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АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПЕРСОНІФІКОВАНОЇ КЛІТИННОЇ
ТЕРАПІЇ У ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНИХ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ
(огляд літератури)
Б.А. Герасун, О.М. Зінчук, А.М. Задорожний, О.Б. Герасун
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Зв’язок з авторами: Герасун Борис Абрамович, д.мед.наук, професор кафедри інфекційних
хвороб ЛНМУ ім. Данила Галицького; тел. 0667352790; e-mail: gerab@3g.ua

У статті наведено огляд літератури, присвячений використанню імунізації
неінактивованими автолейкоцитами як методу персоніфікованої клітинної терапії, описано широкий діапазон ефективного впливу такої терапії на різноманітні патологічні процеси.
Імунізація неінактивованими автолейкоцитами розглядається як підхід для
лікування хронічних вірусних гепатитів В і С, зокрема, посилення ефективності противірусної терапії ХГВ, пригнічення інтенсивності запального процесу та
зменшення позапечінкових проявів хронічних вірусних гепатитів. Серед значної кількості позапечінкових проявів особливої уваги приділено корекції автоімунних процесів. У першу чергу це стосується лікування кріоглобулінемічних
васкулітів, особливо при ХГС, а також пригнічення синтезу антитіл до антигенів щитовидної залози.
Ключові слова: хронічні гепатити В та С, вакцинація автолейкоцитами, імунізація автолейкоцитами, противірусна терапія, позапечінкові прояви хронічних гепатитів.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ КЛЕТОЧНОЙ
ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ
(обзор литературы)
Б.А. Герасун, А.Н. Зинчук, А.М. Задорожный, А.Б. Герасун
Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого
В статье представлен обзор литературы, посвященный применению иммунизации неинактивированными аутолейкоцитами как метода персонифицированной клеточной терапии. Описано широкий диапазон эффективного воздействия такой терапии на разнообразные патологические процессы. Иммунизация
неинактивированными аутолейкоцитами рассматривается как подход к лечению
хронических вирусных гепатитов В и С, в частности, усиления эффективности
противовирусной терапии ХГВ, снижения интенсивности воспалительного про6
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цесса и положительного влияния на разнообразные внепеченочные проявления
хронических вирусных гепатитов. Особое внимание в лечении внепеченочных
проявлений уделяется коррекции аутоиммунных процессов. Прежде всего это
относится к лечению криоглобулинемических васкулитов, особенно при ХГС, а
также к снижению синтеза антител к антигенам щитовидной железы.
Ключевыс слова: хронические гепатиты В и С, вакцинация аутолекоцитами,
иммунизация аутолейкоцитами, противовируная терапия, внепеченочные проявления хронических гепатитов.

USING PERSONIFIED METHOD OF CELLULAR THERAPY IN THE
TREATMENT OF CHRONIC VIRAL HEPATITIS
(literature review)
B.A. Herasun, O.M. Zinchuk, A.M. Zadorozhnyi, O.B. Herasun
Danylo Halytsky Lviv National Medical University
The article provides a literature review of using immunization with inactivated
autoleukocytes as a personified method of clinical therapy. A wide range of effective
influences of such therapy on various pathological processes has been described.
Immunization with inactivated autoleukocytes is considered an approach to treatment of chronic viral hepatitis B and C, in particular, intensification of efficacy of antiviral therapy of HBV, inhibition of inflammatory process intensity and reduction of
extrahepatic manifestations of chronic viral hepatitis. Among numerous extrahepatic
signs, special emphasis is on the correction of autoimmune processes. Primarily, it
concerns treatment of cryoglobulinemic vasculitis, especially in HCV, as well as inhibition of antibody synthesis against the thyroid antigens.
Key words: chronic hepatitis B and C, autoleukocyte vaccination, autoleukocyte
immunization, antiviral therapy, extrahepatic manifestations of chronic hepatitis.
З метою комплексного лікування
великого спектру захворювань, до медицини увійшли методи, що належать
до клітинних технологій. Під останніми зазвичай розуміють сукупність
методик, які передбачають: виділення певних клітин з організму, їх культивування для збільшення кількості або надання антигенпрезентуючих
властивостей, часто стимуляцію для
синтезу продуктів життєдіяльності,

зокрема інтерлейкінів, із наступним
використанням цих клітин або синтезованих ними речовин [1, 2].
З лікувальною метою використовують живі клітини різного походження,
які після введення в організм пацієнта
здатні до активного функціонування –
покращення, модифікації, поновлення
або заміни втраченої функції.
Головним та найперспективнішим
напрямком клітинної терапії на сьо7
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годні вважається використання стовбурових клітин (СК). Термін «стовбурові клітини» можна визначити як
первинні неспеціалізовані універсальні клітини, що можуть диференціюватися у спеціалізовані типи клітин,
а також самовідтворюватися шляхом
поділу. СК ссавців поділяють на дві
категорії: ембріональні СК, що походять безпосередньо від бластоцисти,
та соматичні СК дорослого організму, що знаходяться в зрілих тканинах.
В ембріонах СК диференціюються в
усі спеціалізовані ембріональні тканини, а в дорослому організмі – діють як репараційна система. Ці клітини єднає здатність до диференціації
у спеціалізовані клітини: м’язові, головного мозку, крові, печінки та ін. З
точки зору можливостей використання, ембріональні стовбурові клітини
є оптимальними для регенеративної
медицини. Їх джерелом є абортивний
матеріал на 9-12 тижні вагітності, а також пуповинна кров, зібрана після народження дитини і збережена у кріобанку [3, 4].
Як один з напрямків клітинної
терапії, особливо якщо йдеться про
вплив на імунну систему, ми розглядаємо імунізацію неінактивованими
(нативними) автолейкоцитами, виділеними з периферичної венозної крові [5-8].
Згідно з даними літератури, використання подібного методу мало місце ще у 1964-68 рр., коли авторами
було запропоновано метод імунізації
автоплазмою із автолейкоцитами для
лікування дітей з гострою лейкемією
у стадії ремісії [9].

Імунізація автолейкоцитами – це
спосіб персоніфікованої клітинної терапії, що є перспективним напрямком лікування, зокрема автоімунних
захворювань. Відповідність імунізуючого фактора індивідуальним особливостям пацієнта розглядається як
важлива передумова ефективної боротьби із порушенням імунологічної
толерантності до власних антигенів.
Хоча гени основного комплексу гістосумісності можуть відповідати за
розвиток автоімунних захворювань,
використання з лікувальною метою
власних лейкоцитів себе виправдовує,
тим паче, що поверхневі гени МНС
контролюють імунну реакцію та встановлюють обмеження різним популяціям Т-клітин [5-8].
Ще одна галузь застосування імунізації автолейкоцитами – використання
методу в якості лікувальної вакцини
деяких вірусних захворювань. Підставою для цього є той факт, що лейкоцити містять в собі збудник і можуть використовуватися як природний вірусовмісний матеріал [10-12].
Розглянемо основні сучасні та
перспективні напрямки лейкоцитарної терапії:
1. Вакцини з автореактивних
Т-лімфоцитів. Передумовою для їх застосування в терапії є той факт,
що автоімунні хвороби можна пасивно переносити через автоімунні
Т-лімфоцити [1,2]. За аналогією до вакцин, які застосовують для попередження інфекційних хвороб, вводять автореактивні лімфоцити, котрі зберегли
імуногенність. Так, при множинному
склерозі автореактивні лімфоцити
8
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пальних захворювань головного мозку
та його оболонок. Для цього з 1000 мл
крові хворого виділяють автолейкоцити, додають до них антимікробний препарат, опромінюють гелій-неоновим лазером, після чого клітини із
адсорбованим на них антимікробним
препаратом внутрішньовенно вводять хворому протягом 7 днів щоденно, 1 раз на добу [13].
Наша лікувальна методика передбачає використання внутрішньошкірної імунізації власними неінактивованими лейкоцитами (автолейкоцитами), виділеними з периферичної крові.
Таку процедуру можна розглядати
як вакцинацію, бо власні лейкоцити
містять різні фактори, що позитивно впливають на спотворені реакції
імунної системи. Діапазон застосування такої імунізації автолейкоцитами
надзвичайно широкий, і тому метод
може використовуватись для лікування багатьох захворювань. Особливо
позитивно ця процедура впливає на
різні автоімунні процеси [6, 8, 14, 15].
До того ж відомо, що репродукція
вірусів ряду інфекційних захворювань
відбувається у поліморфноядерних
лейкоцитах та моноцитах. Тому імунні клітини крові можуть використовуватись як вакцина, яка містить «власний» вірус пацієнта, у якості лікувальної противірусної процедури [1, 2].
Так, наприклад, у патогенезі герпетичної інфекції суттєву роль відіграє гематогенний шлях поширення,
зумовлений вираженим еритротропізмом та взаємодією з лейкоцитами
(в лейкоцитах виявляють великі накопичення вірусу простого герпесу 1

для імунізації виділяють із спинномозкової рідини, а при ревматоїдному артриті – із синовіальної рідини запаленого суглобу. Можна також використовувати рецептори Т-лімфоцитів
або їх фрагменти. Вони індукують на
себе відповідь у вигляді генерації лімфоцитів, які діють на них супресорно або
цитотоксично. Проте ця терапія має
певні обмеження: крім складності виконання, вона мало ефективна при хворобах із широким набором автореактивних рецепторів [1].
2. Створення протипухлинного імунітету шляхом введення пацієнту антигенпрезунтуючих клітин
(АПК). Для ефективної індукції імунітету необхідна значна щільність презентації антигену на поверхні АПК.
Цього можна досягнути шляхом культивування АПК у присутності високої
концентрації антигенного пептиду.
Відбуваються також випробування в індукції пухлино-специфічних
Т-лімфоцитів за допомогою дендритних клітин, модифікованих фактором
некрозу пухлин, інтерлейкіном-12, меланоспецифічним антигеном.
3. Добре відомо, що лейкоцити активно мігрують у зони запалення та
нагноєння в організмі, саме тому на
цьому побудована діагностика прихованих запальних процесів із використанням мічених клітин (зокрема,
сцинтиграфія з міченими автолейкоцитами).
4. Розроблено метод використання
власних лейкоцитів хворого як «транспортного засобу» для доставки антибактеріального препарату до вогнища запалення: спосіб лікування за9

Гепатологія, 2019, № 4
1. Ушкоджуюча дія циркулюючих
імунних комплексів;
2. Запальні процеси, зумовлені реакціями клітинного імунітету (активація Т-клітин із надмірним синтезом прозапальних цитокінів);
3. Лімфопроліферативна активація В-лімфоцитів.
Відомо, що значна частина позапечінкових проявів, особливо хронічного гепатиту С (ХГС), зумовлена утворенням холодових преципітуючих
білків – кріоглобулінів. Кріоглобуліни, що утворюються при інфекційних
хворобах, відносять до змішаних 2-го
та 3-го типів, найчастіше вони утворюються при вірусному гепатиті С.
Частота їх виявлення, за даними літератури, коливається в межах від 30%
до 85-90%; при хронічному гепатиті
В – у 10-15% хворих.
Прояви кріоглобулінемії характеризуються різноманітністю клінічних проявів, які виникають на різних
стадіях синдрому і залежать від ступеня та локалізації уражених судин.
Клінічна симптоматика синдрому
кріоглобулінемії (запалення і некроз
судинної стінки) може проявлятися
ураженням наступних органів (систем): шкіра і слизові, кістки та суглоби, м’язи, кров, імунна система, ЛОРоргани, легені, серце і судини, органи
травлення, нирки, нервова система,
очі та ін. [5]. Отже, з кріоглобулінемію пов’язана значна частина (на наше припущення – більшість) позапечінкових проявів ХГС.
Найчастіше кріоглобулінемія починає проявлятися посиленням чутливості до холоду (мерзнуть кисті та

та 2 типу). Тому автолейкоцити можна
використовувати як протигерпетичну
вакцину. Порівняння з ефективністю
імунізації комерційними вакцинами
(їх також вводять внутришньошкірно) свідчить, що ефективний лікувальний ефект від імунізації автолейкоцитами зумовлений не тільки наявністю «власного» вірусу, але ймовірно
імуномоделюючими властивостями
автолейкоцитів [10].
На підставі зазначених вище механізмів впливу та наслідків імунізації
автолейкоцитами нами було розроблено нові оригінальні методи лікування хронічних гепатитів та їх позапечінкових проявів. Отже, оригінальні розробки клітинної імунотерапії
стосуються використання автореактивних Т-лімфоцитів для створення
вакцин із метою супресивного впливу
на репродукцію вірусів та боротьбу із
запальними процесами і позапечінковими проявами ХГВ та ХГС.
Особливості методики: 1) виділення лейкоцитів із гепаринізованої
венозної крові шляхом її відстоювання протягом декількох годин при температурі +37°С; 2) внутрішньошкірне
введення лейкоцитів у ділянку спини
(між лопатками) у 8-10 точок. Детальніше ця методика описана [5-8, 11, 12].
Розглянемо питання використання імунізації автолейкоцитами
для лікування позапечінкових проявів ХГВ та ХГС.
У випадках судинних уражень, типових для хронічних вірусних гепатитів, патогенетична роль вірусів гепатиту В та С зумовлена наступними автоімунними процесами [6]:
10
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ступні), виникає значне порушення
надходження крові до тканин, а це
призводить до оніміння шкіри, навіть
омертвіння тканин. Зменшення вмісту кріоглобулінів у крові внаслідок
імунізації сприяє покращенню стану.
Так, за відгуками хворих, у 90% проімунізованих автолейкцитами покращуються загальний стан та переносимість холоду. За даними лабораторного обстеження, зменшення кількості
кріоглобулінів (після одноразової імунізації) на 40% та більше спостерігається у 82% хворих [16].
Немає сумнівів в тому, що ефективна противірусна терапія хронічного вірусного гепатиту сприяє нормалізації функцій імунної системи,
зменшенню, або навіть припиненню,
імунопатологічних реакцій. Проте,
у значної частини хворих після досягнення стійкої вірусологічної відповіді (СВВ), можуть зберігатися
позапечінкові прояви. Таке нерідко
спостерігається у пацієнтів із кріоглобулінемією та зумовлених кріоглобулінами гломерулонефритів, артралгій, шкірних васкулітів та інших
проявів підвищеного рівня холодових преципітуючих білків [17]. Так,

