияв-
лявся у хворих на гострий бруцельоз з 
ураженням печінки ніж без ураження 
(р <0, 05). Тоді як генотип С/С часті-
ше виявлявся у здорових осіб, а саме в 
6,6 разів частіше ніж у пацієнтів з го-
стрим бруцельозом у яких є ураження 
печінки. Мутантний аллель Т, досто-
вірно частіше, в 3,5 разів зустрічався 
серед хворих на бруцельоз з уражен-
ням печінки, ніж серед здорових осіб 
і в 1,4 рази частіше ніж серед хворих 
на бруцельоз без ураження печінки 
(р <0,05) (табл. 1) .

Наступним етапом нашого дослі-
дження було встановлення ризиків 
захворювання на бруцельоз з печінки, 

Таблиця 1.

Частота виявлення поліморфізму (С-589Т) гена IL-4 у хворих на гострий 
бруцельоз з та без ураження печінки та у здорових осіб

Генотипи та алелі 
IL-4(С-589Т) 

Хворі на бруцельоз з ура-
женням печінки (n=43)

Хворі на бруцельоз без ура-
ження печінки (n=77)

Здорові особи 
(n=30)

Абс. % Абс. % Абс. %
Генотип С/С 5 11,6 24 31,2* 23 76,7*
Генотип С/Т 31 72,1* 48 62,3 5 16,7*
Генотип Т/Т 7 16,3* 5 6,5 2 6,6*

Алель С 41 47,7 96 62,3 51 85,0
Алель Т 45 52,3* 58 37,7 9 15,0*

Примітка: * р <0,05 - між хворими на бруцельоз з та без ураження печінки та здоровими осо-
бами.
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з огляду на носійство поліморфних 
варіантів гена IL-4. При вивченні осо-
бливостей розподілу частоти алелей у 
хворих на бруцельоз, встановлено, що 
носії алелі Т поліморфного (C-589T) 
гена IL-4 мають підвищений ризик за-
хворіти на бруцельоз з ураженням пе-
чінки (OR= 6,22, 95% CI [2.72 – 14.20]), 
тоді як у випадку носійства алелі С, на-
впаки – знижений ризик розвитку за-
хворювання на бруцельоз (OR = 0.16, 
95% CI [0.07– 0.37]); модель достовір-
на при χ2 = 21.13, р <0,0001 (табл. 2).

Нами встановлено, що серед но-
сіїв генотипу Т/Т, визначався зна-
чно підвищений ризик захворюван-
ня на бруцельоз з ураженням печінки 
(χ2 = 30.19; p <0,0001; OR = 2.72; 95% 
CI [0.52 – 14.14]), тоді як носійство го-
мозиготного генотипу С/С, навпаки, 

мало протективний ефект щодо роз-
витку бруцельозу (OR = 0.04, 95% CI 
[0.01 – 0.14]).

При аналізі сумарної частоти ге-
нотипів С/Т + Т/Т у хворих на бруце-
льоз з ураженням печінки, та прак-
тично здорових осіб (табл. 3), нами 
була використана рецесивна модель 
наслідування бруцельозу. Встанов-
лено, що комбінація генотипів С/Т 
+ Т/Т серед хворих на бруцельоз з ура-
женням печінки визначалася в 7,6 ра-
зи частіше, ніж у практично здорових 
осіб (OR=24.97, 95% CI [7.09-87.95]; 
χ2=31.61, р<0,0001).

Обговорення результатів до-
слідження: бруцельоз залишаєть-
ся значною проблемою для охорони 
здоров’я у країнах, що відносяться до 
ендемічних. Враховуючи поліморфізм 

Таблиця 2.

Асоціація алелей та генотипів за поліморфізмом (C-589T) 
гена IL-4 з сприйнятливістю до бруцельозу з ураженням печінки

Алелі 
та генотипи

Хворі на бруцельоз з ура-
женням печінки, n = 43

Здорові особи,
n = 30 χ2 p OR

знач. 95% CI
Алель C 0.477 0.850 21.13 <0,0001 0.16 0.07 – 0.37
Алель Т 0.523 0.150 6.22 2.72 – 14.20

Генотип C/C 0.116 0.767
30.19 <0,0001

0.04 0.01 – 0.14
Генотип C/Т 0.721 0.167 12.92 4.01 – 41.57
Генотип Т/Т 0.163 0.066 2.72 0.52 – 14.14

Таблиця 3.

Розподіл частот генотипів у дорослих осіб 
за рецесивним поліморфним маркером (C-589T) гена IL-4 

Генотипи Хворі на бруцельоз з ура-
женням печінки, n = 43

Здорові 
особи, n = 30 χ2 p OR

знач. 95% CI
Генотип С/С 0.116 0.767

31.61 <0,0001
0.04 0.01-0.14

Генотип С/Т+Т/Т 0.884 0.233 24.97 7.09-
87.95
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симптомів, мультисистемність даної 
хвороби, виникають труднощі в ран-
ній діагностиці захворювання та ве-
рифікації ускладнень [11]. Поряд з 
найбільш частими враженнями вну-
трішніх органів, необхідно мати на-
стороженість щодо можливого ура-
ження гепатобіліарної системи у хво-
рих на бруцельоз. Частота вражень 
печінки значно варіює за даними різ-
них дослідників. Так, частота розви-
тку гепатомегалії коливалася в межах 
від 4,3% до 22,4% [12,13]. 

Роль поліморфізму IL-4 та йо-
го взаємозв’язок з бруцельозом є не-
однозначним та маловивченим. На да-
ний момент існують поодинокі дані. В 
одному дослідженні проаналізований 
поліморфізм гена IL-4 в позиції – 590 
у хворих з бруцельозом. На його осно-
ві вчені зробили висновок, що осо-
би, які мають генотип IL-4 C/C, більш 
стійкі до захворювання на бруцельоз. 
[14]. Інша група турецьких дослідни-
ків аналізували інший поліморфізм 
IL-4, а саме VNTR, зробивши висно-
вок, що носії алеля P1 і генотипу P2P1 
IL-4VNTR знаходяться в групі ризи-
ку щодо розвитку бруцельозу [15]. 

Rezazadeh M. та et al. встановили, що 
генотип С/Т гена IL-4(С-589Т) асоцію-
ється з значно більшим ризиком роз-
витку бруцельозу з співвідношенням 
шансів 4,2 (95% CI [2,7-6,6], р<0,0001) 
[16]. На сучасному етапі дані щодо ге-
нетичної схильності до ураження пе-
чінки при гострому бруцельозі є об-
меженими, але на нашу думку, є важ-
ливим аспектом, враховуючи значний 
відсоток враження гепатобіліарної 
системи у пацієнтів з бруцельозом.

Висновки:
1. Ураження печінки були виявлені 

у 43 осіб, що становило 35,8%.
2. Генотип Т/Т гена IL-4 в 2,7 ра-

зів частіше виявлявся у хворих на го-
стрий бруцельоз з ураженням печінки 
ніж з нормальним станом печінки.

