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ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
ЗА КАМПИЛОБАКТЕРИОЗОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Д. Л. Кирик (Киев)

Приведены данные о научном обосновании системы комплексного эпидемиологического 
надзора за кампилобактериозом в современных условиях. Осуществлён мониторинг заболе-
ваемости лиц кампилобактериозом разных возрастных груп, бактериологически исследованы 
пробы от сельскохозяйственных животных, птиц и объектов окружающей среды. Эпидемиоло-
гическое маркирование штаммов базировалось на определении вида, серо-биоваровой принад-
лежности, а также геноидентификации. Комплексный эпидемиологический надзор за кампи-
лобактериозом включает эпидемиологический, эпизоотологический, экологический, 
микробиологический, серологический и молекулярно-генетический мониторинг, а также раз-
работку эффективных профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Ключевые слова: кампилобактериоз, эпидемиологический надзор, экология возбудителя, 
типирование, геноидентификация.
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The article presents information on the scientific substantiation of a system of integrated 
epidemiological surveillance of campylobacteriosis in modern conditions. The monitoring of the 
incidence of campylobacteriosis people of different age group has been provided, samples from farm 
animals, birds and the environment has been bacteriologically investigated. Epidemiological marking 
of strains was based on the definition of sero-biovars and genoidentification. Integrated epidemiological 
surveillance of campylobacteriosis includes epidemiological, epizootiological, environmental, 
microbiological, serological and molecular-genetic monitoring, as well as the development of effectiv 
preventive and antiepidemic measures.
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У статті описано випадок клінічного спостереження, що свідчить про можливість роз-
витку широкого спектра мультисистемних позапечінкових проявів при хронічній HCV-
інфекції у вигляді кріоглобулінемічного васкуліту (з ураженням шкіри, м’язів, суглобів, 
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периферичних нервів, органів травлення), гематологічних синдромів (анемія у поєднан-
ні з патологічною проліферацією В-лімфоцитів, дисмієлопоезом) при низькій активнос-
ті запального процесу в печінці. Коморбідна патологія у хворої (Са colli uteri, Т

in situ
 та 

сечокам’яна хвороба з вторинно-хронічним пієлонефритом, маніфестація яких збіглася 
у часі з діагностикою анемії) тривалий час маскувала основне захворювання, що і зу-
мовило складність своєчасної етіологічної верифікації. 

Ключові слова: хронічна HCV-інфекція, позапечінкові прояви, коморбідна патологія.

Хронічний вірусний гепатит (ХВГ) В і С має широкий спектр позапечінкових 
(системних) проявів, що ускладнює їх діагностику та може загальмувати своєчас-
не призначення відповідного лікування [12]. З моменту відкриття вірусу гепати-
ту С (1989) та проведення численних досліджень характер системності ХВГ В і 
С (печінкова, так і позапечінкова патологія) не викликає сумнівів, що дозволило 
розглядати їх не тільки як захворювання печінки, а і як хронічну генералізовану 
інфекцію [2, 11]. 

Серед гепатотропних вірусів HCV-інфекція посідає важливе місце не тільки 
за поширенням у світі та роллю у розвитку хронічних захворювань печінки, але 
і за значенням у розвитку позапечінкових уражень [6]. Якщо при хронічній HBV-
інфекції позапечінкові прояви спостерігають в 10–20 % випадків, то при хроніч-
ній HCV-інфекції – в 22,2–50 % [1, 6, 8, 10]. 

Серед різноманітних позапечінкових проявів (різноманітність нозології), що 
нерідко мають місце як самостійні захворювання, спостерігають як клінічно ла-
тентні, так і дуже яскраві, які часто є провідними в клінічній картині хвороби і 
навіть можуть визначати прогноз і наслідки основного процесу [2, 7, 11]. 

В сучасних умовах до лікарів щодня звертаються пацієнти з декількома за-
хворюваннями, які у вітчизняній літературі описують як конкуруючі, сумісні, 
комбіновані, поєднані, фонові, супутні. У зарубіжній науковій літературі частіше 
використовують терміни «коморбідні» стани, або козахворювання, «коморбідний» 
статус, «коморбідність», «поліморбідність», «мультиморбідність», «поліпатія» [4]. 
З клінічної точки зору коморбідна патологія обтяжує перебіг основного захворю-
вання, призводить до змін звичної клінічної картини, стає причиною розвитку 
летального наслідку. З економічної точки зору поліморбідність збільшує витрати 
на діагностику і лікування хвороб. Саме тому проблема коморбідності є однієї з 
найбільш актуальних в умовах реальної клінічної практики [4]. 