наприклад, у дослідженні пацієнтів,
хворих на ХГС, із загальною слабістю (201 хворий), після завершення
противірусної терапії та досягнення
СВВ, втома продовжувала виявлятися у 107 осіб (53,23%). У пацієнтів із
втомою після закінчення терапії кріоглобулінемія спостерігалася у 93%
[18]. Отже, потреба в імунізації автолейкоцитами часто виникає і після
одужання від вірусного гепатиту.
Ми також рекомендуємо внутрішньошкірну імунізацію неінактивованими автолейкоцитами для позитивного
впливу на інші автоімунні процеси, що
спостерігаються при хронічних вірусних гепатитах. Так, доведено, що імунізація автолейкоцитами значно пригнічує синтез антинуклеарних антитіл
(АNА) [8]. Вплив імунізації на антинуклеарні антитіла наведений у табл. 1.
З даних, наведених в табл. 1, видно,
що лише в одного хворого (з 20), через
72 години після імунізації титр ANA
залишався таким самим високим, як
був до імунізації.
Імуніція неінактивованими автолейкоцитами також позитивно впливає і на процес порушення толерантності до антигенів щитовидної залози,
Таблиця 1

Вплив внутрішньошкірної імунізації неінактивованими автолейкоцитами
на надмірний синтез ANA у хворих на хронічний гепатит С
Початкові титри
ANA
1:80
1:160
1:320
1:640
1:1280

n=20
4
8
6
1
1

Титри ANA через 28-72 години після імунізації автолейкоцитами
0
1:20
1:40
1:80
1:16
1:1280 Всього
4
4
3
5
8
2
1
3
6
1
1
1
1
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Сучасна стратегія лікування запальних процесів передбачає пригнічення синтезу прозапальних цитокінів, особливо фактору некрозу пухлин
альфа [19]. При хронічних вірусних
гепатитах надмірний синтез ФНП-а
сприяє посиленню запального процесу з порушенням печінкового метаболізму, що відіграє важливу роль у патогенезі фіброзу та формуванні цирозу печінки [20-22]. Саме тому хворим
на хронічні вірусні гепатити з високим
рівнем ФНП-альфа призначають препарати, які пригнічують рівень цього
цитокіну [23, 24]. Проте, через побічну дію інгібіторів прозапального цитокіну, актуальним є розробка інших
методів лікування запальних процесів
із надмірним синтезом ФНП-α.
Враховуючи, що внаслідок внутрішньошкірної імунізації нативними
автолейкоцитами вміст цього цитокіну у сироватці крові хворих на псоріаз нормалізується [25], було вирішено
випробувати цей метод для зменшення синтезу ФНП-альфа у хворих на
хронічний вірусний гепатит В [26, 27].

що досить часто спостерігається при
хронічних вірусних гепатитах [15].
Дані про вплив імунізації автолейкоцитами на синтез антитіл до тиреоглобуліну та тиреопероксидази наведений у табл. 2.
З наведених у табл. 2 даних видно,
що концентрація антитіл до тиреопероксидази та тиреоглобуліну зменшилась у всіх проімунізованих пацієнтів
вже через 10-12 днів. Важливо, що у
частини з них через такий короткий
після-імунізаційний період відбулась
нормалізація показників.
У подальшому в більшості проімунізованих зниження рівня антитіл
до щитовидної залози було значним,
проте ці показники носять індивідуальний характер, тривалість досягнутого ефекту теж відрізняється. Саме
тому кількість процедур і термін повторної імунізації визначаються індивідуально [15].
Використання імунізації автолейкоцитами для зменшення інтенсивності запального процесу у хворих на хронічний вірусний гепатит.

Таблиця 2
Поновлення толерантності до автоантигенів щитовидної залози,
за результатами обстеження хворих через 10-12 днів після одноразової
вакцинації автолейкоцитами
Ефективність лікування
Зменшення концентрації
антитіл (%)
До 20
21–30
31–39
40–49
50–99
Нормалізація

Антитіла до тиреопероксидази
К-ть хворих
%
(N 22)
0
0
1
4,55
3
13,64
4
18,18
8
36,36
6
27,27
12

Антитіла до тиреоглобуліну
К-ть хворих
%
(N 22)
0
0
1
4,55
3
13,64
5
22,73
10
45,45
3
13,64
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Використання імунізації автолейкоцитами для посилення ефективності противірусної терапії ХГВ.
Через недостатню ефективність
противірусної терапії ХГВ протягом
тривалого часу розробляються різні лікувальні вакцини [28, 29]. Проте абсолютна більшість тих вакцин випробовуються 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 випробовувати як лікувальну вакцину [30]. Проте такі вакцини посилюють імунітет лише по відношенню до
HBsAg, що недостатньо для ефективної
вірусної інактивації, та можуть призводити до мутацій в «а»-детермінанті
HBsAg (у науковій літературі ці мутації розглядаються як «втеча» вірусу від
імунної відповіді).
Натомість внутрішньошкірна імунізація автолейкоцитами, що не має

Про вплив імунізації автолейкоцитами на інтенсивність синтезу ФНПальфа у сироватці крові хворих на
ХГВ свідчать результати спостереження за його вмістом до і після імунізації
(табл. 3) [27].
Як видно з даних, наведених у табл.
3, у всіх хворих на ХГВ внаслідок імунізації автолейкоцитами відбулось зменшення вмісту ФНП-альфа у сироватці
крові. Одночасно в них покращився
загальний стан, що проявилось зменшенням слабості та позитивним впливом на позапечінкові прояви: шкірні
васкуліти та ураження нирок.
Окремої уваги заслуговує група
хворих на ХГВ, у яких ФНП-альфа в
сироватці крові був на дуже низькому
рівні, або взагалі не визначався. У частини хворих цієї групи після вакцинації автолейкоцитами спостерігалося підвищення рівня вказаного цитокіну, що також сприяло покращенню
загального стану та призвело до зменшення концентрації DNA HBV. Теоретично це свідчить про те, що імунізація автолейкоцитами може посилювати активність CD8+T-клітин, які
виробляють цитокіни [26, 27].

Таблиця 3
Вплив одноразової імунізації автолейкоцитами
на високий вміст ФНП-альфа (понад 30 пг/мл) у сироватці крові хворих на ХГВ
Вміст ФНП-альфа через 30 днів після імунізації автолейкоцитами (пг/мл)
Вміст ФНП-альфа до
Кількість
імунізації автолейко0-5
10-15
20-30
хворих
цитами (пг/мл)
Кількість хворих
30-50
51-70
71- 90
100-180
Разом

15
6
1
1
23

11
4
0
0
15 (65,22%)

4
2
0
1
7 (30,43%)
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1
1 (4,35%)
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протипоказів для лікування, певною мірою тимчасово пригнічує репродукцію
ВГВ [11]. До того ж у попередніх дослідах in vitro було встановлено, що імунізація автолейкоцитами посилює клітинний противірусний імунітет. Про це
свідчить те, що у культурі лейкоцитів,
отриманих із периферичної крові хворих на ХГВ через 10-12 днів після імунізації, гіперчутливість сповільненого
типу до НВsAg є значно інтенсивнішою,
ніж у культурі автолейкоцитів, виготовленої до імунізації [31].
Саме тому метод вакцинації неінактивованими автолейкоцитами був
випробуваний для посилення ефективності противірусної терапії хронічного гепатиту В [11, 12]. До дослідження увійшли пацієнти, у яких, незважаючи на тривалу терапію тенофовіром
(не менше 2-х років), продовжувалась реплікація DNA HBV. До того ж
у цих пацієнтів, після досягнення максимального індивідуального ефекту
противірусної терапії, зменшення вірусного навантаження припинялось:
щонайменше протягом 8-місячного
спостереження подальших змін рівня
DNA HBV вже не було. Для посилення ефективності противірусної терапії

пацієнтів внутрішньошкірно імунізували неінактивованими автолейкоцитами. Імунізацію проводили тричі з
інтервалом у 30-40 днів, в окремих випадках багаторазово.
Внаслідок імунізації ефективність
противірусної терапії тенофовіром
значно посилилась і її вплив на подальше пригнічення репродукції вірусу поновився (табл. 4) [12].
Отже, імунізація автолейкоцитами позитивно впливає на противірусну терапію аналогами нуклеоз(т)идів: поновлює зменшення репродукції
ВГВ у пацієнтів, в яких після досягнення певного позитивного результату подальша ефективність терапії
призупинилась. Особливо це помітно
на хворих із високим вірусним навантаженням. Що стосується пацієнтів,
у яких вірус після тривалої противірусної терапії став виявлятися лише
ультрачутливим методом PCR (5 МО/
мл), то ефективний вплив імунізації
був досягнутий лише в 35,71% з них.
Чи впливає генотип вірусу на
ефективність імунізації встановити
не вдалось. Це зумовлено максимальним переваженням генотипу D у досліджуваній групі пацієнтів, що обуТаблиця 4

Вплив імунізації автолейкоцитами на інтенсивність реплікації HBV DNA
Вміст HBV DNA перед
імунізацією (МО/мл)

Кількість
хворих

Від 3×104 до ≥1×108

16

< 2×103

25

Виявлявся лише ультрачутливим методом PCR

14

Вміст після імунізації (МО/мл)
Ефективність
< 1 000
5
0
у підгрупі
11 (68,75%) 5 (31,25%)
100%
19
6
100%
(76%)
(24%)
9
5 (35,71%)
35,71%
(64,29%)
14
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мовлено природнім розподілом генотипів у регіоні [12].
На ефективність такої лікувальної
(противірусної) процедури позитивно впливає те, що лейкоцити периферичної крові хворого містять «особистий» вірус пацієнта, який, як відомо, може суттєво відрізнятися від
стандартної вакцини (можливі різноманітні індивідуальні мутації вірусу). Теоретично додатково впливати
на ефективність противірусної терапії
можуть також різні ефекти цієї процедури, зокрема, зменшення запального
процесу - вплив на надмірний синтез
прозапального цитокіну ФНП-альфа.
Механізм позитивного впливу
внутрішньошкірної імунізації автолейкоцитами на широкий діапазон
імунопатологічних станів потребує
подальших досліджень. Проте доведено, що внутрішньошкірна імунізація
автолейкоцитами посилює імунне реагування за рахунок активації чинників природженого імунітету (система
комплементу, макрофаги та ін.), перехресне реагування за рахунок часткової ідентичності антигенних структур, противірусний нагляд шляхом генерації цитотоксичних лімфоцитів та

ін. 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 [1, 2].
Висновки.
Внутрішньошкірна імунізація неінактивованими автолейкоцитами є
одним з методів персоніфікованої медицини, яка розглядається як ефективна клітинна терапія: цей метод
значно покращує результати лікування багатьох захворювань. Імунізація
позитивно впливає на ефективність
противірусної терапії ХГВ та позапечінкові прояви, типові для хронічних
вірусних гепатитів В та С (зокрема, судинні ураження, що зумовлені різноманітними автоімунними процесами,
найчастіше синтезом кріоглобулінів).
Враховуючи, що імунізація неінактивованими автолейкоцитами не має
протипоказів, цей метод можна використовувати у моно- або комплексний
терапії практично всіх позапечінкових процесів, типових для хронічних
вірусних гепатитів.
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В роботі оптимізовано лікувально-діагностичний алгоритм, що покращує результати лікування хворих на ехінококоз .
Ключові слова: ехінококоз, лікувально-діагностичний алгоритм.
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нім зверненням хворих за медичною
допомогою, коли вже спостерігаються
ускладнені форми ехінококозу печінки, а киста досягає великих розмірів.
Зазначені фактори на фоні загальної тенденції до збільшення захворюваності роблять проблему лікування
ехінококозу досить актуальною в ендемічних регіонах.
Мета дослідження: удосконалення
лікування хворих на ехінококоз шляхом застосування комплексної терапії
з додаванням інтерферонів.
Для виконання поставленої мети
обстежено 253 хворих на ехінококоз у
віці 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 20132018 рр. З метою оцінки стану цитокінової системи при ехінококозі було
обстежено 53 хворих та проведено дослідження цитокінів: фактор некрозу
пухлини альфа (TNF-α), інтерлейкін-4,
інтерлейкін-6. Для порівняння і контролю обстежено 30 практично здорових
осіб відповідної статі і 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
з достовірно встановленим діагнозом
«ехінококоз».