3. Серед носіїв генотипу Т/Т, ви-
значався значно підвищений ризик 
захворювання на бруцельоз з уражен-
ням печінки (χ 2 = 30.19; p <0,0001; 
OR = 2.72; 95% CI [0.52 – 14.14]), то-
ді як носійство гомозиготного гено-
типу С/С, навпаки, мало протектив-
ний ефект щодо розвитку бруцельозу 
(OR = 0.04, 95% CI [0.01 – 0.14]).
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В статті представлені результати обстеження хворих на хронічний вірусний 
гепатит С, а саме визначення вмісту гіалуронової кислоти в сироватці крові, рів-
ня АЛТ та АСТ, а також співвідношення АЛТ та АСТ (коефіцієнт де Рітіса). 
Проведена клініко-демографічна характеристика хворих на хронічний вірусний 
гепатит С залежно від вмісту гіалуронової кислоти у сироватці крові за квар-
тильним розподілом.

Ключові слова: хронічний вірусний гепатит С, фіброз, гіалуронова кислота, 
аланінамінотрансфераза, аспартатамінотрансфераза, коефіцієнт де Рітіса.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ НЕИНВАЗИВНЫХ МАРКЕРОВ ФИБРОЗА 
ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С

Л.В. Мороз, И.Ю. Бондарук

Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 
г. Винница, Украина   

В статье представлены результаты обследования больных хроническим 
вирусным гепатитом С, а именно, определение содержания гиалуроновой 
кислоты в сыворотке крови, уровня АЛТ и АСТ, а также соотношение АЛТ и 
АСТ (коэффициент де Ритиса). Проведена клинико-демографическая харак-
теристика больных хроническим вирусным гепатитом С в зависимости от со-
держания гиалуроновой кислоты в сыворотке крови по квартильному распре-
делению.

Ключевые слова: хронический вирусный гепатит С, фиброз, гиалуроновая 
кислота, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, коэффициент 
де Ритиса.
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DIAGNOSTIC VALUE OF NON-INVASIVE MARKERS OF LIVER FIBROSIS 
IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS C

L. V. Moroz, I.  Bondaruk

Vinnytsia National Pirogov Medical University. Vinnytsia, Ukraine

Th e article presents the survey results of patients with chronic viral hepatitis C, 
namely the determination of hyaluronic acid level in the blood serum, ALT and AST 
levels, and the ratio of ALT and AST (de Ritis ratio). Clinical and demographic char-
acteristic of patients with chronic viral hepatitis C has been performed depending on 
hyaluronic acid level in the blood serum by quartile diff erentiation.

Key words: chronic viral hepatitis C, fi brosis, hyaluronic acid, alanine 
aminotransferase, aspartate aminotransferase, de Ritis ratio.

Хронічний гепатит С (ХГС) зали-
шається актуальною проблемою сьо-
годення  завдяки високій летальності, 
перш за все, внаслідок  ризику форму-
вання цирозу печінки (ЦП) та гепато-
целюлярної карциноми (ГЦК) [1]. За 
даними европейських дослідників що-
річно від ХГС помирає більше 86 ти-
сяч людей. Ще більш вражаючі цифри 
стосовно смертності від ЦП та ГЦК: 
170 та 750 тисяч випадків, відповідно, 
переважна більшість HCV-етіології 
(WHO Global hepatitis report, 2017). В 
останні роки ВООЗ поставила амбіт-
ну мету щодо елімінації даного захво-
рювання до 2030 року. Важливим стає 
достовірне визначення ступеня фібро-
зу печінки в якості основного механіз-
му розвитку захворювання, моніто-
рингу його прогресування  та змін під 
впливом противірусної терапії. Існую-
чі, на даний час, інвазивні методи діа-
гностики фіброзу печінки (пункційна 
біопсія) не мають широкого застосу-
вання, внаслідок  можливості виник-
нення ускладнень, протипоказів та 
відсутності достатньої кількості ква-

ліфікованих фахівців в нашій країні 
[2]. Неінвазивні  методи із залученням 
комбінацій  прямих  (колагени, кола-
генази та їх інгібітори, глікопротеїни 
та їх полісахариди, цитокіни) та не-
прямих (рівень аспартатамінотранс-
ферази (АСТ) і аланінамінотрансфе-
рази (АЛТ), відношення АСТ/АЛТ, 
рівень γ-глутамілтранспептидази 
(ГГТП), відношення ГГТП/АЛТ, вміст 
загального білірубіну, аполіпопротеїн 
(А1, α2-макроглобулін)  маркерів   дає 
можливість встановлювати тільки по-
чаткову стадію фіброзу та не застосо-
вуються при його моніторингу під час 
та після противірусної терапії [3,  4].  
Тому триває пошук неінвазивних мар-
керів, що можуть застосовуватися для 
моніторингу фіброзу протягом про-
тивірусної терапії ХГС. Одними з та-
ких маркерів-кандидатів можуть бу-
ти гіалуронова кислота (ГК) (її дегра-
дація відбувається у синусоїдальних 
і ендотеліальних клітинах печінки за 
участю специфічних рецепторів) та 
відношення АСТ до АЛТ (коефіцієнт 
де Рітіса, dRk), що має  тенденцію до 
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збільшення по мірі наростання стадії 
фіброзу. У здорових людей цей індекс 
становить 0,8. Коефіцієнт >1 набуває 
діагностичної значимості при неінва-
зивній діагностиці та вказує на ймо-
вірність наявності цирозу печінки [5].

Мета дослідження: покращити ді-
агностику фіброзу печінки у хворих 
на хронічний гепатит С шляхом моні-
торингу його неінвазивних маркерів. 

Матеріали та методи. Під нашим 
спостереженням знаходилось 66 хво-
рих на ХГС з 1-м  генотипом вірусу, 
що знаходилися на диспансерному 
нагляді  та амбулаторному лікуванні 
у ДКК МГЦ МКЛ №1 м. Вінниці  та у 
клінічному відділенні вірусних гепа-
титів при Інституті епідеміології та 
інфекційних хвороб імені Л. В. Грома-
шевського НАМН України.

Серед хворих  було  30 чолові-
ків (45,5%) та 36 жінок (54,5%), се-
редній вік яких становив 34,5 ± 1,12 
років. Високе вірусне навантажен-
ня (>600�10³ IU/ml)  було виявле-
но у 46 (69,7%) пацієнтів, а низьке  
(≤ 600�10³ IU/ml) у 20 (30,3%). Всім 
хворим  була проведена фіброелас-
тографія (FibroScan, на базі  ВМКЦ 
ЦР, м.Вінниця; клініка еферентної 
терапії, м. Київ) з визначенням сту-
пеня фіброзу за METAVIR. У 36,4 % 
(24 особи) хворих не було виявлено 
ознак фіброзу печінки, або встанов-
лений початковий фіброз F0 – F1, 
така ж кількість пацієнтів мала сту-
пінь фіброзу F2. Хворих з прогресую-
чим фіброзом F3 було 18,2% (12 осіб). 
Ознаки циротичних змін в печінці 
були встановлені в 9% з усіх обстеже-
них осіб, хворих на ХГС (6 осіб).

До складу контрольної групи уві-
йшли здорові особи (n=21), репрезен-
тативні за статтю та віком, зі ступенем 
фіброзу F0 за METAVIR, з нормальни-
ми показниками печінкових проб та 
відсутністю хвороб печінки в анамнезі.