Системні прояви ХВГ В і С маловідомі не лише широкому колу терапевтів і 
сімейних лікарів, але і вузьким спеціалістам (гастроентерологам, гематологам, 
ревматологам, дерматологам, неврологам та ін.). Важливе діагностичне значення 
має їх виражений клінічний поліморфізм [1, 2, 6–12]. Нерідко позапечінкові про-
яви «маскуються» під інші хвороби, які за тяжкістю перебігу мають перевагу пе-
ред ураженням печінки, що зазвичай ускладнює своєчасну етіологічну верифіка-
цію. Результати адекватного лікування таких хворих безпосередньо залежать від 
своєчасної діагностики основної хвороби. 

Саме поліморфізм клінічної картини позапечінкових системних проявів хро-
нічної HCV-інфекції отримали підтвердження у власному клінічному спостере-
женні, в якому виявлені HCV-асоційовані мультисистемні синдроми. Вперше 
виявлену анемію в дебюті двох незалежних супутніх захворювань, що збіглися у 
часі їх перебігу, тривалий час пов’язували саме з цими хворобами, кожна з яких 
могла стати причиною її виникнення. Як з’ясувалося пізніше, розвиток анемії був 
позапечінковою маніфестацією хронічної HCV-інфекції, що узгоджується з дани-
ми літератури [9], у хворої з коморбідною патологією. Отже, поєднаний перебіг 
двох незалежних, різних за етіологією і патогенезом коморбідних станів (діагнос-
товані Са colli uteri, Т

in situ
 та сечокам’яна хвороба – СКХ з вторинно-хронічним 

пієлонефритом) і хибне трактування анемії тривалий час маскували основне за-
хворювання, що і зумовило складність своєчасної етіологічної верифікації та про-
гресуючий перебіг хвороби. 

Вважаємо за доцільне навести власний складний клінічний випадок.
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Хвора Б., 58 років, 17.04.2015 р. направлена на госпіталізацію до терапевтичного від-
ділення (т/в) 5-ї міської клінічної лікарні (МКЛ) після консультації провідних обласних 
спеціалістів. Цього дня вона виписана з неврологічного відділення (н/в) міської лікарні. 
При госпіталізації скаржилась на виражену загальну слабість, висипання на тілі, отерплість 
рук та ніг (більше зліва), слабість у них, біль у нозі, неможливість сидіти (через біль в 
спині) та самостійно рухатися. 

Діагноз при госпіталізації: паранеопластичний васкуліт? Паранеопластичний гіперко-
агуляційний синдром на фоні Са colli uteri, метастази (Mts) в печінку (?). Не виключено Mts 
в L

V
–S

I 
(?). Хронічна анемія середнього ступеня тяжкості. 

Вторинна полірадикулонейропатія з вираженим нижнім дистальним парапарезом (біль-
ше зліва), легким парезом лівої руки, вегетативно-больовим синдромом на фоні соматичної 
патології (можливо паранеопластичного ґенезу).

А н а м н е з  з а х в о р ю в а н н я .  Вважає себе хворою із серпня 2014 р., коли під час 
обстеження і лікування в урологічному відділенні (у/в) обласної клінічної лікарні (ОКЛ) 
з приводу ниркової коліки вперше виявлено низький рівень гемоглобіну (Hb). У після-
операційному періоді знаходилася на «Д» обліку в уролога поліклініки, за рекомендацією 
якого з приводу постійної анемії (Hb – 85–72 г/л) оглянута сімейним лікарем і госпіта-
лізована для обстеження до т/в 5-ї МКЛ (09–24.10.2014 р.). При госпіталізації скаржилась 
на виражену слабість, серцебиття, головний біль, задишку, отерплість ніг. Діагноз при ви-
писці: анемія змішаного ґенезу середнього ступеня тяжкості. Хронічний пієлонефрит, ста-
дія нестійкої ремісії. Гідронефроз зліва, І стадія. СКХ. Стан після пієлолітотомії зліва 
(07.08.2014 р.). Проведено лікування: сорбіфер дурулес, фолієва кислота, предуктал МR, 
тіотриазолін в/м; в/в: глюкоза 40 % + аскорбінова кислота, корглікон, метамакс. 

У січні–лютому 2015 р. (на вимогу пацієнтки) за направленням обласного гематоло-
га проходила ретельне обстеження в ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН 
України». Діагноз при направленні: вторинний паранеопластичний гіперкоагуляційний 
синдром. Вторинна нормохромна анемія середнього ступеня тяжкості на фоні раку шийки 
матки. За результатами обстеження ознак захворювання системи крові не виявлено. Ре-
комендовано спостереження гематолога за місцем проживання.