Ехінококоз печінки тяжке паразитарне захворювання і становить небезпеку в сучасних умовах, соактантамі паразитарної системи якого є собаки, сільськогосподарські тварини і
людина [1-3].
Встановлено, що в процесі тривалої біологічної еволюції сталася
складна і різноманітна морфологічна
і біоекологічна спеціалізація гельмінтів. Багато груп гельмінтів виявилися
пристосованими до конкретних хазяїв, набули чітких стійких морфологічних форм, вимірювання та життєві
цикли, сформувалися специфічні механізми їх передачі в різних популяціях тварин. Встановилися і певні їх
стосунки з паразитами інших груп.
Територія України є осередком напруженості епізоотичних процесів, до
яких відноситься і ехінококоз, частота
якого має стійку тенденцію до збільшення. Поширеність ехінококозу також пов’язана з економічним укладом
країни і зустрічається в основному
в регіонах з переважним розвитком
тваринництва [3].
Багато дослідників вважають, що
ехінококоз в сучасних умовах продовжує залишатися найбільш значущою
медико-ветеринарною проблемою [4,
5, 6]. Особлива небезпека цієї інвазії
для здоров’я і життя людини, а також
наноситься економічний збиток тваринництву, що характеризує ехінококоз як соціально небезпечний зооноз
в багатьох країнах світу.
Існуючі труднощі ранньої і диференціальної діагностики ехінококозу
в людини обумовлені тривалим безсимптомним перебігом хвороби, піз19
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Клінічне дослідження хворих проводили за загальноприйнятою методикою, яка включала дані ретельно
зібраного анамнезу, суб’єктивних і
об’єктивних даних, результатів лабораторного (аналіз крові, аналіз сечі,
біохімічний аналіз крові, імунологічний статус, імуноферментний аналіз
на ехінококоз (ІФА), TNF-α, інтерлейкін-4, інтерлейкін-6) [7, 8] та інструментального дослідження.
Концентрація TNF-α, ІЛ-4 та ІЛ-6
не залежала від віку і статі пацієнтів.
За нормальний рівень концентрації
TNF-α, ІЛ-4 та ІЛ-6 в сироватці крові
прийняті показники, отримані в контрольній групі, в середньому: TNF-α =
47,61 ± 0,72 пкг / мл, ІЛ-4 = 46, 6 ± 1,17
пкг / мл, ІЛ-6 = 41,52 ± 0,70 пкг / мл.
Серед інструментальних методів
дослідження застосовувалися рентгенографія, ультразвукове дослідження
(УЗД) і комп’ютерна томографія (КТ)
[9, 10]. Оглядова рентгенографія грудної клітини проводилася з метою виключення ехінококового ураження
легень. Одночасно з цим оцінювали
висоту стояння купола діафрагми, наявність ділянок звапнення в проекції
печінки, виявляючи непрямі ознаки
об’ємного утворення в печінці.
Клініко-лабораторні дослідження
проведені на базі обласної клінічної інфекційної лікарні, м. Харків (свідоцтво
про атестацію № 100-129/2011), а також
медичною лабораторією «Аналітика»
(ліцензія № 554074 від 20.05.2010 р, свідоцтво атестації № 100-4203/2011 від
14.10.2011 р). Інструментальні методи
дослідження виконувалися з метою діагностики ехінококозу печінки і визна-

чення динаміки ліквідації залишкової
порожнини кисти.
Лікування хворих на ехінококоз проводили шляхом застосування
комплексної терапії альбендазолом в
дозі 400 мг 2 рази на добу після їди курсами по 28 днів з 14-денними перервами
(1 група) [11, 12] і з додаванням інтерферону альфа-2b внутрішньом’язово
№ 10 через 2 дня на 3-й на воді для
ін’єкцій (2 група). 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 пакету
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
жінки традиційно більше часу приділяють веденню домашнього господарства,
безпосередньо займаючись доглядом за
тваринами і працюючи в городі.
Аналіз розподілу хворих в залежності від місця проживання показав,
20

Гепатологія, 2019, № 4
що на фоні загального збільшення частоти захворюваності намітилася тенденція до зростання захворюваності
на ехінококоз печінки серед міських
жителів (р <0,05) (табл.2).
Ймовірно, це обумовлено зростанням числа поїздок європейців в регіони, ендемічні з ехінококоз, 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 табл.2.
У 58,5% хворих були солітарні кисти, і у 41,5% − множинні кисти, причо-

му частіше (43,4%) мав місце первинно-солітарний характер ураження.
Аналізуючи дані про локалізацію ехінококкових кист, ми, як і багато інших
дослідників, відзначили більш часте 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).
Таблиця 1

Розподіл хворих на ехінококоз за статтю та віком
Стать
чоловіків
жінок
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 і більше
осіб
%
2
1,7
19
13,8
21
8,3

Разом
осіб
%
115
100
138
100
253
100

Таблиця 2
Розподіл хворих в залежності від місця проживання
Розподіл за
місцем проживання
хворі на
ехінококоз

Міські
жителі

Жителі Сільські
Жителі
м. Харків жителі Харківської
області
осіб % осіб % осіб % осіб %
148 58,5 107 42,3 105 41,5 92 36,4

Жителі ін- Міські жи- Сільські жиших облас- телі інших телі інших
тей разом областей
областей
осіб % осіб % осіб
%
54 21,3 41 75,9 13
24,1

Таблиця 3
Розподіл хворих в залежності від локалізації ехінококових кист
Хворі
на ехінококоз
253 (100%)

солітарні ехінококові кисти
права доля
134 (53,0%)

ліва доля
38(15,0%)

центральна локалізація
17 (6,7%)
21

множинні ехінококові
кисти
64 (25,3%)
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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. Дані про тривалість анамнезу представлені в табл. 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 інструментальних досліджень. При зборі
клінічної інформації приділяли увагу
характеру проявів захворювання, їх
динаміці в процесі розвитку хвороби,
виявляли ознаки можливих ускладнень (больовий синдром, температурТаблиця 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
Хворі на ехінококоз
осіб
%
13
19,4
9
13,4
3
4,6
7
10,4
8
11,9
2
3,0
6
8,9
18
26,9
1
1,5
67
100

Cупутні захворювання
гіпертонічна хвороба
ішемічна хвороба серця
цукровий діабет
пієлонефрит
хронічний бронхіт
виразкова хвороба
жовчнокам’яна хвороба
хронічний гастрит
Киста яєчника
Разом
22
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на 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 (рис. 1). Найбільш характерним
клінічним проявом ехінококозу виявився больовий синдром, зазначений
у 217 (85,8%) пацієнтів.
8 0 ,0 0 %

Із загальних клінічних ознак наявність жовтяниці було відзначено 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.
У хворих на ехінококоз печінки до
і після лікування визначалася продукція TNF-α як цитокіну, який відображає
неспецифічну цитотоксичність макрофагів (табл. 7), спостерігалося достовірне збільшення продукції TNF-α у кілька
разів. При диспансерному спостереженні продукція TNF-α через 3 місяці після
лікування продовжувала залишатися
високою у порівнянні з контролем.
Як видно з таблиці 7, в нормі
продукція TNF-α мононуклеарними
клітинами периферичної крові становила 47,61± 0,72 пг/мл. У хворих
на ехінококоз печінки до лікування спостерігалося достовірне збільшення продукції TNF-α в кілька разів (1203,6±248,17 пг/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 пг/мл (Р> 0,05).

77,90%

7 0 ,0 0 %
6 0 ,0 0 %
5 0 ,0 0 %

41,50%
33,60%

4 0 ,0 0 %
3 0 ,0 0 %

19,90%

2 0 ,0 0 %

8,70%

1 0 ,0 0 %
0 ,0 0 %

1

2

3

5,20%
4

5

6

1,20%
7

Рисунок 1. Частота основних загальних і
місцевих клінічних симптомів у хворих на
ехінококоз.
П ри м і т к а : 1 – тупий біль; 2 – ниючий біль; 3
– нападоподібний біль; 4 - тяжкість в правому
підребер’ї; 5 - ознаки компресії ехінококовою
кистою сусідніх органів; 6 – жовтяниця; 7 алергічна реакція

Таблиця 7
Продукція TNF-α мононуклеарними клітинами периферичної крові
при ехінококозі печінки до і після лікування
Показник
(пкг/мл)
TNF-α

Норма

Контроль (n=30)

До лікування (n=53)

0-50

47,61±0,72

1203,6±248,17

Достовірність відмінностей між групами: Р>0,05.
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Через
3 місяці (n=53)
430,13±133,3
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у хворих, які отримували тільки альбендазол (44,55±7,27 пкг/мл; Р>0,05)
(табл. 8).
З метою виявлення активності В-лімфоцитів оцінювалася продукція ІЛ-6. У нормі продукція ІЛ- 6
мононуклеарними клітинами периферичної крові становить 41,52±
0,70 пкг/мл.
Рівень продукції ІЛ-6 при ехінококозі печінки до лікування достовірно був вищим, у порівнянні з нормою − 90,17±0,01 пкг/мл (Р>0,05).
Після лікування продукція ІЛ-6 в
групі хворих, які отримували тільки
альбендазол, значно підвищувалася,
в порівнянні з нормою (325,24±70,71
пкг/мл) (табл. 9).
Продукція ІЛ-6 після лікування в
групі хворих, які отримували комплексне лікування з α-2-b интерфероном, незначно перевищувала норму
(89,12±7,07 пкг/мл). Продукція ІЛ-6
зростає, що, поряд з нормальним рівнем продукції ІЛ-4, є компенсаторним
механізмом, спрямованим на зни-

Отже, у хворих на ехінококоз печінки було 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 за норму.
Лікування хворих на ехінококоз проводили шляхом застосування
комплексної терапії альбендазола з
гепатопротекторами (1 група) і з додаванням інтерферонів (2 група).
Рівень продукції ІЛ-4 у хворих на
ехінококоз печінки до лікування в 4,5
рази був нижче норми і в середньому
склав 0,87±0,33 пкг/мл, Р>0,05. Після
специфічного лікування через 3 місяці продукція ІЛ-4 достовірно підвищувалася до 49,06±11,13 пкг/ мл
(Р<0,05) у пацієнтів, які отримували
лікування з інтерфероном-2-b, але
залишалася стабільно нижче норми

Таблиця 8
Продукція ІЛ-4 мононуклеарними клітинами периферичної крові
при ехінококозі печінки до і після лікування
Показник Контроль До лікування
Після лікування
(пкг/мл)
(n=30)
(n=53)
з альбендазолом (n=27)
ІЛ-4
46,6 ±1,17
0,87±0,33
44,55±7,27

Після лікування
з α-2-β інтерфероном (n=26)
49,06±11,13

Таблиця 9
Продукція ІЛ-6 мононуклеарними клітинами периферичної крові
при ехінококозі печінки до і після лікування
Показник Контроль До лікування
Після лікування
(пкг/мл)
(п=30)
(n=53)
з альбендазолом (n=27)
ІЛ-6
41,52±0,70 90,07±0,01
325,24±70,71
24

Після лікування
з α-2-β інтерфероном (n=26)
89,12±7,07
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спостерігалася у хворих, які отримували
додатково інтерферон альфа-2b.
Нижче наводяться результати ультразвукового дослідження хворих на
ехінококоз печінки до та після лікування через 3 місяці після комплексної терапії з додаванням інтерферонів.

ження продукції TNF-α, антагоністом
якого є ІЛ-6.
Через 3 місяці після комплексної терапії з додаванням інтерферонів було встановлено, що позитивна динаміка загального стану хворих, клініко-лабораторних
та інструментальних показників частіше

Хвора Б., 28 років, до та після лікування через 3 місяці після комплексної терапії з додаванням
інтерферонів.

Хвора О., 32 роки, до та після лікування через 3 місяці після комплексної терапії з додаванням
інтерферонів.
25
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Хворий Н., 20 років, до та після лікування через 3 місяці після комплексної терапії з додаванням інтерферонів.

Хворий І., 34 роки, до та після лікування через 3 місяці після комплексної терапії з додаванням
інтерферонів.

При контрольному клініко-лабораторному обстеженні хворих після
комплексної протигельмінтної терапії з додаванням інтерферонів було
встановлено, що стан хворих значно поліпшувався, швидше зникали
симптоми астенізації і інтоксикації,

нормалізувалися або помітно поліпшувалися об’єктивні клініко-лабораторні та інструментальні характеристики.
Висновки:
1. Визначення концентрації TNF-α,
ІЛ-4 та ІЛ-6 в сироватці крові хво26
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рих на ехінококоз печінки у клінічній практиці є додатковим критерієм для оцінки активності патологічного процесу в печінці і
прогнозу результатів лікування.
2. Встановлено, що через 3 місяці
після комплексної терапії з дода-

ванням інтерферонів позитивна
динаміка загального стану хворих,
клініко-лабораторних та інструментальних показників частіше
спостерігалася у хворих, які отримували додатково нтерферон-2b.
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ВПЛИВ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНУ ІЛ-17 (RS 612242) НА ПЕРЕБІГ
ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОТИВІРУСНОЇ
ТЕРАПІЇ ТА ДИНАМІКУ ВМІСТУ ІЛ-17 В СИРОВАТЦІ КРОВІ ЗАЛЕЖНО
ВІД РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ
К.В. Калашник , Ю.Ю. Рябоконь , А.В. Абрамов , О.В. Рябоконь
Запорізький державний медичний університет
Зв’язок з авторами: Калашник Кирило Вадимович — асистент кафедри інфекційних хвороб Запорізького державного медичного університету, тел.: 063-474-94-25, e-mail: anopheles@
ukr.net