Усім хворим на ХГС та особам гру-
пи контролю проводилося визначення 
рівня ГК у сироватці крові (в науково-
дослідній клініко-діагностичній лабо-
раторії ВНМУ ім. М.І. Пирогова, іму-
ноферментним методом (ELISA) з ви-
користанням набору «HyaluronicAcid» 
(Corgenix, Inc., США )).

Діапазон значень ГК розподілено 
на чотири інтервали, отримавши та-
ким чином 25% квартиль (низький, 
LQ), 50% квартиль, та 75% квартиль 
(високий, HQ). Між LQ та HQ знахо-
дилося 50% найбільш типових зна-
чень. Отже, до першого квартилю 
включені хворі (n=16; 24,2%), рівень 
ГК у сироватці крові яких становив 
� 56,4 нг/мл; до другого квартилю – хво-
рі (n=18; 27,3%) з рівнем ГК у сироватці 
крові 56,5-70,0 нг/мл; третій квартиль 
становлять хворі (n=15, 22,7%) з рівнем 
ГК у сироватці крові 70,1-92,4 нг/ мл; 
четвертий квартиль включає пацієнтів 
(n=17, 25,8%) з рівнем ГК у сироватці 
крові 92,5-112,3 нг/мл.

Паралельно до відповідного дослі-
дження проводилося визначення рів-
ня АЛТ та АСТ в сироватці крові за 
допомогою кінетичного методу (ана-
лізатор та тест-система: Cobas 6000, 
Roche Diagnostics (Швейцарія))

Хворі на ХГС отримували по-
трійну  противірусну терапію (Пег-
Інтерферон альфа-2α (180 мкг/тиж-
день) + Рибавірин (1000-1200 мг/добу) 
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+ Софосбувір (400 мг/добу)), згід-
но Державної програми терміном 12 
тижнів протягом 2017-2018 років.

Статистична обробка результатів 
проводилася у системі для статистично-
го аналізу даних Statistica 10.0.288.8 Porta-
ble. Оцінка достовірності різниці між по-
рівнюваними вибірковими результата-
ми проводилася за критерієм Ст´юдента.

Результати та обговорення.
Згідно отриманих даних, наявні 

ознаки цитолітичного синдрому бу-
ли виявлені у 86,4% обстежених (57 
осіб) (рис.1). При цьому ізольоване 
підвищення рівня АЛТ спостеріга-
лося у 25,8% (17 осіб), значно менше 
хворих мали лише підвищення рівня 
АСТ=3% ( 2 особи).

Рисунок 1. Розподіл хворих на ХГС за наяв-
ністю ознак цитолітичного синдрому. 

Проведений нами аналіз співвідно-
шення рівня АСТ/АЛТ (dRk) встановив 
поступове зростання  даного показни-
ка  у хворих на ХГС в міру збільшення   

ступеня фіброзу печінки. Так, у хворих 
на ХГС зі ступенем фіброзу F0-F1 вели-
чина dRk була в 1,93 рази нижчою, ніж у 
здорових осіб (рис.2). В групі пацієнтів 
зі ступенем фіброзу F2 – F3 ця різниця 
зменшилась та складала 1,7.

У хворих зі ступенем фіброзу F4 
величина dRk  наближалася до норми 
(1,02±0,19) та була в 1,28 рази нижча в 
порівнянні зі здоровими.

В цілому величина dRk  у хворих 
зі ступенем фіброзу F0-F1  була у 1,51 
рази нижча, ніж у пацієнтів зі ступе-
нем фіброзу F4 (p<0,05). 

Достовірної різниці між величи-
ною dRk у хворих на ХГС зі ступенем 
фіброзу F0-F1 та F2, F3 не встановлено.

У результаті проведеного кореля-
ційного аналізу вмісту ГК у сироват-
ці крові хворих на ХГС та величиною 
dRk  виявлено  прямий  кореляційний 
зв’язок (r=0,96; p<0,05) між відповід-
ними показниками.

При проведенні клініко-демогра-
фічної характеристики хворих на ХГС 
залежно від вмісту ГК у сироватці крові 
(ранжування із застосуванням кварти-
лів) нами було встановлено достовір-
не збільшення середнього віку хворих, 
вміст ГК у сироватці крові яких був 
>56,5 нг/мл (другий, третій та четвер-
тий квартилі по відношенню до першо-
го) (табл.1). Так, середній вік хворих, 
вміст ГК у сироватці крові яких знахо-
дився у діапазоні 56,5-70,0 нг/мл (дру-
гий квартиль), був у 1,3 рази вищим, 
ніж у хворих із вмістом ГК<56,4 нг/мл  
(перший квартиль). У хворих третьо-
го квартилю середній вік був вищим в 
1,6 рази (p<0,05). У хворих четвертого 
квартилю, вміст ГК у сироватці крові 
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яких був >92,5 нг/ мл, середній вік був 
вищим в  2,2  рази.

Достовірної різниці між вмістом 
ГК у сироватці крові хворих на ХГС 
чоловіків та жінок не встановлено.

Максимальні значення  АЛТ та 
АСТ в сироватці крові були зафіксо-

вані серед хворих  третього квартилю 
(вміст ГК=70,1-92,4 нг/мл) та були в 
1,58 рази вищими, ніж у хворих пер-
шого квартилю.

Нами спостерігалося поступове 
зростання величини dRk у хворих на 
ХГС з першого квартилю та її норма-

Рисунок 2. Рівень dRk у хворих на ХГС у відповідності до стадії фіброзу печінки.

Примітка:  *- р<0,05 між групами хворих на ХГС та здоровими.
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лізація у пацієнтів четвертого кварти-
лю. При цьому в останній групі паці-
єнтів величина dRk була в рази біль-
шою у порівнянні з пацієнтами, які 
входили до першого квартилю.

Нами було виявлено достовірне 
збільшення кількості хворих з високим 
вірусним навантаженням відповідно до 
зростання вмісту ГК у сироватці кро-
ві (p�0,01). У четвертому квартилі хво-
рих на ХГС з високим вірусним наван-
таженням було 88,2%, що у 2 рази біль-
ше ніж  у першому квартилі.  Стосовно 
хворих з  низьким вірусним наванта-
женням, нами  отримані   протилежні 
результати, таких у першому квартилі 

було 56,2%, що у 5 разів більше в порів-
нянні з четвертим квартилем.

При проведенні оцінки успіш-
ності проведення потрійної ПВТ бу-
ло встановлено збільшення кількості 
хворих на ХГС, у яких не  досягалася 
стійка вірусологічна відповідь (СВВ), 
відповідно до зростання вмісту ГК у 
сироватці крові (p�0,01).Так, у чет-
вертому квартилі (вміст ГК у сиро-
ватці крові >92,5 нг/мл) було 23,5%  (4 
особи) нон-респондерів, що в 4,2 ра-
зи перевищувало кількість  хворих, 
які не відповіли на ПВТ, у другому 
квартилі (вміст ГК в сироватці крові 
= 56,5-70,0 нг/мл).

Таблиця 1. 