В роботу було включено 83 хворих на ХГС, які отримали курс ПВТ за
схемою peg-IFNα+RBV+SOF в рамках виконання Державної програми. Показано, що генотип СС поліморфізму гену ІЛ-17 (rs 612242) має високий
шанс впливу на хронізацію гепатиту С (0,940 проти 0,700, χ2=9,71, OR=6,69,
95% CI=1,79-24,93), проте не впливає на рівень підвищення ІЛ-17 в сироватці крові, вірусне навантаження та ступінь виразності морфологічних змін
в печінці за результатами неінвазивних тестів (р>0,05). Поліморфізм гену
ІЛ-17 (rs 612242) має певний вплив на ефективність ПВТ за схемою pegIFNα+RBV+SOF. За наявності G-алелю (CG/GG-генотипи) всі хворі відповіли формуванням СВВ24, тоді як серед пацієнтів з генотипом СС відповіли
на лікування формуванням СВВ 24 лише 87,2 %. Відсутність вірусологічної
відповіді на ПВТ за схемою peg-IFNα+RBV+SOF асоціюється з генотипом СС
поліморфізму гену ІЛ-17 (rs 612242) та вищою активністю АлАТ в сироватці крові, що підтверджується ранговою кореляцією між рівнем активності
некрозо-запального процесу і результативністю ПВТ як на момент завершення лікування (τ=-0,20, р=0,008), так і на момент оцінки формування СВВ
24 (τ=-0,21, р=0,004). Проведення ПВТ супроводжується зниженням вмісту
ІЛ-17 в сироватці крові (р<0,05) у хворих на ХГС із нормалізацією за умов
досягнення СВВ 24. За наявності СС-генотипу та відсутності формування
СВВ 24 вміст ІЛ-17 в сироватці крові залишається вище, ніж у здорових осіб
(р<0,05).
Ключові слова: хронічний гепатит С, інтерлейкін-17, поліморфізм генів, лікування.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ИЛ-17 (RS 612242)
НА ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С, ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ И ДИНАМИКУ ИЛ-17 В СЫВОРОТКЕ
КРОВИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ
К.В. Калашник , Ю.Ю. Рябоконь , А.В. Абрамов , Е.В. Рябоконь
Запорожский государственный медицинский университет
В работу было включено 83 больных ХГС, получивших курс ПВТ по схеме
peg-IFNα+RBV+SOF в рамках выполнения Государственной программы. Было
показано, что генотип СС полиморфизма гена ИЛ-17 (rs 612242) имеет высокий
шанс влияния на хронизацию гепатита С (0,940 против 0,700, χ2=9,71, OR=6,69,
95% CI=1,79-24,93), хотя не влияет на уровень ИЛ-17 в сыворотке крови, вирусную нагрузку и степень выраженности морфологических изменений в печени по
результатам неинвазивных тестов (р>0,05). Полиморфизм гена ИЛ-17 (rs 612242)
имеет некоторое влияние на эффективность ПВТ по схеме peg-IFNα+RBV+SOF.
При наличии G-аллеля (CG/GG-генотипы) все больные ответили формированием СВО24, тогда как среди пациентов с генотипом СС ответили на лечение формированием СВО24 только 87,2%. Отсутствие вирусологического ответа на ПВТ
по схеме peg-IFNα+RBV+SOF ассоциируется с генотипом СС полиморфизма гена ИЛ-17 (rs 612242) и более высокой активностью АлАТ в сыворотке крови, что
подтверждается ранговой корреляцией между уровнем активности некрозо-воспалительного процесса и результативностью ПВТ как на момент завершения
лечения (τ=-0,20, р=0,008), так и на момент оценки формирования СВО24 (τ=0,21, р=0,004). Проведение ПВТ сопровождается снижением содержания ИЛ-17 в
сыворотке крови (р<0,05) у больных ХГС с нормализацией при условии достижения СВО24. При наличии СС-генотипа и отсутствии формирования СВО24 содержание ИЛ-17 в сыворотке крови остается выше, чем у здоровых людей (р<0,05).
Ключевые слова: хронический гепатит С, интерлейкин-17, полиморфизм генов, лечение.
THE EFFECT OF IL-17 GENE POLYMORPHISM (RS 612242) ON THE
COURSE OF CHRONIC HEPATITIS C, THE EFFECTIVENESS OF ANTIVIRAL
THERAPY AND THE DYNAMICS OF IL-17 IN THE BLOOD SERUM
DEPENDING ON THE RESULTS OF TREATMENT
K.V. Kalashnyk, Yu.Yu. Riabokon, A.V. Abramov, O.V. Riabokon
Zaporizhzhia State Medical University
The study included 83 patients with chronic hepatitis C who received a course of
antiviral therapy according to the peg-IFNα+RBV+SOF regimen as part of the State
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Program. It was shown that the CC genotype of IL-17 gene polymorphism (rs 612242)
has a high chance of influencing hepatitis C chronicity (0.940 vs 0.700, χ2=9.71,
OR=6.69, 95% CI=1.79-24.93), although it does not affect the level of IL-17 in the
blood serum, the viral load and the severity of morphological changes in the liver according to the results of non-invasive tests (p>0.05). IL-17 gene polymorphism (rs
612242) has some influence on the effectiveness of antiviral therapy according to the
peg-IFNα+RBV+SOF regimen. In the presence of the G allele (CG/GG genotypes), all
patients responded with the formation SVR 24, while among patients with the CC genotype only 87.2% responded to treatment with the formation SVR 24. The absence of
a virological response to antiviral therapy according to the peg-IFNα+RBV+SOF regimen is associated with the CC genotype of the IL-17 gene polymorphism (rs 612242)
and higher serum ALT activity, which is confirmed by the rank correlation between
the level of the necrosis-inflammatory process activity and the effectiveness of antiviral therapy both at the time of completion of treatment (τ = -0,20, p=0,008) and at
the time of assessing the formation of SVR 24 (τ = -0.21, p=0,004). Conducting antiviral therapy is accompanied by a decrease in the content of IL-17 in the blood serum
(p<0.05) in patients with chronic hepatitis C with normalization, provided SVR 24. If
there is a CC genotype and no formed SVR 24, the content of IL-17 in blood serum
remains higher than in healthy people (p<0.05).
Key words: chronic hepatitis C, interleukin-17, gene polymorphism, treatment.
Вступ. Хронічний гепатит С (ХГС)
залишається актуальною проблемою
сьогодення. Сучасні дослідження імунопатогенезу ХГС приділяють особливу увагу визначенню вмісту цитокінів у зв’язку із поліморфізмом генів,
що їх кодують. При цьому звернуто увагу, що поліморфізм генів окремих цитокінів впливає не лише на
природній перебіг захворювання, а
й на ефективність противірусної терапії (ПВТ). Найбільш з’ясованим є
клінічне значення поліморфізму гену інтерлейкіну-28В (ІЛ) в прогнозуванні ефективності подвійної ПВТ за
схемою peg-IFN+RBV у пацієнтів інфікованих 1 генотипом HCV [1, 2].
У формуванні стійкої вірусологічної
відповіді (СВВ) на лікування за схемою peg-IFN+RBV доведено також

клінічне значення поліморфізму генів
ІЛ-10 [3] та ІЛ-15 [4].
Останніми роками при вивченні імунопатогенезу різних патологічних станів зростає інтерес до ІЛ-17,
функції якого пов’язують з індукцією
продукції прозапальних цитокінів та
протимікробних пептидів при інфекційних та аутоімуних захворюваннях
[5]. IL-17 здатний стимулювати епітеліальні, ендотеліальні та фібробластичні клітини до секреції регуляторів
запалення, В-клітинної та Т-клітинної
відповідей [5]. Нечисленні дослідження, які на сьогодні представлені, доводять роль поліморфізму гену ІЛ-17
(rs2275913 G197A) в розвитку HCVасоційованої гепатоцеллюлярної карциноми [6]. Згідно з цими даними, генотипи GG та GA+GG підвищували
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тивністю лікування були проведені
згідно протоколу МОЗ України №729
від 18.07.2016 р [9]. Вік хворих коливався від 24 до 73 років, медіана склала
41,0 [39,0; 51,0] рік. Чоловіків було 57,
жінок – 26. У більшості хворих мало
місце інфікування 1 генотипом (52 –
62,7 %) та 3 генотипом (31 – 37,3 %)
вірусу. Ступінь фіброзу печінки визначали за допомогою неінвазивних
методів (Fibrotest або еластометрія),
за результатами яких F0 виявлено у 4
(4,8%), F1 – у 8 (9,6%), F2 – у 38 (45,8%),
F3 – у 27 (32,5%), F4 – у 6 (7,2%) хворих. Активність запального процесу в
печінці визначали за результатами неінвазивного Actitest або за рівнем підвищення АлАТ в сироватці крові. Так,
активність А0 виявлена у 16 (19,3%),
А1 – у 35 (42,1%), А2 – у 10 (12%), А3 –
у 22 (26,5%) пацієнтів. Перед початком
ПВТ було проаналізовано вірусне навантаження за допомогою полімеразної ланцюгової реакції та було виявлено, що у більшості хворих (53 – 63,9%)
спостерігалось високе навантаження
(вище ніж 400 тис. МО/мл), у 30 хворих (36,1%) – низьке.
Генотипування поліморфізму гену IL-17 (rs612242 C11139G) було виконано за допомогою системи детекції
продуктів полімеразної ланцюгової
реакції у реальному часі CFX-96 Touch
(BIO-RAD, США), використовуючи
набори NP-524-100 (РФ); кількісне
визначення вмісту IL-17 в сироватці крові було виконано за допомогою
повноплашкового імуноферментного аналізатора Sirio-S (Seac, Італія)
та набору реактивів Human IL-17AF
Platinum ELISA BMS2082 (Invitrogen,

ризик канцерогенезу, у той час як генотип АА знижував його.
Поява противірусних препаратів
з прямим противірусним механізмом
дії дозволила не лише суттєво скоротити тривалість ПВТ, але й значно
підвищила ефективність такого лікування [7, 8]. В Україні з 2015 року
з’явилася можливість ПВТ хворих на
ХГС за сучасною схемою лікування
peg-IFN+SOF+RBV в рамках виконання Державної програми, яка триває
лише 12 тижнів незалежно від генотипу вірусу HCV [9]. До цієї схеми лікування входить софосбувір (SOF), що
є потужним інгібітором HCV NS5B
полімерази з високим генетичним
бар’єром резистентності та сприятливим профілем безпеки [10, 11]. Поява
противірусних препаратів з прямим
механізмом дії та застосування нових
комбінованих схем лікування потребує пошуку нових молекулярно-генетичних й імунологічних прогностичних предикторів успішності терапії та
вивчення динаміки біохімічних й імунологічних параметрів на тлі такого
лікування.
Ціль роботи – визначити вплив
поліморфізму гену ІЛ-17 (rs 612242) на
перебіг хронічного гепатиту С, ефективність противірусної терапії та динаміку вмісту ІЛ-17 в сироватці крові,
залежно від результатів лікування.
Матеріал та методи дослідження.
В досліджені взяли участь 83 хворих на ХГС, які були обстежені на базі Комунальної установи «Запорізька
обласна клінічна інфекційна лікарня»
Запорізької обласної ради. Обсяг обстежень, ПВТ та моніторинг за ефек31
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ки достовірності відмінностей між
кількісними ознаками в незалежних
групах застосовували критерій Манна-Уітні, у залежних групах – метод
Вілкоксона, між якісними ознаками – метод χ2. Кореляційний аналіз
проводили за допомогою рангових
кореляцій Кендела.
Результати дослідження та їх обговорення.
Ми проаналізували розподіл різних генотипів поліморфізму гену IL17 (rs 612242) у хворих ХГС та здорових осіб контрольної групи. Так,
частота виявлення GG-генотипу
у здорових людей була вище, ніж у
хворих на ХГС (χ2=26,44, р<0,001).
У той же час, серед пацієнтів превалював генотип СС(χ2=9,71, р<0,01), а
генотип GG не реєструвався взагалі
(рис. 1).

Austria). Спеціальні дослідження були виконані на базі Навчально-лабораторного центру ЗДМУ (завідувач –
проф. Абрамов А.В.). Групу контролю
склали 20 здорових людей.
Для аналізу розподілу генотипів
між хворими та здоровими використовували метод та відношення шансів
(odds ratio, OR) у онлайн калькуляторі «Випадок-контроль» (http://gen-exp.
ru/calculator_or.php). Значущим для
впливу на ознаку вважали рівень OR
вищим за одиницю. Також вплив вважали високо вірогідним при значенні
довірчого інтервалу (95% CI) вищим
за 1, коли одиниця не входила в заданий інтервал.
Статистична обробка даних виконана у програмі «STATISTICA
for Windows 13» (StatSoft Inc., №
JPZ804I382130ARCN10-J). Для оцін-

Рисунок 1. Розподіл поліморфізму гену IL-17 (rs 612242) у хворих ХГС та здорових людей.
* - різниця достовірна, порівняно зі здоровими людьми (р<0,05).
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ності некрозо-запальних змін в печінці хворих на ХГС залежно від поліморфізму гену ІЛ-17 (rs 612242) та
ступеню фіброзу печінки не показало
різниці в частоті виявлення у пацієнтів досліджуваних підгруп (р>0,05).
При аналізі ефективності ПВТ
у хворих на ХГС, залежно від поліморфізму гену ІЛ-17 (rs 612242), було
враховано частоту досягнення СВВ
24. Тому при формуванні груп хворих на ХГС для аналізу ефективності ПВТ було враховано як досягнення СВВ 24, так й поліморфізм гену
ІЛ-17 (rs 612242). З урахуванням цих
факторів виявилося, що всі хворі на
ХГС з генотипами CG/GG (5 із 5) відповіли на лікування за схемою pegIFNα+RBV+SOF, проте серед пацієнтів
з генотипом СС відповіли на лікування формуванням СВВ 24 лише 87,2 %
(68 із 78). Слід зазначити, що серед пацієнтів, які не відповіли на лікування
СВВ 24, були лише пацієнти з генотипом СС. До того ж, навіть й у хворих
на ХГС з генотипом СС, які відповіли
на ПВТ формуванням СВВ 24, негативація HCV-RNA в крові відбувалася
повільніше, на відміну від пацієнтів з
генотипами CG/GG, у яких вже починаючи з 4-го тижня ПВТ було стійке
зникнення вірусу (табл. 2).

У результаті розрахунків була обрана рецесивна модель успадкування,
яка виявила, що генотип СС поліморфізму гену ІЛ-17 (rs 612242) мав високий шанс впливу на хронізацію гепатиту С (0,940 проти 0,700, χ2=9,71,
OR=6,69, 95% CI=1,79-24,93). Тому для
подальшого аналізу впливу поліморфізму гену IL-17 (rs 612242) ми сформували 2 підгрупи хворих: 78 пацієнтів з СС-генотипом та 5 хворих з генотипами CG/GG (табл. 1).
За результатами порівняння основних лабораторних даних хворих на
ХГС з різними генотипами поліморфізму гену ІЛ-17 (rs 612242) до проведення ПВТ встановлено, що за показниками вірусного навантаження
хворі досліджуваних підгруп статистично не відрізнялися. Так медіана вірусного навантаження склала 6,0×105
[1,6×105; 1,2×106] МО/мл у хворих з СС-генотипом проти 1,38×106
[5,0×105; 2,67×106] МО/мл у пацієнтів з генотипами CG/GG (р>0,05).
Крім того, частота реєстрації високого
вірусного
навантаження
(>400000 МО/мл) та низького, відповідно <400000 МО/мл, також не
мала статистично значущої різниці
між досліджуваними групами хворих
(р>0,05). Порівняння ступеня вираз-

Таблиця 1
Рецесивна модель успадкування поліморфізму гену ІЛ-17 (rs 612242)
у хворих на ХГС у порівнянні зі здоровими людьми
Алелі
Генотип СС
Генотипи CG/GG

Хворі ХГС
n=83
0,940
0,060

Здорові
люди
n=20
0,700
0,300

χ2
9,71
33

p
<0,005

OR (odd ratio)
Значення
6,69
0,15

95% CI
1,79-24,93
0,04-0,56
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Таблиця 2
Динаміка вірусологічної відповіді на ПВТ за схемою peg-IFNα+SOF+RBV
у хворих на ХГС в різні строки лікування, залежно від досягнення СВВ 24
та поліморфізму гену IL-17 (rs612242)
Хворі на ХГС (n=83)
відповіли формуванням
не відповіли
Показник
СВВ 24 (n=73)
СВВ 24 (n=10)
генотип СС (n=68) генотипи CG/GG (n=5) генотип CC (n=10)
Вірусне навантаження до ліку6,0х105
1,38х106
6,45х105
5
6
5
6
вання, Me [Q25; Q75] МО/мл
[1,6х10 ; 1,38х10 ]
[5,0х10 ; 2,67*10 ]
[4,38х105; 9,4х105]
Швидка вірусологічна відпо65 (95,6%)
5 (100%)
8 (80%)
відь, абс. (%)
Негативація HCV-RNAна мо68 (100%)
5 (100%)
2 (20%)
мент завершення ПВТ, абс. (%)
СВВ 12, абс. (%)
68 (100%)
5 (100%)
0 (0%)
СВВ 24, абс. (%)
68 (100%)
5 (100%)
0 (0%)

жувалася, але на момент оцінки СВВ
24 у кожного п’ятого хворого активність АлАТ в сироватці крові залишилася підвищеною (табл. 3).
У подальшому ми вивчали динаміку вмісту ІЛ-17 у сироватці крові в залежності від поліморфізму гену ІЛ-17
(rs612242) на різних етапах проведення ПВТ та порівняли із показниками
здорових людей. Перед початком лікування концентрація ІЛ-17 у сироватці
крові в усіх підгрупах статистично не
відрізнялася (p>0,05). Проте слід зазначити, що в усіх підгрупах вміст ІЛ17 був достовірно вищим, ніж у здорових людей (р<0,001) (табл. 4).
На момент завершення ПВТ найнижчі концентрації ІЛ-17 в сироватці крові було зафіксовано у підгрупі хворих, у яких сформувався СВВ
24, та мали такі значення: серед носіїв СС генотипу – 19,75 [11,18; 41,7]
пг/мл, серед носіїв CG/GG генотипів – 17,89 [13,41; 28,32] пг/мл. Вже
на цьому етапі лікування у цій під-

Проведення ПВТ за схемою pegIFNα+SOF+RBV
супроводжувалося зменшенням виразності цитолітичного синдрому з нормалізацією
активності АлАТ в сироватці крові у більшості пацієнтів всіх досліджуваних груп. Слід відзначити, що
вже на етапі досягнення СВВ 12 у
всіх хворих з генотипами CG/GG поліморфізму гену ІЛ-17 (rs612242) в
цей термін спостереження відбулася
нормалізація активності АлАТ, яка
зберігалась й на момент оцінки СВВ
24. У переважної більшості хворих на
ХГС із СВВ 24 та СС генотипом після припинення ПВТ активність АлАТ
також продовжувала знижуватися та
нормалізувалася через 24 тижні спостереження у 95,6 % (65 із 68). Проте
у пацієнтів, які не відповіли формуванням СВВ 24 та мали генотипи СС,
до призначення ПВТ медіана активності АлАТ в сироватці крови виявилася вищою, ніж у пацієнтів зі СВВ
24 (р<0,05), протягом лікування зни34
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Таблиця 3
Динаміка біохімічної відповіді на ПВТ за схемою peg-IFNα+SOF+RBV хворих
на ХГС в різні строки лікування, залежно від досягнення СВВ 24
та поліморфізму гену IL-17 (rs612242)
Показник
АлАТ до лікування, Me
[Q25; Q75] ммоль/год.л
Підвищена АлАТ до лікування,
абс. (%)
Підвищена АлАТ через 4 тижні
ПВТ, абс. (%)
Підвищена АлАТ на момент
завершення ПВТ, абс. (%)
Підвищена АлАТ через
12 тижнів після ПВТ, абс. (%)
Підвищена АлАТ через
24 тижні після ПВТ, абс. (%)

Хворі на ХГС (n=83)
відповіли формуванням
не відповіли
СВВ 24 (n=73)
СВВ 24 (n=10)
генотип СС (n=68) генотипи CG/GG (n=5) генотип СС (n=10)
1,22
1,33
2,0
[0,66; 1,93]
[0,66; 1,72]
[1,13; 2,26] *
50 (73,5%)

3 (60%)

10 (100%)

31 (45,6%)

1 (20%)

4 (40%)

25 (36,8%)

1 (20%)

1 (10%)

9 (13,2%)

0 (0%)

1 (10%)

3 (4,4%)

0 (0%)

2 (20%)

* - різниця достовірна, порівняно з хворими на ХГС, які відповіли формуванням СВВ 24 та мали
генотип СС (р<0,05).

Через 24 тижні після завершення
ПВТ найвищий вміст ІЛ-17 в сироватці крові було зафіксовано серед хворих носіїв СС генотипу, які не сформували СВВ 24, у яких цей показник
склав 36,81 [26,83; 43,78] пг/мл, що
мало статистичну різницю як зі здоровими людьми (р<0,01), так і з носіями СС генотипу, які сформували
СВВ 24 (р<0,01). У той же час в цій
групі хворих було визначено достовірне зниження вмісту ІЛ-17 в сироватці крові, порівняно із значенням
до початку ПВТ (р<0,05). У підгрупі
хворих, які сформували СВВ 24, рівні цього цитокіну не відрізнялись як
при порівнянні зі здоровими людьми (p>0,05), так і між собою (p>0,05)
(табл. 4).

групі хворих вміст ІЛ-17 в сироватці
крові не відрізнявся від показників
здорових людей (p>0,05), що було
обумовлено статистично значущим
зниженням концентрації цього інтерлейкіну у порівнянні із показником по початку ПВТ, що склали 19,75
[11,18; 41,7] пг/мл та 17,89 [13,41;
28,32] пг/мл відповідно до генотипів
(р<0,05). У той же час серед носіїв
СС генотипу, у яких не сформувався
СВВ 24, вміст ІЛ-17 в сироватці крові виявився найвищим та склав 60,42
[10,43; 68,75] пг/мл. Проте слід зазначити, що достовірної різниці між
здоровими людьми та носіями СС
генотипу, які відповіли формуванням СВВ 24, нами не було виявлено
(p>0,05) (табл. 4).
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Таблиця 4
Динаміка кількісного вмісту ІЛ-17 в сироватці крові у хворих на ХГС
в різні строки ПВТ, залежно від ефективності лікування
та поліморфізму гену ІЛ-17 (rs612242), Me [Q25; Q75], пг/мл
Строки ПВТ

Здорові люди
(n=20)

До ПВТ
На момент
завершення ПВТ
Через 24 тижні
після ПВТ

21,61 [11,92;
24,9]

Хворі на ХГС (n=83)
відповіли формуванням
не відповіли СВВ
СВВ 24 (n=73)
24 (n=10)
генотип СС (n=68) генотипи CG/GG (n=5) генотип СС (n=10)
84,99
91,71
81,2
[72,43; 92,59]1
[87,03; 98,71]1
[73,01; 91,71] 1
19,75
17,89
60,42
[11,18; 41,7]3
[13,41; 28,32]3
[10,43; 68,75]3
11,92
11,92
36,81
[8,94; 19,38]3
[11,18; 17,89]3
[26,83; 43,78]1, 2, 3

– різниця достовірна, порівняно зі здоровими людьми (р<0,01);
– порівняно з хворими з генотипом CC (р<0,01), які відповіли на лікування в відповідному періоді дослідження;
3
– порівняно із показником до лікування у пацієнтів відповідної підгрупи (р<0,05).

1

2

зазначити, що такі фактори як стать
хворого (τ=0,01), генотип вірусу HCV
(τ=0,06) та ступінь виразності фіброзу
печінки (τ=0,002), не мали прогностичного значення (р>0,05) при проведенні
ПВТ за схемою peg-IFNα+SOF+RBV.
Існують неоднозначні дані, щодо
вмісту ІЛ-17 у сироватці крові хворих
на ХГС. Так, у дослідженні [12] було
доведено, що рівень ІЛ-17 у сироватці крові хворих на ХГС був достовірно
вищим при порівнянні зі здоровими
людьми, що співпадає з нашими результатами. Аналогічні результати були наведені в ряді інших досліджень
[13, 14]. Проте на відміну зазначених
вище результатів, в роботах інших авторів [15, 16] продемонстрована достовірно нижча концентрація ІЛ-17 в
сироватці крові хворих на ХГС, у порівнянні зі здоровими людьми.
Аналіз даних сучасної літератури
щодо взаємозв’язків вмісту ІЛ-17 в си-

З метою визначення факторів,
які можуть мати значущий вплив
на результати ПВТ за схемою pegIFNα+SOF+RBV, нами було проведено
рангову кореляцію Кендела. За результатами не було виявлено зв’язку між
рівнем ІЛ-17 у сироватці крові хворих на ХГС до початку лікування та
успішністю досягнення СВВ 24 (τ=0,04,
р=0,64). Також не було виявлено впливу поліморфізму гену ІЛ-17 (rs612242)
на результативність лікування (τ=0,09,
р=0,21) на жодному з етапів ПВТ. Не
було виявлено кореляцій між вмістом ІЛ-17 у сироватці крові хворих та
поліморфізмом гену ІЛ-17 (rs612242)
(τ=0,14, р=0,13). Проте слід зазначити,
що була виявлена негативна кореляція між рівнем активності некрозо-запального процесу і результативністю
ПВТ як на момент завершення лікування (τ=-0,20, р=0,008), так і на момент СВВ 24 (τ=-0,21, р=0,004). Слід
36
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роватці крові з показниками ступеня
ураження печінки також мають значні протиріччя. Так, в дослідженнях
[13, 17, 18] доведена позитивна кореляція між концентрацією ІЛ-17 у сироватці крові хворих на ХГС із рівнем
активності АлАТ та ступенем виразності фіброзу печінки. У той же час існують повністю протилежні результати досліджень інших авторів [14] про
наявність негативної кореляції між
рівнем ІЛ-17 у сироватці крові хворих
на ХГС та вмістом АлАТ. За результатами нашого дослідження не було
встановлено статистично значущих
взаємозв’язків між вмістом ІЛ-17 в сироватці крові та морфологічними змінами в печінці за результатами неінвазивних тестів, проте було доведено
наявність негативної рангової кореляції між рівнем активності некрозо-запального процесу і результативністю
ПВТ як на момент завершення лікування (τ=-0,20, р=0,008), так і на момент оцінки формування СВВ 24 (τ=0,21, р=0,004).
Дані літератури щодо динаміки
вмісту ІЛ-17 в сироватці крові хворих
на ХГС на тлі ПВТ певною мірою відрізняються, проте можна прослідити певну закономірність залежно від
схеми лікування, яка застосовується.
Так, при ПВТ за схемою peg-IFNα+
RBV [19] та при додаванні до зазначеної схеми лікування SOF [17] дослідники відзначили статистично значуще зниження вмісту ІЛ-17 в сироватці
крові із нормалізацією цього параметру у більшості пацієнтів вже через
12 тижнів лікування. Отримані нами
результати в ході проведеного дослі-

дження демонструють схожу динаміку відновлення цього показника, проте дозволили продемонструвати, що
за відсутності СВВ 24 вміст цього інтерлейкіну залишається вище, ніж у
здорових осіб (р<0,05), незважаючи
на його зниження в періоді лікування. Проте зазначені вище результати
ряду дослідників не співпадають з даними, отриманими авторами [15] при
лікуванні хворих на ХГС за схемою
SOF+RBV протягом 24 тижнів, на тлі
якого не було зафіксовано статистично значущого зниження вмісту ІЛ-17.
На нашу думку, це можна пояснити
відсутністю в зазначений схемі лікування peg-IFNα, який має імуномодулюючі властивості.
Висновки.
1. Генотип СС поліморфізму гену
ІЛ-17 (rs 612242) має високий шанс
впливу на хронізацію гепатиту С
(0,940 проти 0,700, χ2=9,71, OR=6,69,
95% CI=1,79-24,93), проте не впливає
на рівень підвищення ІЛ-17 в сироватці крові, вірусне навантаження та ступінь виразності морфологічних змін в
печінці за результатами неінвазивних
тестів (р>0,05).
2. Поліморфізм гену ІЛ-17 (rs
612242) має певний вплив на ефективність ПВТ за схемою pegIFNα+RBV+SOF. За наявності G-алелю
(CG/GG-генотипи) всі хворі відповіли формуванням СВВ24, тоді як серед пацієнтів з генотипом СС відповіли на лікування формуванням СВВ 24
лише 87,2 %.
3.
Відсутність
вірусологічної
відповіді на ПВТ за схемою pegIFNα+RBV+SOF асоціюється з гено37
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типом СС поліморфізму гену ІЛ-17 (rs
612242) та вищою активністю АлАТ в
сироватці крові, що підтверджується
ранговою кореляцією між рівнем активності некрозо-запального процесу і результативністю ПВТ як на момент завершення лікування (τ=-0,20,
р=0,008), так і на момент оцінки формування СВВ 24 (τ=-0,21, р=0,004).