Клініко-демографічна характеристика хворих на ХГС, 
залежно від вмісту ГК у сироватці крові за квартильним розподілом

Показники

Розподіл хворих за вмістом ГК у сироватці крові (нг/мл)
�56,4 56,5-70,0 70,1-92,4 >92,5

1 квартиль
(n=16)

2 квартиль
(n=18)

3 квартиль
(n=15)

4 квартиль
(n=17)

Вік, роки M±σ 22,5±9,7 24,8±10,2 35,2±11,8 48.4±11,6
Стать:
жінки

чоловіки
n(%) 7(43,8)

9(56,3)
10(55,6)
8(44,4)

9(60)
6(40)

10(58,8)
7(41,2)

Вірусне навантаження:
>600�10³ IU/ml

≤ 600�10³ IU/ml

n(%) 7(43,8)

9(56,2)

11(61,1)

7(38,9)

13(86,7) **

2(13,3) **

15(88,2) **

2(11,8) **

АЛТ Од/л 72,7±1,21 84,4±0,35 102,4±1,31* 63,3±0,25
АСТ Од/л 49,58±1,45 65,1±0,63 78,3±1,12* 64,6±0,12

АСТ/АЛТ
(dRk) 0,68±0,35 0,77±0,29 0,76±0,43 1,02±0,19***

Нон-респондери n(%) 0 1(5,6) 1(6,7) 4(23,5) *

Примітка:  *- р<0,05 між групами хворих третього та першого квартилю; 
** р<0,01 між групами хворих першого та третього, четвертого квартилю,
***- р<0,05 між групами хворих четвертого та першого квартилю.
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Висновки.
1. Ознаки цитолітичного синдро-

му виявлені у 86,4% хворих на ХГС. 
При цьому величина dRk була в 1,93 
рази нижчою, ніж у здорових та до-
стовірно зростала в міру збільшення 
ступеня фіброзу печінки

2. Встановлено прямий кореляцій-
ний зв’язок (r=0,96; p<0,05)  між вміс-
том ГК у сироватці крові хворих на 
ХГС та значенням dRk.

3. Виявлено достовірне збільшення 
середнього віку хворих на ХГС  з вміс-
том  ГК у сироватці крові >56,5нг/мл.

4. Виявлено достовірне збільшен-
ня кількості хворих з високим вірус-
ним навантаженням відповідно до 
зростання значення ГК у сироватці 
крові (p�0,01)

5. Спостерігалось збільшення кіль-
кості нон-респондерів у 4,2 рази серед  
хворих на ХГС з вмістом ГК у сироват-
ці крові >70 нг/мл.
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ХРОНІЧНИЙ ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С З ПЕРШИМ ГЕНОТИПОМ HCV
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У статті представлені результати вивчення рівня експресії мікроРНК-196a у 
74 хворих на хронічний вірусний гепатит С (ХВГС) з 1-м генотипом. Використо-
вували двоетапне дослідження згідно протоколу виробника (з використанням 
набору мікроРНК TaqMan® (Applied Biosystems, США). 

Вперше на українській когорті досліджено рівень експресії мікроРНК-196a 
у хворих на ХВГС, середній рівень якої склав 0,28 (IQR: 0,01; 0,98), і у здорових 
осіб – 0,44 (IQR: 0,16; 3,38) при p=0,128 (U; H). Log10 miR-196a у хворих в серед-
ньому становили – -0,56 (IQR: -1,94; -0,008) і у здорових осіб – -0,35 (IQR: -0,80; 
0,52) при p=0,128 (U; H).

Регресійний аналіз за допомогою моделі кубічної регресії показав про пози-
тивний вплив рівня експресії miR-196a на вірусне навантаження HCV у дослід-
них хворих з тенденцією до достовірного зв’язку (p=0,06). Виявлено помірний 
достовірний (від p<0,05 до p<0,01) зворотній кореляційний зв’язок між рівнем 
експресії мікроРНК-196a при ХВГС та наявністю цирозу печінки чи спленоме-
галії у хворих; невдалого попереднього досвіду противірусної терапії схемами, 
що містять інтерферон; з рівнем загального білірубіну крові. Прямий зв’язок - з 
основними загальними лабораторними показниками крові. Регресійний аналіз 
вказує на можливу супресивну участь miR-196a на вірусну реплікацію РНК ВГС, 
що потребує подальшого вивчення цих взаємовідношень. 

Ключові слова: хронічний вірусний гепатит С, мікроРНК-196a 
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БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ЭКСПРЕССИИ МИКРОРНК-196A У БОЛЬНЫХ 
С ПЕРВЫМ ГЕНОТИПОМ HCV ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВИРУСНОМ 

ГЕПАТИТЕ С

Л.Р. Шостакович-Корецкая.¹, О.П. Шевченко-Макаренко¹, Т.Ю. Лапикова-
Бригинская 2

¹ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г.  Днепр, 
Украина

2Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН Украины, г. Киев, Украина

В статье представлены результаты изучения уровня экспрессии микроРНК-
196a (miR-196a) у 74 больных хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС) с 1-м 
генотипом. Использовали двух этапное исследование согласно протокола про-
изводителя (с использованием набора микроРНК TaqMan® (Applied Biosystems, 
США). 

Впервые на украинской когорте пациентов исследован уровень экспрессии 
микроРНК-196a у больных с ХВГС, средний уровень которой составил 0,28 (IQR: 
0,01; 0,98), и у здоровых лиц - 0,44 (IQR: 0,16; 3,38) при p=0,128 (U, H). Log10 miR-
196a у больных в среднем составили - -0,56 (IQR: -1,94; -0,008) и у здоровых лиц 
- 0,35 (IQR: -0,80; 0,52) при p=0,128 (U, H).

Регрессионный анализ с помощью модели кубической регрессии показал о по-
ложительном влиянии уровня экспрессии miR-196a на вирусную нагрузку HCV 
у исследуемых больных с тенденцией к достоверной связи (p=0,06). Выявлена 
умеренная достоверная (от p<0,05 до p<0,01) обратная корреляционная связь 
между уровнем экспрессии микроРНК-196a при ХВГС и наличием цирроза пе-
чени или спленомегалии у пациентов; неудачного предыдущего опыта проти-
вовирусной терапии схемами, содержащими интерферон; с уровнем общего би-
лирубина крови. Прямая связь – с основными общими лабораторными пока-
зателями крови. Регрессионный анализ указывает на возможное супрессивное 
влияние miR-196a на вирусную репликацию РНК HCV, что требует дальнейше-
го изучения этих взаимоотношений.

Ключевые слова: хронический вирусный гепатит С, микроРНК-196a, 
miR-196a
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¹ SI “Dnipropetrovsk medical academy of the Ministry of Health of Ukraine”, 
Dnipro, Ukraine,

2 Bohomolets Institute of Physiology, National Academy of Sciences of Ukraine, 
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The article presents the results of study of the expression level of miR-196a 
in 74 patients with chronic viral hepatitis C with 1 genotype, average age being 
47.5±1.4 years. Among them, men constituted 38 (51.4%), women - 36 (48.6%) 
persons. The average duration of the disease in patients from the time of estab-
lished diagnosis of HCV-infection was 4.0 years (IQR: 2.0; 8.0) and, in some cases, 
it was up to 27 years. Patients were monitored and examined in the hepatologic de-
partment in accordance with clinical protocols and bioethical standards. The con-
trol group consisted of 11 healthy individuals of average age 38.5±5.5 years (range 
18 to 65 years), with negative markers for viral hepatitis, among them 5 men and 6 
women. Both groups were statistically comparable in gender (p =0.715 by criterion 
χ2) and age of patients (p = 0.142 t).