4. Проведення ПВТ супроводжується зниженням вмісту ІЛ-17 в сироватці крові (р<0,05) у хворих на ХГС
із нормалізацією, за умов досягнення
СВВ 24. За наявності СС-генотипу та
відсутності формування СВВ 24 вміст
ІЛ-17 в сироватці крові залишається
вище, ніж у здорових осіб (р<0,05).
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ВПЛИВ ГЛУТАМАТ-ІНДУКОВАНОГО ОЖИРІННЯ НА
ЖОВЧОСЕКРЕТОРНУ ФУНКЦІЮ ПЕЧІНКИ ТА ПРОФІЛАКТИКА
МУЛЬТИПРОБІОТИКОМ «СИМБІТЕР АЦИДОФІЛЬНИЙ
КОНЦЕНТРОВАНИЙ»
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Частота захворюваності на неалкогольний стеатоз печінки, який ще називають неалкогольною жировою хворобою печінки, стрімко зростає у всьому
світі. Тому встановлення механізмів патогенезу стеатогепатозу, його наслідків
і розробка оптимальних методів лікування є актуальною проблемою сьогодення. Зважаючи на те, що основними функціями жовчних кислот (ЖК) є перетравлення та всмоктування ліпідів, регуляція синтезу холестерину і регуляція
жовчоутворення та жовчовиділення, метою роботи було дослідити спектр холатів жовчних кислот у жовчі із глутамат-індукованим ожирінням. Дослідження проводили на самцях білих щурів, яким канюлювали загальну жовчну протоку. Впродовж 3 годин спостереження відбирались півгодинні проби жовчі.
За допомогою тонкошарової хроматографії та денситометра ДО-1М в кожній
пробі жовчі визначали концентрацію окремих вільних та кон’югованих ЖК. На
пластинках “Silufol” ЖК розподілялися таким чином: таурохолева (ТХК), суміш
таурохенодезоксихолевої і тауродезоксихолевої (ТХДХК+ТДХК), глікохолева
(ГХК), суміш глікохенодезоксихолевої та глікодезоксихолевої (ГХДХК+ГУХК),
холева (ХК), суміш хенодезоксихолевої і дезоксихолевої (ХДХК+ДХК).
Таким чином, перебування щурів на глутамат-індукованому ожирінні, результатом чого є розвиток стеатогепатозу, зменшує холерез та суттєво змінює
жовчокислотний склад жовчі щурів. Встановлено позитивний ефект впливу
курсового введення мультипробіотика «Симбітеру ацидофільного концентрованого» на жовчосекреторну функцію печінки.
Ключові слова: секреція жовчі, жовчні кислоти, неалкогольна жирова хвороба печінки
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ВЛИЯНИЕ ГЛУТАМАТ-ИНДУЦИРОВАННОГО ОЖИРЕНИЯ
НА ЖЕЛЧЕ-СЕКРЕТОРНУЮ ФУНКЦИЮ ПЕЧЕНИ И ПРОФИЛАКТИКА
МУЛЬТИПРОБИОТИКОМ «СИМБИТЕР АЦИДОФИЛЬНЫЙ
КОНЦЕНТРИРОВАНЫЙ»
М.М. Кондро
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, г. Львов, Украина
Частота заболеваемости на неалкогольный стеатоз печени, который еще
называют неалкогольной жировой болезнью печени, стремительно растет во
всем мире. Поэтому установление механизмов патогенеза стеатогепатоза, его
последствий и разработка оптимальных методов лечения является актуальной проблемой современности. Несмотря на то, что основными функциями
желчных кислот (ЖК) является всасывания липидов, регуляция синтеза холестерина и регуляция желчеобразования и желчеотделения, целью работы
было исследовать спектр холатов желчных кислот в желчи крыс с глутаматиндуцированным ожирением. Исследования проводили на самцах белых крыс,
которым канюлировали общий желчный проток. В течение 3 часов наблюдения
отбирались получасовые пробы желчи. С помощью тонкослойной хроматографии и денситометра ДО-1М в каждой пробе желчи определяли концентрацию
отдельных свободных и конъюгированных ЖК.
Таким образом, пребывание крыс на глутамат-индуцированном ожирении, результатом чего является развитие стеатогепатоза, уменьшает холерез и существенно меняет желчокислотный состав желчи крыс. Установлено
положительный эффект влияния курсового введения мультипробиотика «Симбитера ацидофильного концентрированного» на желчесекреторную функцию
печени.
Ключеые слова: секреция желчи, желчные кислоты, неалкогольная жировая
болезнь печени.
THE EFFECT OF GLUTAMATE-INDUCED OBESITY ON THE BILE
SECRETION FUNCTION OF THE LIVER AND PREVENTION WITH
MULTIPROBIOTIC “SYMBITER ACIDOPHILIC CONCENTRATED”
M.M. Kondro
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
Inroduction. The incidence of non-alcoholic steatosis, also called non-alcoholic
fatty liver disease, is growing rapidly around the world. The growth rate is 30-40
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%, which is becoming a huge medical and economic load for patients and states in
general. Therefore, the establishment of mechanisms of steatohepatosis pathogenesis,
its consequences and the development of optimal methods of treatment is currently an
urgent problem. Taking into consideration the fact that the main function of bile acids
(BA) is digestion and lipid absorption, regulation of the cholesterol synthesis as well as
bile formation and secretion, the purpose of the article is to investigate the spectrum
of cholates in BA in the bile of rats with glutamate-induced obesity.
Materials and methods. The research was conducted on female rats with initial
weight of 210-215 grams. Newborn rats were divided into 3 groups with 10 rats in
each group. The first group was taken as a control value. Rats of the second group in
the early neonatal period were injected monosodium glutamate (MSG) at a dose of 4
mg/g. These rats were induced to have visceral adiposity and steatohepatosis. The third
group of rats (after neonatal injection of MSG) periodically were introduced multiprobiotic “Symbiter acidophilic concentrated” (0.14 ml/kg orally) starting from the first
month after birth. In 16 weeks, rats were anesthetized with urethane (Sigma Aldrich,
USA) (1 g/kg, intraperitoneal). Then the rats’ common bile duct was cannulised. During 3 hours of the observation, the bile samples were collected every 30 min. Using
thin layer chromatography and densitometer DО-1M, each sample of bile was examined for the concentration of free or conjugated bile acids. On “Silufol” plates the bile
acids were distributed as follows: taurocholic acid (TCA), the mixture of taurochenodeoxycholic and taurodeoxycholic acids (TCDCA+TDCA), glycocholic acid (GCA),
the mixture of glycochenodeoxycholic and glycodeoxycholic acids (GCDA+GDCA),
cholic acid (CA), the mixture of chenodeoxycholic and deoxycholic acids (CDA+DA).
Conclusions. Thus, the condition of rats with glutamate-induced obesity, which
results in the development of steatohepatosis, reduces choleresis and significantly
changes bile composition in rats. The positive effect of course introduction of
multiprobiotic “Symbiter of acidophilus concentrated” on bile secretion function of
the liver has been established.
Key words: bile secretion, bile acids, non-alcoholic fatty liver disease
Вступ. Епідеміологічні відомості
про поширеність неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) серед населення США вказують, що захворювання набуває характеру епідемії з 15% у 2005 р. до 25% у 2010 р. [1,
2]. Є повідомлення про те, що захворюваність на НАЖХП перевищила
40% бар’єр [3]. При чому, гепатоцелюлярна карцинома може розвиватись
у пацієнтів з НАЖХП без наявності

цирозу [4]. В науковій літературі навіть з’явився термін «печінково-залежна смертність» [5]. В Україні епідеміологічні дослідження поширеності
НАЖХП відсутні.
Патогенез НАЖХП є багатофакторним і відображає зміни в метаболізмі в печінці і жировій тканині, для
оцінки якого важливе значення має
визначення спектру жовчних кислот
в жовчі та встановлення співвідно42
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ходяться в живому стані, вони не потребують часу на реактивацію і починають діяти зразу після прийому.
Саме мультиштамність, відсутність
ліофілізації і мікроорганізми, адаптовані для української популяції, обумовили вибір пробіотика в наших дослідженнях [13]. Тому встановлення
механізмів патогенезу стеатогепатозу,
його наслідків і розробкою оптимальних методів лікування є актуальною
проблемою сьогодення.
Метою роботи було дослідити
спектр холатів жовчних кислот у жовчі за умов розвитку глутамат-індукованого ожиріння на тлі періодичного
введення мультипробіотика «Симбітер ацидофільний концентрований» в
експериментах на щурах.
Матеріал та методи дослідження.
Дослідження проводили на самцях білих щурів з початковою масою 210215 г. Упродовж першого тижня всі
щури отримували стандартний корм
і воду ad libitum. На 2-й тиждень тварини рандомізовано були розділені
на дві групи. Щури І групи отримували стандартну їжу і воду ad libitum та
слугували контролем. Щури II групи
перебували на моделюванні ожиріння, що полягало у введенні щурам в
неонатальному періоді глутамату натрію, доза якого становила 4 мг/г, розчиненого у воді для ін’єкцій об’ємом
8 мкл/г [14, 15]. Глутамат натрію вводили підшкірно на 2-й, 4-й, 6-й, 8-й і
10-й день після народження. Загальна
кількість ін’єкцій дорівнювала 5-ти.
За даною методикою, введення глутамату натрію у великих дозах щурам в
ранньому неонатальному періоді вело

шення між окремими жовчними кислотами. За фізіологічних умов такий
спектр досить стабільний. Проте при
порушеннях діяльності гепатобіліарної системи вміст окремих жовчних
кислот може істотно змінюватись.
Дані літератури щодо структурнофункціонального стану гепатоцитів за
умов глутамат-індукованого ожиріння обмежені. Крім того, однозначно
не можна виділити серед людей з ожирінням групу пацієнтів з глутамат-індукованим ожирінням. Ми можемо
відмовитися від їжі, яку називають
«фаст фуд» і яка містить велику кількість глутамату натрію як посилювача смаку, проте глутамат натрію присутній і в натуральних продуктах, де
він утворюється природним шляхом.
У вирішенні такої проблеми найбільш
адекватними є модельні експерименти на щурах.
Також, мало уваги приділяється
пошуку засобів профілактики ожиріння. В сучасній науковій літературі
велика кількість досліджень підтверджує позитивні ефекти пробіотиків
на організм людини [6, 7, 8, 9]. Питання про вплив пробіотиків на метаболізм жиру і ожиріння активно дискутується в науковій літературі [10].
Наведені дані дозволяють вважати
кишкову мікробіоту фактором екології, що включена в котроль маси тіла
і гомеостаз енергії [11, 12]. Травний
тракт впливає на наш гомеостаз через
різноманітні метаболічні функції і механізми контролю.
Мікроорганізми, які входять до
складу мультипробіотика «Симбітер
ацидофільний концентрований» зна43
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ну холеву кислоту та її окремі тауро- і
глікокон’югати (таурохолева кислота
і глікохолева кислота). У суміші жовчних кислот виявлені три фракції дезоксихоланових кислот: таурохенодезоксихолеву і тауродезоксихолеву,
глікохенодезоксихолеву і глікодезоксихолеву, хенодезоксихолеву і дезоксихолеву, відповідно. Чутливість методу складала 0,25-0,35 мкг жовчної
кислоти в пробі.
Важливими показниками, що характеризують біохімічні і фізіологічні
процеси, які відбуваються при секреції
жовчі, є коефіцієнти кон`югації і гідроксилювання. У півгодинних пробах
жовчі визначали коефіцієнт кон`югації
за співвідношенням концентрацій
кон`югованих (сума концентрацій таурохолевої, таурохенодезоксихолевої і
тауродезоксихолевої, глікохолевої, глікохенодезоксихолевої та глікодезоксихолевої кислот) до вільних жовчних
кислот (сума концентрацій холевої, хенодезоксихолевої і дезоксихолевої кислот). Коефіцієнт гідроксилювання визначали за співвідношенням концентрацій тригідроксихоланових (сума
концентрацій таурохолевої, глікохолевої та холевої кислот) до дигідроксихоланових жовчних кислот (сума концентрацій таурохенодезоксихолевої і
тауродезоксихолевої, глікохенодезоксихолевої і глікодезоксихолевої, хенодезоксихолевої і дезоксихолевої).
Статистичну обробку результатів
досліджень проводили загальноприйнятими методами варіаційної статистики, за якими одержані дані перевіряли на нормальність розподілу за
Шапіро Вілка. Так як встановлено, що

до руйнування аркуатних ядер, в результаті чого у дорослих щурів розвивалось ожиріння і інсулінорезистентність [16], а також реєструвались ураження печінки [14].
Модель
глутамат-індукованого
стеатогепатозу з корекцією пробіотиком моделювали аналогічним шляхом, але починаючи з 1 місяця життя
щурам перорально вводили мультипробіотик «Симбітер ацидофільний
концентрований» (виробництва ТОВ
«О.Д. Пролісок», Україна) в дозі 0,14
мл/кг, який був розчинений у 0,5 мл
води для ін’єкцій. Експериментальні
тварини отримували препарат за наступною схемою: 2 тижні введення, 2
тижні перерви і утримання на стандартному кормі. Через 16 тижнів щурів наркотизували уретаном (“Sigma
Aldrich”, США) (1 г/кг, внутрішньоочеревинно). Далі у щурів канюлювали
загальну жовчну протоку. Впродовж
3 годин спостереження відбирались
півгодинні проби жовчі. За одиницю,
що характеризує секреторну функцію
печінки, вважали середню об`ємну
швидкість секреції жовчі, яку розраховували за об`ємом жовчі (мкл), що
секретувалася протягом 1 хв по відношенню до 1 г печінки [17].
Так як інтенсивність секреції жовчі та її властивості визначають жовчні кислоти [18, 19], у зібраних півгодинних пробах жовчі за допомогою тонкошарової хроматографії та
денситометра ДО-1М в кожній пробі
жовчі визначали концентрацію окремих вільних та кон’югованих жовчних
кислот [20]. За допомогою пластинок
“Silufol” в жовчі щурів виявляли віль44
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з глутамат-індукованим ожирінням
концентрація таурохолевої кислоти
була статистично достовірно меншою
упродовж всього досліду. В 1-й, 2-й,
3-й, 4-й, 5-й і 6-й пробах концентрація таурохолевої кислоти зменшувалась на 10,3% (p<0,05), 15,1% (p<0,05),
15,2% (p<0,05), 14,9% (p<0,05), 10,6%
(p<0,05) та 13,2% (p<0,05), віповідно. В
групі 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію
на тлі періодичного введення мультипробіотика концентрація таурохолевої кислоти в жовчі зростала до рівня
інтактного контролю (табл. 1).
Сума концентрацій таурохенодезоксихолевої і тауродезоксихолевої
кислот в перших 3-х пробах експерименту не зазнавала статистично достовірних змін, а 4-й, 5-й і 6-й пробах
вона зменшувалась на 19,1% (p<0,05),
27,3% (p<0,05), та 30,8% (p<0,05), відповідно, у порівнянні з контролем
(табл. 1). В групі 4-місячних щурів після неонатального введення глутамату
натрію на тлі періодичного введення
мультипробіотика сума концентрацій таурохенодезоксихолевої і тауродезоксихолевої кислот в 4-й, 5-й і 6-й
пробах зростала до рівня інтактного
контролю.
Концентрація глікохолевої кислоти
в жовчі щурів з глутамат-індукованим
ожирінням з 1-ї по 6-у проби експерименту була меншою у порівнянні з відповідною пробою в контролі на 30,9%
(p<0,05), 31,3% (p<0,05), 34,8% (p<0,05),
32,7% (p<0,05), 32,9% (p<0,05) та 40,3%
(p<0,05), то в групі 4-місячних щурів
після неонатального введення глутамату натрію на тлі періодичного вве-