To study the level of miR-196a expression, a two-stage study was conducted in ac-
cordance with the manufacturer’s protocol. Reverse transcription was performed using 
TaqMan® (Applied Biosystems, USA), specifi c loop primers for the reverse transcrip-
tion of the TaqMan® miRNA, until specifi c mRNA, snRNA U6 and total RNA were 
reached. Real-time quantitative PCR was performed using TaqMan® miRNA analysis.

The level of miR-196a expression in patients with chronic viral hepatitis C was 
investigated for the first time in Ukrainian cohort. The average baseline level of 
expression of miR-196a in patients with chronic viral hepatitis C was 0.28 (IQR: 
0.01; 0.98) and in healthy individuals it was 0.44 (IQR: 0.16; 3.38) at p = 0.128 
(U; H). Log10 miR-196a in patients with HCV-infection averaged of - -0.56 (IQR: 
-1.94; -0.008) and in healthy individuals - -0.35 (IQR: -0.80; 0.52) at p = 0.128 (U; 
H). Regression analysis using the cubic regression model showed a positive effect 
of miR-196a expression on the viral load of HCV in experimental patients with a 
tendency to reliable correlation (p=0.06). Moderate reliable (p <0.05 to p <0.01) 
reverse correlation was detected between the level of miR-196a expression in pa-
tients with chronic viral hepatitis C and the presence of liver cirrhosis or spleno-
megaly; unsuccessful previous experience with antiviral therapy with interferon-
containing regimens; with a level of total bilirubin of blood. Direct correlation was 
observed with the basic general laboratory blood parameters. Regression analysis 
indicates a possible suppressive role of miR-196a in viral replication of HCV RNA, 
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Вступ. Хронічний вірусний гепа-
тит С (ХВГС) є глобальною проблемою 
охорони здоров’я. Не дивлячись на те, 
що в світі докладається багато зусиль 
щодо елімінації вірусних гепатитів, на 
Україні та зокрема в Дніпропетров-
ському регіоні рівень поширеності та 
захворюваності на ХВГС досить ви-
сокий та продовжує зростати з року в 
рік [1, 2, 3]. Тому поглиблене вивчення 
патогенезу HCV-інфекції, можливий 
вплив на фактори вірусу та/або хазяїна, 
прогноз перебігу захворювання зоста-
ються досі актуальними. МікроРНК, 
як новий клас РНК, було відкрито не-
щодавно та з кожним роком кількість 
відкритих зрілих мікроРНК людини 
зростає та функції кожної з них вивча-
ються. МікроРНК (miR, miRNA) – це 
молекули довжиною близько 18-22 ну-
клеотидів, які відіграють вирішальну 
роль у регуляції експресії генів бага-
тьох видів. На сьогоднішній день роди-
на мікро-РНК розширилася до більш 
ніж 1900 анотованих попередників мі-
кроРНК та 2654 зрілих послідовностей 
мікроРНК людини [4].

Ряд мікро-РНК є життєво важли-
вим компонентом вродженої противі-
русної імунної відповіді. HCV-інфекція 
викликає хронічне запалення, а регуля-
ція запалення, пов’язана з мікроРНК, 
сприяє ініціації і прогресуванню ГЦК 
[5]. З’ясовано, що мікроРНК-122 спри-
яє реплікації HCV в інфікованих кліти-
нах, а підвищений рівень експресії мі-

кроРНК-448, мікроРНК-196, Let-7b на-
впаки пригнічують реплікацію вірусу 
шляхом прямої дії на геном HCV в екс-
перименті та шляхом прямого націлю-
вання на кодуючі області CORE і NS5A 
геному HCV, що може бути перспектив-
ним напрямком в лікуванні хворих [6, 
7, 8]. Підвищення експресії мікроРНК-
199a інгібувало реплікацію HCV-1b чи 
-2a генотипів в клітинах. Аналіз екс-
пресії генів виявив порушення регуля-
ції miR-449a у пацієнтів з ХВГС [9, 10]. 
Так, інтерферон-α/β (IFN-α/β) швид-
ко індукує експресію деяких клітин-
них мікроРНК (miR-1, miR-30, miR-128, 
miR-196, miR-296, miR-351, miR-431 і 
miR-448), які продемонстрували майже 
ідеальну компліментарність у своїх по-
слідовностях з геномами РНК HCV на 
експериментальній моделі та пригнічує 
miR-122. З’ясовано, що модуляція рів-
нів експресії означених клітинних мі-
кроРНК відіграє важливу, хоча і не ви-
няткову, роль в противірусних ефектах 
IFN-α/β проти HCV [11, 12].

Інші дослідники виділяють близь-
ко 100 печінко специфічних мі-
кроРНК, деякі з них (miR-122, miR-
130, miR-183, miR-196, miR-209 і miR-
96) є потенційними індикаторами 
пошкодження печінки (головним чи-
ном через апоптоз, некроз і некроп-
тоз) або гепатит з їх різною експресі-
єю, під час гострого/фульмінантного, 
хронічного, фіброзу печінки/цирозу 
та гепато-клітинної карциноми [13, 

which requires further study of these interactions. The resulting distribution of 
miR-196a expression, depending on the degree of liver fibrosis, requires a deeper 
analysis in patients within the group.

Key words: chronic viral hepatitis C, miR-196a, miRNA-196a
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14]. Але функції багатьох мікроРНК 
при ХВГС ще недокінця вивчено. 
Отже, рівень експресії та функції 
мікроРНК-196a у хворих на ХВГС ще 
остаточно не з’ясовано та не вивчався 
на українській когорті хворих.

Метою дослідження було вивчити 
базовий рівень експресії мікроРНК-
196a у хворих на хронічний вірусний 
гепатит С з 1-м генотипом HCV.

Матеріали і методи. До досліджен-
ня було залучено 74 хворих на хроніч-
ний вірусний гепатит С з 1 генотипом 
HCV середнього віку 47,5±1,4 років. З 
них, чоловіків – 38 (51,4%), жінок – 36 
(48,6%). Пацієнти знаходились під на-
глядом у гепатологічному відділенні 
Дніпропетровської міської клінічної 
лікарні №21 ім. проф. Є.Г. Попкової та 
були обстежені відповідно до клінічних 
протоколів (за Наказом МОЗ України 
від 18.07.2016 року №729 «Про затвер-
дження та впровадження медико-тех-
нологічних документів зі стандарти-
зації медичної допомоги при вірусно-
му гепатиті С») та біоетичних норм. У 
хворих визначався генотип вірусу ге-
патиту С (HCV), вірусне навантажен-
ня HCV, рівень фіброзу печінки тощо. 
Рівень фіброзу встановлювали за до-
помогою неінвазивних методів що від-
повідають оцінці ступеню фіброзу за 
шкалою METAVIR (компресійної елас-
тографії печінки та/або Фібротесту™), 
додатково обчислювали інші неінва-
зивні тести (APRI, FIB4 та ін.). Контр-
ольну групу склали 11 здорових людей, 
середнього віку 38,5±5,5 років (діапа-
зон від 18 до 65 років), з негативними 
маркерами до вірусних гепатитів, з них 
чоловіків – 5 (45,5%), жінок – 6 (54,5%). 