результати були нормально розподілені, для статистичної обробки був
використаний t-критерій Стьюдента
для незалежних вибірок.
Результати досліджень та їх обговорення. На тлі структурних змін
в печінці відбувається зміна її функціонального стану. Суттєвий внесок
у функціонування печінки справляє
жовч і жовчні кислоти. Проте дані про
жовчосекреторну функцію печінки за
умов розвитку глутамат-індукованого ожиріння в доступній нам літературі не були знайдені. Тому на даному
етапі роботи досліджували об’ємну
швидкість секреції жовчі та спектр холатів жовчних кислот у жовчі 4-місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію.
В результаті проведених досліджень виявлено, що об’ємна швидкість секреції жовчі у щурів контрольної групи становила 1,18+0,02 мкл/г
печінки•хв. У 4-місячних щурів, яким в
неонатальному періоді вводили глутамат натрію, об’ємна швидкість секреції
жовчі зменшувалась до 0,79+0,04 мкл/г
печінки•хв., або на 33,1% (p<0,05).
Об’ємна швидкість секреції жовчі у
4-місячних щурів після неонатального
введення глутамату натрію на тлі періодичного введення мультипробіотика
«Симбітер ацидофільний концентрований» була на рівні інтактного контролю (1,21+0,02 мкл/г печінки•хв проти
1,18+0,02 мкл/г печінки•хв в контролі).
У щурів контрольної групи концентрація таурохолевої кислоти, як і
інших жовчних кислот, упродовж 3-х
годинного експерименту практично не змінювалась (табл. 1). У щурів
45

Гепатологія, 2019, № 4
Таблиця 1
Зміни концентрації жовчних кислот у жовчі щурів з глутамат-індукованим
ожирінням (М+m, n=8)
порядковий номер
проби
1
2
3
Таурохолева
кислота
4
5
6
1
2
Суміш таурохеноде3
зоксихолевої і тау4
родезоксихолевої
5
6
1
2
3
Глікохолева кислота
4
5
6
1
2
Суміш глікохено3
дезоксихолевої та
глікодезоксихолевої
4
кислот
5
6
1
2
3
Холева кислота
4
5
6
1
2
Суміш хенодезокси3
холевої і дезоксихо4
левої
5
6
Жовчні кислоти

Концентрація жовчних кислот в мг%
глутамат-індуко- Глутамат-індуковане ожиконтроль
ване ожиріння ріння + мульти-пробіотик
201,2+8,4
180,4+6,3*
204,6+10,7#
200,3+6,8
170,1+8,6*
210,5+12,8#
199,7+7,1
169,7+7,2*
206,5+13,6#
198,5+8,6
168,9+5,2*
201,1+9,8#
195,9+9,1
175,2+4,2*
200,0+9,1#
193,8+7,0
168,2+4,2*
195,8+11,2#
105,2+9,3
105,8+8,6
110,9+9,9
108,3+9,5
112,6+9,5
108,5+7,8
108,4+8,6
98,3+6,0
110,1+8,6
103,9+7,5
84,1+5,6*
110,6+10,2#
99,2+8,0
72,1+5,1*
106,5+9,2#
96,6+7,3
66,8+4,0*
100,7+9,3#
154,0+13,8
106,4+9,7*
162,0+14,1#
153,8+11,9
105,6+8,8*
160,6+15,4#
153,6+8,6
100,1+6,9*
155,5+13,3#
149,7+10,0
100,8+7,1*
152,4+10,6#
146,4+9,9
98,2+6,2*
150,2+9,8#
140,3+10,3
83,7+7,1*
146,6+9,7#
38,5+3,8
36,4+3,3
37,6+2,9
37,5+3,7
37,6+3,5
38,1+3,0
37,1+3,5
35,5+3,2
36,2+3,1
35,9+2,9
33,6+3,4
34,4+2,8
34,9+3,0
33,8+3,4
34,7+2,9
33,3+2,8
31,2+3,4
30,9+2,6
24,0+1,4
27,6+1,2*
23,3+2,1#
23,9+0,9
27,9+1,2*
24,8+1,8
22,8+1,9
28,1+1,5*
22,9+2,1#
22,2+1,0
28,7+1,2*
24,1+2,0#
21,2+0,8
25,8+1,6*
22,8+1,6
20,4+1,1
24,6+1,4*
23,0+1,7
12,9+0,9
13,5+0,9
13,0+2,1
12,9+0,8
12,8+0,8
13,0+1,8
13,6+0,9
14,4+0,8
13,5+0,9
13,5+1,0
14,5+0,9
14,1+1,2
13,6+1,1
14,4+1,0
14,3+0,8
13,0+0,9
14,0+0,8
13,7+1,0

* – р<0,05 у порівнянні з контролем;
# – р<0,05 у порівнянні з групою 4-місячних щурів після неонатального введення глутамату
натрію.
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тання концентрації вільної жовчної
кислоти, холевої кислоти, приводить
до токсичних впливів як на печінку,
так і організм в цілому.
Підтвердженням збільшення концентрації вільних жовчних кислот і
зменшення кон’югованих жовчних
кислот є суттєве зменшення коефіцієнта кон’югації жовчних кислот у всіх
пробах експерименту на 4-місячних
щурах після неонатального введення
глутамату натрію (табл. 2). Одержані
результати свідчать про зростання активності холестерол-7α-гідроксилази,
за участі якої відбувається синтез холевої кислоти класичним, тобто нейтральним шляхом [21].
В жовчі 4-місячних щурів після
неонатального введення глутамату
натрію на тлі періодичного введення мультипробіотика концентрація
кон’югованих жовчних кислот зростала, а концентрація вільних жовчних
кислот зменшувалась до рівня інтактного контролю, що проявлялось у відновленні коефіцієнта кон’югації до
контрольних значень.
Як видно з таблиці 3, концентрація тригідроксихоланових жовчних
кислот у жовчі 4-місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію була статистично достовірною меншою у всіх пробах експерименту у порівнянні з контролем.
Вона зменшувалась на 17,1% (p<0,05),
19,6% (p<0,05), 20,8% (p<0,05), 19,4%
(p<0,05), 17,7% (p<0,05) та 22,0%
(p<0,05) з 1-ї по 6-у проби, відповідно.
Концентрація дигідроксихоланових жовчних кислот у жовчі 4-місячних щурів після неонатального введен-

дення мультипробіотика концентрація
глікохолевої кислоти зростала до рівня
інтактного контролю (табл. 1).
Концентрація суміші глікохенодезоксихолевої та глікодезоксихолевої
кислот у щурів віком 4 місяці після неонатального введення глутамату натрію
не зазнавала статистично достовірних
змін у порівнянні з контролем (табл. 1).
Періодичне введення мультипробіотика щурам після неонатального введення глутамату натрію не змінювало концентрацію суміші глікохенодезоксихолевої та глікодезоксихолевої кислот.
У 4-місячних щурів після неонатального введення глутумату натрію
концентрація холевої кислоти з 1-ї
по 6-у проби експерименту зростала у порівнянні з контролем на 15,0%
(p<0,05), 16,7% (p<0,05), 23,2% (p<0,05),
29,3% (p<0,05), 21,7% (p<0,05) та 20,6%
(p<0,05) відповідно, а у 4-місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі періодичного введення мультипробіотика вона падала до
рівня інтактного контролю (табл. 1).
Не зазнавала статистично достовірних змін концентрація суміші хенодезоксихолевої і дезоксихолевої
кислот в жовчі щурів з глутамат-індукованим ожирінням у порівнянні з інтактними щурами, так і у 4-х місячних
щурів після неонатального введення
глутамату натрію на тлі періодичного
введення мультипробіотика (табл. 1).
Одержані нами результати свідчать про те, що у щурів з глутаматіндукованим ожирінням, результатом якого є розвиток стеатогепатозу,
зменшується холерез та суттєво змінюється спектр холатів в жовчі. Зрос47
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Таблиця 2
Коефіцієнт кон’югації та концентрації жовчних кислот у жовчі 4-місячних
щурів після неонатального введення глутамату натрію (М+m, n=10)
Жовчні кислоти в мг%
Порядковий
номер проби кон’юговані
вільні
1
498,9+8,8
36,9+1,2
499,7+8,0
36,8+0,9
2
3
498,8+7,0
36,4+1,4
Інтактний контроль
4
488,0+7,3
35,7+1,0
5
477,4+7,5
34,8+1,0
464,0+6,9
33,4+1,0
6
1
429,0+7,0*
41,1+1,1*
2
425,9+7,6*
40,7+1,0*
403,6+5,4*
42,5+1,2*
3
4-х місячні щури після неонатального введення глутамату натрію
4
387,4+5,3**
43,2+1,1*
5
379,3+4,4*
40,2+1,3*
349,9+4,7**
38,6+1,1*
6
1
515,1+9,4
36,3+2,1
2
517,7+9,7
37,8+1,8
4-х місячні щури після неонаталь508,3+9,6
36,4+1,5
3
ного введення глутамату натрію та
періодичного введення мульти-про4
498,5+8,3
38,2+1,6
біотика
5
491,4+7,7
37,1+1,2
6
474,0+8,2
36,7+1,3
Серія досліду

Коефіцієнт
кон’югації
13,5
13,6
13,7
13,7
13,7
13,9
10,4
10,4
9,5
8,9
9,4
9,1
14,2
13,7
14,0
13,0
13,2
12,9

*– p<0,05,
** – p<0,01 у порівнянні з контролем.

жовчі щурів контрольної групи не зазнавав суттєвих коливань і складав
2,4 – 2,5, що узгоджується з даними літератури, за якими коефіцієнт гідроксилювання жовчних кислот у жовчі
інтактних щурів відповідного віку коливався в межах 2,3 – 2,7 [22] та 2,21 –
2,51 [23]. Коефіцієнт гідроксилювання
знижувався в перші 4 проби, а потім
повертався до контрольних значень.
Висновки: У щурів з глутаматіндукованим ожирінням, результатом якого є розвиток стеатогепатозу,
зменшується холерез та суттєво змінюється спектр холатів в жовчі. Вплив

ня глутамату натрію в перші дві проби
експерименту не зазнавала статистично достовірних змін. З 3-ї по 6-у пробу вона зменшувалась на 6,9% (p<0,05),
13,8% (p<0,05), 18,6% (p<0,05) та 21,3%
(p<0,05), відповідно. У 4-місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію, яким періодично вводили мультипробіотик, концентрація
тригідроксихоланових жовчних кислот та концентрація дигідроксихоланових жовчних кислот відновлювались до рівня інтактного контролю.
Як видно з таблиці 3, коефіцієнт
гідроксилювання жовчних кислот у
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Таблиця 3
Коефіцієнт гідроксилювання та концентрація жовчних кислот у жовчі
4-місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію (М+m, n=10)
Тригідроксихоланові Дигідроксихоланові
Коефіцієнт
жовчні кислоти
жовчні кислоти
гідроксилювання
Контрольна група
379,2+7,9
156,6+4,7
2,4
1
2
378,0+6,5
158,7+4,7
2,4
3
376,1+5,9
159,1+4,3
2,4
370,4+6,5
153,3+3,8
2,4
4
5
363,5+6,6
147,7+4,0
2,5
6
354,5+6,1
142,9+3,7
2,5
Група 4-х місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію
1
314,4+5,7*
155,7+4,3
2,0
2
303,8+6,2*
163,0+4,6
1,9
3
297,9+5,2*
148,2+3,3*
2,0
298,4+4,5*
132,2+3,3*
2,3
4
5
299,2+4,0*
120,3+3,2*
2,5
276,5+4,2*
112,0+2,7*
2,5
6
Група 4-місячних щурів після неонатального введення глутамату натрію на тлі періодичного
введення мультипробіотика «Симбітер ацидофільний» концентрований
1
389,9+8,9
161,5+5,0
2,4
2
395,9+10,0
159,6+4,2
2,5
384,9+9,6
159,8+4,2
2,4
3
4
377,6+7,5
159,1+4,7
2,4
373,0+6,8
155,5+4,3
2,4
5
6
365,4+7,5
145,3+4,3
2,5
№ проби

*– р<0,05 у порівнянні з відповідною пробою в контролі.

ється посилення декон’югації жовчі,
що може приводити до посилення катаболізму холестеролу, зниження його абсорбції і зменшення рівня в сироватці крові [24]. Бактеріальний штам,
який володіє гідролазою жовчних солей, відщеплює гліцинову або тауринову групу від кон’югованих жовчних
солей, завдяки чому останні стають
менш бактеріостатичними. Ця властивість має особливе значення для
підтримання життєздатності штаму в
процесі кишкового транзиту [25].

курсового введення мультипробіотика на жовчосекреторну функцію печінки у щурів з глутамат-індукованим
ожирінням показало, що у цих тварин
спостерігається гіпохолестеринемічний ефект «Симбітеру ацидофільного концентрованого». Гідролаза солей
жовчних кислот, яка синтезується рядом пробіотичних бактерій, відповідальна за декон’югацію жовчних солей в порожнині кишечника і за обмеження абсорбції холестеролу через
ентероцити. Завдяки цьому відбува49
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Дана робота присвячена дослідженню проблеми когнітивних порушень у
хворих на хронічний гепатит С. За результатами нейропсихологічного тестування 156 хворих на ХГС виявлено, що у 108 (69,2%) пацієнтів спостерігалося
порушення когнітивних функцій. Під час аналізу за статтю встановлено, що серед них переважали чоловіки (59%), у яких частіше виявлялися когнітивні порушення середнього та важкого ступеня. Виявлено, що у 98 із 156 (62,8%) обстежених хворих на ХГС були присутні кріоглобуліни, проте серед пацієнтів із когнітивними порушеннями кріоглобуліни були виявлені у 91 особи із 108 (84,2 %).
Водночас, у пацієнтів, в яких діагностовано високий рівень кріоглобулінів, переважали виражені когнітивні порушення. Перспективи наступних досліджень
спрямовані на подальше вивчення порушення когнітивних функцій як індикатора судинної патології у хворих на ХГС, їх зв’язку з кріоглобулінемією та на пошук можливостей їх профілактики та лікування.
Ключові слова: хронічний вірусний гепатит С, когнітивні порушення, кріоглобуліни.