Обидві групи були статистично порів-
нянними за статтю (р=0,715 за крите-
рієм χ2) та віком пацієнтів (р=0,142 t).

Для вивчення рівня експресії 
мікроРНК-196a (синоніми: miR-196a, 
hsa-miRNA-196a) використовувалося 
двоетапне дослідження, згідно прото-
колу виробника на базі відділу загаль-
ної та молекулярної патофізіології Ін-
ституту фізіології ім. О.О. Богомольця 
НАН України, м. Київ (завідувач відді-
лу – професор Досенко В.Є.). Спочат-
ку тотальну РНК виділяли з плазми 
крові методом – фенол-хлороформної 
екстракції. Потім, щоб оцінити рівень 
зрілих мікроРНК, виконували зворот-
ну транскрипцію з використанням на-
бору для зворотної транскрипції мі-
кроРНК TaqMan® (Applied Biosystems, 
США), специфічних петльових прай-
мерів до досягнення зрілої мікроРНК, 
snRNA U6 (як ендогенного контроль-
ного гена) і 10 нг загальної РНК. Кіль-
кісну ПЛР в реальному часі проводи-
ли з використанням аналізу мікроРНК 
TaqMan® (Applied Biosystems, США): 
hsa-miR-196a та snRNA U6. Термічні 
цикли ампліфікації ПЛР були ідентичні 
виявлення pri-miRNA. Рівень miRNA 
розраховували за формулою (2ΔСt*100 
- де Ct – пороговий цикл ампліфікації), 
нормалізували до U6 snRNA і пред-
ставляли в умовних одиницях.

Обробка та аналіз даних прово-
дилися за допомогою програмного 
продукту Statistica v.6.1®. Кількісні 
дані представлені у вигляді діапазо-
ну значень (мінімум – максимум), се-
реднього арифметичного і його стан-
дартної помилки (М ± m) при нор-
мальному розподілі, і як медіана (Ме) 
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і інтерквартільний розмах (IQR: Q25; 
Q75) – в інших випадках. Для порів-
няння середніх величин застосову-
валися критерії Стьюдента (t) і Ман-
на-Уїтні (U), Краскела-Уоліса (H), 
для відносних величин – двосторон-
ній точний критерій Фішера (FET). 
Взаємозв’язок між ознаками оціню-
вався за коефіцієнтами рангової ко-
реляції Спірмена (rs), за достовірне 
приймалось p<0,01 та p<0,05.

Результати та обговорення до-
сліджень. Середня тривалість захво-
рювання хворих з моменту вперше 
встановленого діагнозу ХВГС (Ме) 
становила 4,0 років (IQR: 2,0; 8,0) та, в 
деяких випадках, спостерігалась до 27 
років. Основна характеристика паці-
єнтів з ХВГС, залучених в досліджен-
ня, представлена в табл. 1. 

Після виділення тотальної РНК 
виділяли рівень експресії контро-

Таблиця 1.

Соціо-демографічні та клінічні показники 
у пацієнтів з хронічним вірусним гепатитом С

Характеристика Хворі на ХВГС (n=74)
Вік, років, середній (M ± m) (діапазон) 47,47 ±1,40 (18 - 70)

Тривалість хвороби від початку вперше встановленого діагнозу ХВГС, років
(M ± m) (діапазон)
Ме (IQR: Q25; Q75)

5,91±0,64 (0-27)
4 (2; 8,5)

Індекс маси тіла (IMT), Ме (IQR: Q25; Q75) 26,56 (23,30; 31,11)
Стать, кількість (%):  Чоловіки / Жінки 38 (51,35) / 36 (48,65)
Мешканці, кількість (%)
    обласного центру
    міст області 
    сільських районів

50 (67,57)
20 (27,03)

4 (5,41)
Еритроцити, ×1012/л, Ме (IQR: Q25; Q75) 4,61 (4,4; 5,06)
Лейкоцити, ×109/л Ме (IQR: Q25; Q75) 6,31 (5,0; 7,2)
Тромбоцити, ×109/л, Ме (IQR: Q25; Q75) 200,5 (166,5; 256)
Лімфоцити, абс. /л, Ме (IQR: Q25; Q75) 2,13 (1,65; 2,756)
Лімфоцити, %, Ме (IQR: Q25; Q75) 35,1 (30; 43,35)
Нейтрофіли, абс. /л Ме (IQR: Q25; Q75) 3,54 (2,72; 4,17)
АЛТ, ОД/мл, Ме (IQR: Q25; Q75) 58,28 (36,39; 106,62)
АСТ, ОД/мл, Ме (IQR: Q25; Q75) 48,72 (30,15; 78,56)
Білірубін, мкмоль / л, Ме (IQR: Q25; Q75) 14,95 (11; 18,32)
Креатинін, ммоль/л, Ме (IQR: Q25; Q75) 82,2 (72; 93,45)
РНК HCV, log10 коп/мл, Ме (IQR: Q25; Q75)
                  log10 ME/мл, Ме (IQR: Q25; Q75)

6,58 (6,03; 6,90)
6,01 (5,44; 6,32)

Стадії фіброзу за шкалою METAVIR, кількість (%):
    F1
    F2
    F3
    F4

25 (33,78)
21 (28,38)
11 (14,86)
17 (22,97)



Гепатологія, 2019, №  2

41

льного гена U6 в групах дослі-
дження. У хворих на хронічний 
вірусний гепатит С його рівень 
варіював від 16,94 до 34,05 і в се-
редньому склав 27,31±0,51 умовних 
одиниць. У контрольній групі по-
казник змінювався в діапазоні від 
23,91 до 29,26, в середньому (M ± m)
становив 26,95±0,47. Достовірних 
відмінностей в обох групах не від-
значалося (р=0,609 за критерієм t), 
що підтверджує незалежність його 
рівня від патологічних станів.

Дослідження рівня експресії 
мікроРНК-196a в групах пацієнтів з 
ХВГС і здорових осіб показало їх зна-
чну варіабельність. Показник коли-
вався від 0,06 до 21,05 в контрольній 
групі і від 4,67E-06 до 27,06 в осно-
вній групі. Медіана рівня експресії 
miR-196a у всіх хворих склала 0,28 
(IQR: 0,01; 0,98), і у здорових осіб  – 
0,44 (IQR: 0,16; 3,38) при p=0,128 
(U; H) (рис. 1). 

Як видно з рисунку 1, десятко-
ві логарифми показників (Log10) у 

хворих в середньому становили – 
-0,56 (IQR: -1,94; -0,008) і у здоро-
вих осіб – -0,35 (IQR: -0,80; 0,52) при 
p=0,128 (U; H).

Проведений кореляційний аналіз 
між рівнем експресії мікроРНК-196a 
при хронічному вірусному гепатиті 
С та основними клініко-лаборатор-
ними даними в обстежених хворих 
показав наявність помірного зворот-
ного кореляційного зв’язку між рів-
нем експресії мікроРНК-196a та на-
явністю цирозу печінки (rs=-0,328; 
p=0,004) чи спленомегалії (rs=-0,370; 
p=0,003) у хворих, а також є попере-
днім досвідом лікування хворого та 
невдалої терапії, а саме: чи наївний 
це пацієнт, чи має попередню невда-
чу терапії схемами, що містять ін-
терферон (невідповідач або рецидив 
ХВГС) (rs=-0,337; p=0,003). З лабора-
торних показників крові виявлено 
прямий достовірний зв’язок з рівнем 
лейкоцитів (rs=0,384; p=0,001), тром-
боцитів (rs=0,312; p=0,007), абсолют-
ної кількості нейтрофілів (rs=0,330; 

    
 a b

Рисунок 1. Середній рівень експресії miR-196a (a) в групах дослідження в умов. од. та Log10 (b), 
Me (IQR), де: 1 – контроль, 2 – хворі на ХВГС
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p=0,004) та зворотний кореляційний 
зв’язок з рівнем загального білірубі-
ну крові (rs=-0,325; p=0,005). Слабку 
щільність зв’язку визначили з рів-
нем абсолютної кількості лімфоцитів 
крові (rs=0,242; p=0,038).

Далі було проведено регресій-
ний аналіз та за допомогою моделі 
та оцінки кубічної регресії вивчався 
вплив вірусного навантаження HCV 
у хворих на ХВГС на рівень експресії 
miR-196a, де застосовувались десят-
кові логарифми показників (рис. 2). 

Отримана модель регресії мала 
коефіцієнт детермінації R2=0,21 при 
p=0,06, що може свідчити про непря-
мий зв’язок та позитивну тенденцію 
впливу рівня експресії miR-196a на ві-
русне навантаження HCV у дослідже-
них хворих.

Після цього вивчали рівні екс-
пресії miR-196a залежно від ступеню 
фіброзу печінки в контрольній гру-
пі (при фіброзі F0) та в групі хворих 
на ХВГС (з рівнем фіброзу F1, F2, F3, 
F4 в окремих підгрупах) (Рис. 2b). 
Отримані дані показали значну варі-
абельність показників в кожній під-
групі (p=0,05 за H). Рівень експре-
сії miR-196a корелював з основни-
ми клініко-лабораторними даними у 
контексті діагностичних коефіцієн-
тів. Визначення відмінностей рівнів 
miR-196a по кожній підгрупі у по-
дальшому потребує більш поглибле-
ного аналізу в середині групи, у тому 
числі, залежно від вірусного наван-
таження HCV, попереднього досвіду 
терапії, тощо.

Висновки. Вперше на україн-
ській когорті досліджено рівень екс-

пресії мікроРНК-196a в у хворих на 
хронічний вірусний гепатит С. Се-
редній рівень експресії мікроРНК-
196a у хворих на ХВГС склав 0,28 
(IQR: 0,01; 0,98), та у здорових осіб 
– 0,44 (IQR: 0,16; 3,38) при p=0,128 
(U; H).

Log10 miR-196a у хворих в серед-
ньому становили – -0,56 (IQR: -1,94; 
-0,008) і у здорових осіб – -0,35 (IQR: 
-0,80; 0,52) при p=0,128 (U; H).

Виявлено помірний достовірний 
(від p<0,05 до p<0,01) зворотній ко-
реляційний зв’язок між рівнем екс-
пресії мікроРНК-196a при хронічно-
му вірусному гепатиті С та наявніс-
тю цирозу печінки чи спленомегалії 
у хворих; невдалого попереднього 
досвіду противірусної терапії схема-
ми, що містять інтерферон; з рівнем 
загального білірубіну крові. Прямий 
зв’язок – з основними загальними ла-
бораторними показниками крові, що 
може віддзеркалювати участь miR-
196a у патогенетичному процесі при 
вірусному гепатиті С. 

Регресійний аналіз вказує на мож-
ливу супресивну участь miR-196a на 
вірусну реплікацію РНК ВГС, що по-
требує подальшого вивчення цих вза-
ємовідношень.

Отриманий розподіл експресії 
miR-196a залежно від ступеня фібро-
зу печінки потребує більш поглибле-
ного аналізу у хворих в середині гру-
пи та є перспективою подальших до-
сліджень.
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a

b 

Рисунок 2. Де: 2a – Регресійний аналіз залежності рівня вірусного навантаження HCV у хворих 
на ХВГС залежно від експресії Log10 miR-196a; 2b – Рівень експресії miR-196a у хворих на ХВГС 
залежно від ступеня фіброзу печінки, Me (IQR), де: шкала X - Рівень експресії Log10 miR-196a, 
умов. од., шкала Y –рівень фіброзу від 0 до 4, де 0 – F0 у групі контролю, 1-4 – F1-F2-F3-F4 у 

хворих на ХВГС відповідно.
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Розглядаються дані щодо найчастіших мутацій   вірусу гепатиту В та їх зна-
чення у клінічній практиці. Детальна стаття з цієї проблеми була опублікована 
у журналі Гепатологія, №1, 2008 р. У даному повідомленні наведені схеми  осно-
вних мутацій вірусу гепатиту В у вигляді малюнків, що рекомендовані для лек-
цій, розрахованих на практикуючих лікарів.

Ключові слова: мутації S-гена ВГВ, мутації Pre-Core ділянки Core гена, 
HBeAg-негативний гепатит В.

МУТАНТЫ ВИРУСА ГЕПАТИТА В
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Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого, 
г. Львов, Украина

Рассматриваются данные о самых частых мутациях вируса гепатита В и их 
значение в клинической практике. Детальная статья по этому поводу была опу-
бликована в журнале Гепатология, №1, 2008 г. В этом сообщении представлены 
схемы основных мутаций вируса гепатита В, рекомедованные для лекций, 
рассчитанных на практических врачей.

Ключевые слова: мутации S-гена ВГВ, мутации Pre-Core участка Core гена, 
HBeAg-негативный гепатит В.

MUTATIONS OF HEPATITIS B VIRUS

B.A. Herasun, O.B. Herasun

Danylo Halytsky Lviv national medical university, Lviv, Ukraine

Th e article presents data about the most common mutations of hepatitis B virus 
and their role in clinical practice. A detailed article on the problem was published in 

НА ДОПОМОГУ ПРАКТИКУЮЧОМУ ЛІКАРЮ
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Мутації HBV – це відносно постій-
на зміна генетичного матеріалу, яка 
відбувається спонтанно або під впли-
вом зовнішніх мутагенів. Внаслідок 
мутацій виникають варіанти вірусу 
гепатиту В, що відрізняються від про-
тотипних штамів HBV за нуклеотид-
ними послідовностями DNA [1,2].

Дані про найчастіші мутації (у по-
рівняні з диким штамом) наведені у 
рисунках.