ПРОБЛЕМА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С
О.Б. Ворожбит
Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого, г. Львов, Украина
Данная работа посвящена исследованию проблемы когнитивных нарушений у больных хроническим гепатитом С. По результатам нейропсихологического тестирования 156 больных ХГС обнаружено, что у 108 (69,2%) пациентов
наблюдалось нарушение когнитивных функций. При анализе по полу установлено, что среди них преобладали мужчины (59%), у которых чаще диагностировались когнитивные нарушения средней и тяжелой степени. Выявлено, что у
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98 из 156 (62,8%) обследованных больных ХГС присутствовали криоглобулины,
однако среди пациентов с когнитивними нарушениями криоглобулины были
обнаружены у 91 из 108 (84,2%). В то же время у пациентов, у которых диагностирован высокий уровень криоглобулинов, преобладали выраженные
когнитивные нарушения. Перспективы последующих исследований направлены
на дальнейшее изучение нарушения крогнитивніх функций как индикатора сосудистой патологии у больных ХГС, их связи с криоглобулинемией и на поиск
возможностей их профилактики и лечения.
Ключевые слова: хронический вирусный гепатит С, когнитивные нарушения, криоглобулины.

PROBLEM OF COGNITIVE DISORDERS
IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C
O.B. Vorozhbyt
Danylo Halytsky Lviv national medical university, Lviv, Ukraine
This work is devoted to the study of the problem of cognitive impairment in patients
with chronic hepatitis C (CHC). According to the results of neuropsychological
testing of 156 patients with CHC, it was found that 108 (69.2%) patients had cognitive
impairment. In the analysis of sex, it was established that 59% of them predominated
among men, in whom moderate and severe cognitive impairments were more frequent.
It was found that in 98 of 156 (62.8%) surveyed patients with CHC were present with
cryoglobulins, however, among patients with identified disorders of CP, cryoglobulins
were found in 91 out of 108 (84.2%). At the same time, in patients diagnosed with high
levels of cryoglobulins, severe cognitive impairment prevailed. Prospects for further
research are aimed at further studying the violation of CF as an indicator of vascular
pathology in patients with CHC, their relationship with cryoglobulinemia and the
search for opportunities for their prevention and treatment.
Key words: chronic viral hepatitis C, cognitive impairment, cryoglobulins.
Вступ. Вірусний гепатит С належить до числа найактуальніших проблем охорони здоров’я усіх країн світу. Його медичне і соціальне значення
визначається прогресуючим зростанням захворюваності, повсюдним поширенням, різноманітністю клінічних проявів, нерідко тяжким перебі-

гом, високою імовірністю формування
хронічного перебігу та позапечінкових
уражень. За оцінками експертів у світі
налічується 300 – 500 млн. носіїв вірусу гепатиту С, 80 % з них є хворими на
хронічний вірусний гепатит С (ХГС)
[1]. ХГС асоціюється з цілим рядом
клінічних синдромів та захворювань,
53

Гепатологія, 2019, № 4
при цьому їх етіологічна роль в одних
випадках вважається вірогідною, в інших – ймовірною, та вимагає подальших підтверджень. Отже, для виявлення цієї патології необхідне обстеження
не лише осіб з ознаками ураження печінки, а й пацієнтів з позапечінковими
проявами, властивими цим інфекціям
[2,3]. Окрім того для гострих і хронічних захворювань печінки характерна поява цілої низки ускладнень, серед яких одним з найбільш грізних є
печінкова енцефалопатія (ПЕ), поява
якої часто визначає прогноз хвороби.
У більшості випадків ПЕ є зворотним
процесом порушенням інтелектуальної, емоційної, психомоторної і поведінкової функцій мозку внаслідок
метаболічних порушень, що розвиваються в результаті гострих або хронічних уражень печінки. Частота виявлення клінічно маніфестної ПЕ при
цирозі печінки різної етіології становить близько 30-45 %. З урахуванням
латентної ПЕ, діагностованої тільки за
допомогою спеціальних тестів, частота
ПЕ у хворих з цирозом печінки сягає
50-70 %. Основну роль у патогенезі ПЕ
відводять аміаку, а серед потенційних
нейротоксинів також розглядаються
меркаптани, коротколанцюгові жирні кислоти, феноли, ароматичні амінокислоти та інші. Роль несправжніх
нейротрансміттерів можуть виконувати метаболіти ароматичних амінокислот (β-феніл-етаноламін і октопамін),
які, конкуруючи з природними нейротрансміттерами (адреналіном, норадреналіном, дофаміном), призводять
до пригнічення нервової системи. Ряд
дослідників розглядають можливос-

ті прямої ушкоджуючої дії ендогенних
нейротоксинів на астроглію, що супроводжується підвищенням проникності
гематоенцефалічного бар’єру, зміною
активності іонних каналів і нейротрансмісії, порушенням церебрального енергетичного обміну. Виходячи з
того дослідження нейропсихологічних
синдромів при ПЕ є надзвичайно актуальним і знаходиться на стадії інтенсивного розвитку. Одним з основних
методів діагностики когнітивних порушень (КП) є психологічний. Здійснено
безліч спроб визначення електрофізіологічних корелятів психічних процесів і станів. За останні роки дослідники показали, що когнітивні функції
пов’язані з нейромедіаторними системами [6]. Діагностика латентної печінкової енцефалопатії ґрунтується на
результатах різноманітних психометричних тестів і нейрофізіологічних
досліджень. За допомогою цих тестів
оцінюється здатність виконувати когнітивні функції, при цьому визначення
тяжкості ПЕ встановлюється на визначенні часу, який витратив хворий на
виконання тесту. Проте слід враховувати, що за простотою і зручністю психометричних тестів приховані певні
недоліки, серед яких на першому місці
вплив на їх результати численних екзогенних та ендогенних чинників. Тому
ймовірність помилкового діагнозу ПЕ
можна звести до мінімуму, якщо використовувати декілька тестів у одного пацієнта, інтерпретуючи результати
комплексно [5,6].
Мета дослідження. Вивчити частоту та особливості розвитку когнітивних порушень у хворих на хроніч54
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ях 2018 р. по лікуванню ХГС (EASL
Recommendations on Treatment of
Hepatitis C 2018 European Association
for the Study of the Liver), є покращення якості життя пацієнтів.
Всесвітня організація охорони
здоров’я визначає якість життя як
сприйняття людьми свого положення в житті, залежно від культурних
особливостей і системи цінностей та
в зв’язку з їхніми цілями, очікуваннями, стандартами, турботами. Також
вона пропонує оцінювати якість життя по параметрах:
1. Фізичні: енергійність, втома, фізичний дискомфорт, сон і відпочинок;
2. Психологічні: самооцінка, концентрація, позитивні емоції, негативні
переживання, мислення;
3. Ступінь незалежності: повсякденна активність, працездатність, залежність від ліків і лікування;
4. Життя в суспільстві: повсякденна активність, соціальні зв’язки,
дружні зв’язки, суспільна значущість, професіоналізм;
Довкілля: житло та побут, безпека,
дозвілля, доступність інформації, екологія (клімат, забрудненість, густонаселеність);
Духовність і особисті переконання.
У вступі до Статуту Всесвітньої
організації охорони здоров’я (ВООЗ)
зазначено, що здоров’я — це не лише
відсутність хвороб або фізичних дефектів, а стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя
[7,8].
Дана робота власне присвячена вивченню одному із аспектів психічного

ний вірусний гепатит С та можливість
їх лікування на сучасному етапі.
Матеріали та методи дослідження. Обстежено 156 хворих на ХГС, які
знаходились на стаціонарному лікуванні в НП КЗ ЛОІКЛ, або зверталися
на консультацію на кафедру інфекційних хвороб ЛНМУ ім. Данила Галицького, проаналізовано їх медичні карти
стаціонарного хворого та амбулаторні
карти. Підтвердження діагнозу ХГС
проводилося згідно клінічних медичних рекомендацій за допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції
(ПЛР): визначення в крові РНК ВГС,
генотипу віруса, вірусного навантаження та імуноферментного аналізу
(ІФА), визначення антитіл до вірусу
гепатиту С (Ig M та G). Активність
перебігу оцінювалася за допомогою
визначення ступеня активності АлАТ
та АсАТ у сироватці крові. Також усім
пацієнтам були проведені загальноприйняті клінічні об’єктивні, лабораторні та інструментальні методи
дослідження. Біохімічні аналізи проводилися на момент госпіталізації та
через кожні наступні 10 днів перебування хворих у стаціонарі, для амбулаторних хворих - на базовому візиті і теж через 10 днів. Усім пацієнтам
визначали рівень кріоглобулінів у сиворотці крові. Вираженість когнітивних розладів оцінювали за допомогою наступних методів: шкала ментального статусу (Mini-Mental State
Examination, MMSE 5), тест малювання годинника GDS [6].
Результати та їх обговорення.
Одним із основних завдань, наведених в Європейських рекомендаці55
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здоров’я - проблемі порушень когнітивних функцій у хворих на ХГС, які
насамперед призводять до зниження
якості життя, порушення соціальної
та професійної діяльності пацієнтів.
У дослідження було включено 156
хворих на ХГС віком від 18 до 65 років, серед яких жінок 76 (48,7%), а чоловіків 80 (51,2%).
Усім пацієнтам для виявлення та
оцінки ступеня важкості порушення КФ проводили два психометричних тести з метою звести до мінімуму ймовірність помилкового діагнозу,
оскільки слід пам’ятати, що незважаючи на простоту та зручність в застосуванні даних тестів, на їх результати
впливають численні ендогенні та екзогенні чинники. Перший тест - шкала ментального статусу (Mini-Mental
State Examination, MMSE 5), за допомогою якого оцінювали орієнтацію
в часі та просторі, запам’ятовування,
увагу і рахунок, відтворення слів, мову пацієнта. Результати оцінювалися в балах: де 29-30 балів порушення
відсутні, а <10 балів - важка деменція. Наступним тестом був тест «Малювання годинника», який є одним
з найпростіших тестів на визначення порушень пам’яті. Він не вимагає
наявності складних таблиць, займає
мало часу і є досить інформативним.
Для проведення тесту знадобиться
чистий аркуш нелінійованого паперу і олівець. Пацієнту кажуть: «Будь
ласка, намалюйте круглий годинник
з цифрами на циферблаті. Стрілки
показують годину, без п’ятнадцяти
два». Пацієнт самостійно, без підказок, по пам’яті повинен намалювати

циферблат у вигляді кола, правильно
розташувати всі цифри і стрілки, що
вказують час. Зазвичай цей тест не
викликає ускладнень. Але при наявності когнітивних порушень, проблем
з пам’яттю, хворий допускає неточності і помилки. Результат тесту оцінюється за 10-бальною шкалою, де 10
балів - норма, а 1 бал - пацієнт не робить спроби виконати інструкцію лікаря. Але якщо результат менше 9 балів, слід говорити про наявність виражених порушень пам’яті.
Серед обстежених осіб під час першого тестування частка хворих із виявленими КП становила 69,2 % (108) –
різного ступеня важкості (рис. 1).
Під час аналізу за статтю встановлено, що серед виявлених переважали
чоловіки (59%), у яких частіше виявлялися КП середнього та важкого ступеня. При дослідженні була встановлена пряма залежність появи КП від
віку пацієнтів (табл.1).
Як видно з таблиці 1, кількість КП
у хворих на ХГС залежить від статі пацієнтів та достовірно корелює із віком: зменшення кількості пацієнтів із
КП у віці після 60 років пов’язано із їх
незначною кількістю у групі обстежених. Важливо зазначити, що пацієнти
із важкими формами КП додатково
мали захворювання серцево-судинної
системи (гіпертонічна хвороба) та цукровий діабет.
Отримані дані про наявність кріоглобулінів: у 98 із 156 (62,8%) обстежених хворих на ХГС були присутні
кріоглобуліни, проте серед пацієнтів
із виявленими порушенням КП кріоглобуліни були виявлені у 91 особи
56
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Рисунок 1. Поширеність порушення когнітивних функцій серед хворих на ХГС

Таблиця 1
Розподіл хворих на ХГС з когнітивними порушеннями за віком та статтю
Вік
18-29
30-39
40-49
50-59
>60

Чоловіки
6 (5,55%)
10 (9,25%)
15 (13,88%)
23 (21,29%)
8 (7,4%)

Жінки
4 (3,7%)
7 (6,48%)
12 (11,1%)
19 (17,59%)
4 (3,7%)

Всього 108

62 (57,37%)

46 (42,57%)

ураження судин головного мозку, яке,
ймовірно, відіграє важливу або й провідну роль у патогенезі розвитку КП.
Отже, когнітивна дисфункція має
значний негативний вплив на якість
життя пацієнта, а також ускладнює діагностику та лікування цих пацієнтів,
що спричинено утрудненням адекватної оцінки скарг хворого та непевністю лікаря у сумлінному дотриманні
цими пацієнтами його рекомендацій
щодо режиму лікування. Окрім того, розвиток важких когнітивних порушень призводить до неможливості

із 108 (84,2%). Водночас у пацієнтів,
в яких діагностовано високий рівень
кріоглобулінів, переважали виражені
когнітивні порушення. Слід відзначити, що після закінчення терапії препаратами прямої противірусної дії, КП
виявлялися у 65%, проти 69,2%, виявлених на першому тестуванні. Слід
відмітити, що відсутність достовірного зменшення виявлення КП перед терапією та після її закінчення,
не зважаючи на успішно проведену
ПВТ та елімінацію ВГС, можна пояснити наявністю кріоглобулінемічного
57
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пацієнта, а іноді і його рідних, продовжувати роботу і як наслідок до
економічних втрат у вигляді витрат
суспільства на лікування і догляд за
хворими. Це надає даній проблемі не
лише медичного, але й соціально-економічного значення, вимагає подальшого вивчення впливу ХВГ на психоемоційний стан хворих [2,9].
Висновки. 1. За результатами
нейропсихологічного тестування 156
хворих на ХГС виявлено, що у 108
(69,2 %) пацієнтів спостерігалися порушення когнітивні функцій.
2. Під час аналізу за статтю встановлено, що серед виявлених перева-

жали чоловіки (59%), у яких частіше
виявлялися КП середнього та важкого ступеня.
3. Виявлено, що у 98 із 156 (62,8%)
обстежених хворих на ХГС були присутні кріоглобуліни, проте серед пацієнтів із виявленими порушенням КП
кріоглобуліни були виявлені у 91 особи із 108 (84,2 %).
Перспективи наступних досліджень спрямовані на подальше вивчення порушення КФ як індикатора
судинної патології у хворих з ХГС, їх
зв’язок з кріоглобулінемією та на пошук можливостей їх профілактики та
лікування.
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