Як видно з рис.1, у хворих на ХГВ 
з диким штамом вірусу визначають-
ся у крові HBsAg, HBeAg і, зрозуміло, 
DNA вірусу.

З рис. 2 видно, що у хворих  із змен-
шенням імунореактивності HBsAg 
через модифікації амікислотної по-
слідовності а-детермінанти антигена 
(мутації S-гена вірусу), можливі  два 
види змін: відсутність HBsAg або од-
ночасна наявність поверхневого анти-
гена вірусу та антитіл до нього, які не 
реагують між собою. 

Отже, у частини хворих, в яких не 
вдається виявлення HBsAg, відбува-
ється реплікація HBV DNA: відсут-
ність поверхневого антигена вірусу 
не виключає можливість, так званого, 
«німого» гепатиту В (переважно хро-

journal Gepatologia №1, 2008. Th is report contains the schemes of basic mutations of 
hepatitis B virus as fi gures recommended for lectures delivered by practicing doctors. 

Key words: mutations in S-gene of HBV, mutations in Pre-Core gene, HBeAg-neg-
ative hepatitis В.
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нічного); можливе також вірусоносій-
ство   із малою  інтенсивністю реплі-
кації HBV DNA  та низьким вмістом 
HBsAg.

Відсутність у крові HBsAg нерідко 
є причиною діагностичної помилки. 
Виявлення гепатиту В у  донорів кро-
ві лише на підставі HBsAg призводить 
до небезпеки зараження гепатитом В 
при гемотрансфузіях [3].

Відомо, що показником реплікації 
HBV є наявність HBeAg у крові хво-
рого, і  вона повинна враховуватись 
як показ для противірусної терапії. 
Мутація pre-Core, як видно з рис. 3, 
припиняє синтез HBeAg, отже інвер-
сія HBeAg на HBeAb не є абсолют-
ним  критерієм припинення репліка-
ції HBV DNA (тобто не є вірогідним 
показником інтеграції).  

На рис. 4 наведені дані про особли-
вості мутацій, які призводять до від-
сутності HBeAg у хворих із реплікаці-
єю HBV DNA. 

Після відкриття мутації pre-Core 
гена HBV, наслідком якої є припинен-
ня синтезу HBeAg, було визнано іс-
нування  HBeAg-негативної форми 
реплікації. Діагностичним критері-
єм  реплікативної форми  ХГВ стало  
обов’язкове визначення  HBV DNA у 
сироватці крові.

Як видно з рис. 4, HBeAg–нега-
тивний ХГВ переважно спостеріга-
ється у хворих з D генотипом віру-
су. Через високий рівень в Україні 
ХГВ з таким генотипом вірусу час-
то виникає цей вид хвороби [1,4,5]. 
Найчастішою причиною HBeAg-
негативності у хворих з реплікатив-



Гепатологія, 2019, №  2

48

HBV HBV 
(( ))

prepre--CoreCore

B Ag ( HBV DNA).

HBsAg
+

- c
Ig G +

-HBs
-

HBV DNA
+

-
+

-HBs
-

Ag –

Рисунок 3.

Рисунок 4.



Гепатологія, 2019, №  2

49

-

: HBV:

– («
»);

– ;
– ;
– HBV DNA -

;
–
(HBsAg +).

– ;
– .

Рисунок 5.

ною формою ХГВ є мутація у Core-
гені HBV.

Критерієм справжньої  HBeAg-
негативності при ХГВ  є відсутність 
антигена в сиворотці крові протя-
гом хоча б 6 місяців. У разі, якщо на 
час обстеження у хворого спосте-
рігалась фаза  імунологічного «ві-
кна», за цей період у крові  повинні 
з’явитися  anti-HBe. Поява  anti-HBe   
(при наявності реплікації вірусу) 
підтверджує діагноз  хронічного  
HBeAg-негативного гепатиту ХГВ. 
Одночасно слід виключати  інтерку-
ренцію з іншими вірусами, особливо 
з HCV та HDV, бо вони можуть при-
гнічувати синтез HBeAg.

На рис. 5 показані варіанти HBV, 
які за особливостями репродукції  по-
діляються на реплікативні та інтегра-
тивні форми, а  на рис. 6 йдеться про 

маркери (антигени й антитіла) цих 
форм  хронічного гепатиту В.

Відомо, що показником репліка-
тивної форми ХГВ є наявність HBeAg 
у сироватці крові, проте реплікація 
вірусу може відбуватися (як видно з 
рис. 3) і при HBeAg-негативній фор-
мі. Отже, інтегративна форма ХГВ 
діагностується не на відсутності  
HВeAg: про неї свідчить відсутність 
HBV DNA у крові (або незначна кіль-
кість вірусу, виявлення якого вда-
ється лише якісним суперчутливим 
методом – так звана «слідова» наяв-
ність).

Мутація у Core-гені HBV приво-
дить до суттєвої зміни в інтенсив-
ності реплікації вірусу. Через змі-
ни в  реплікації вірусу у хворих з 
HBeAg-негативним ХГВ покази для 
проведення противірусної терапії 
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відрізняються від показів для ліку-
вання хворих з наявністю HBeAg  
(рис. 7).  

Отже, лікування HBeAg-
негативного  ХГВ починається при 
кількості HBV DNA у крові понад 
2000 МО/мл (з врахуванням показни-
ка АЛТ, особливостей біопсії), в той 
час як при HBeAg-позитивному гепа-
титі – лише   при кількості HBV DNA 
понад 20000 МО/мл.

Вірус гепатиту В, завдяки мута-
ціям, має можливості ухилятися від 
імунної відповіді організму, а в окре-
мих випадках навіть від сучасної  про-
тивірусної терапії   (рис. 8).

Нагадуємо, що мутації, змінюючи 
структуру НВsAg, дозволяють йому 
ухилятися від антитіл  (на рис. 2 по-
казана можливість одночасного ви-

значення НВsAg та anti-HBs). До того 
ж мутація може призводити до пору-
шення презентації антигена В лімфо-
цитами (рис.8).

Діагностику ХГВ значно усклад-
нюють і можливості  множинних му-
тацій HBV.

На рис. 9 представлений варіант 
множинних мутацій HBV DNA: одно-
часно відсутні HBsAg і HВeAg. Проте 
у цих пацієнтів в сироватці крові на-
явні anti-HBc IgG. 

Відомо, що anti-HBc визначаються 
у всіх хворих на ХГВ. У перехворілих 
наявність у крові anti-HBc IgG най-
частіше має анамнестичний характер, 
проте у частини людей з цими антиті-
лами можливе встановлення репліка-
ції вірусу, тобто діагностування при-
хованої форми ХГВ. За нашими да-
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ними, при обстеженні донорів крові, 
у яких були anti-HBc IgG (при відсут-
ності антигенів HBV), частота вияв-
лення HBV DNA становила 5,36% [3]. 
І це у 2009 році, коли методи визна-

чення HBV DNA в Україні були значно 
менш ефективними, ніж зараз.  Отже, 
в осіб з наявністю anti-HBc IgG доціль-
но визначати HBV DNA у крові. 
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