Самопочуття хворої різко погіршилося 07.04.2015 р., коли зранку з’явилися слабість 
та отерплість лівої ноги, у зв’язку з чим не змогла стати на ноги, затерплість лівої руки та 
виражений біль у попереково-крижовому відділі хребта. Ургентно госпіталізована до н/в 
1-ї МКЛ. За час перебування в стаціонарі (07–17.04.2015 р.) оглянута терапевтом, міськи-
ми ревматологом і гематологом, гінекологом, онкогінекологом, травматологом, доцентами 
кафедри неврології. Клінічний діагноз: кріоглобулінемічний васкуліт з ураженням шкіри 
(пухирці), суглобів (артропатія). Са in situ colli uteri. Хронічна анемія середнього ступеня 
тяжкості. Вторинна полірадикулонейропатія з нижнім дистальним парапарезом (більше 
зліва), легким парезом лівої руки, вегетативно-больовим синдромом на фоні соматичної па-
тології. Вторинна аксональна мотосенсорна полінейропатія верхніх та нижніх кінцівок. 
Лікування: наклофен, пентоксифілін, лірика, дексаметазон – 12 мг в/в, омез. В день ви-
писки (17.04.2015 р.) хвора в ОКЛ здала загальноклінічний аналіз крові (ЗАК), оглянута 
обласними спеціалістами і о 20.00 за направленням ОКЛ госпіталізована до т/в 5-ї МКЛ. 

О г л я д  о б л а с н о г о  г е м а т о л о г а . Діагноз: Паранеопластичний васкуліт? Пара-
неопластичний гіперкоагуляційний синдром на фоні Са colli uteri, Mts в печінку (?). Реко-
мендовано: консультація ревматолога, онкогінеколога; КТ органів грудної порожнини 
(ОГП) і органів черевної порожнини (ОЧП). 

О г л я д  о б л а с н о г о  р е в м а т о л о г а .  Діагноз: відсутність даних про кріоглобуліне-
мічний васкуліт. Не виключено Mts в L

V
–S

I 
(?). Рекомендовано: огляд невролога, онкогіне-

колога; аналіз крові на ВІЛ !!!; КТ органів малого таза (ОМТ); рентгенограма L
V
–S

I
 при-

цільно. Хвору слід дообстежити в т/в МКЛ. 
О г л я д  н е в р о л о г а  О К П .  Діагноз: відповідає супутньому діагнозу при госпіталі-

зації до т/в МКЛ 17.04.2015 р. Рекомендовано: лірика 75 мг 2 рази на добу тривалий час; 
дообстеження в обласному клінічному онкологічному диспансері (ОКОД).

А н а м н е з  ж и т т я .  1988 р. – хвороба Боткіна. Алергологічний анамнез не обтяжений. 
Шкідливі звички заперечує. Знаходиться на «Д» обліку гінеколога ОКОД з 07.2014 р. 
і уролога поліклініки – з 08.2014 р. 

Хронологія катамнезу коморбідності (онкопатологія і патологія нирок). У серпні 2014 р. 
вперше діагностована анемія (на фоні маніфестації двох незалежних коморбідних станів, 
що збіглися у часі), яку тривалий час пов’язували саме із супутніми захворюваннями. 

21.07.2014 р. хвору Б., 57 років, гінекологом поліклініки із скаргами на мізерні кров’яні 
виділення із статевих шляхів направлено на консультацію до ОКОД, встановлено попе-
редній діагноз: Susp. Са colli uteri (ендофітна форма). Рекомендовано дообстеження. 
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22.07. – УЗД ОЧП: камінь лівої нирки (у верхній чашечці конкремент 1,1 см в діаметрі). 
З 23.07. по 01.08. 2014 р. – стаціонарне обстеження в гінекологічному відділенні (г/в) 
ОКОД. Клінічний діагноз: дисплазія шийки матки, клінічна група 0. Взята на «Д» облік. 

У серпні 2014 р. (06.08–13.08) – лікування в у/в ОКЛ з приводу: СКХ. Ниркова ко-
ліка. Операція 07.08.2014 р.: пієлолітотомія зліва (детальний опис нижче). Повторне ста-
ціонарне лікування в у/в ОКЛ з 10.09 по 18.09.2014 р.

Повторна госпіталізація до г/в ОКОД: 18.11–21.11.2014 р. Встановлено діагноз: Са in 
situ colli uteri. Анемія. Внаслідок посилення зсідання крові (через відсутність можливості 
забору крові на дослідження) хворій неможливо призначити інфузійну терапію. Рекомен-
довано: уточнення діагнозу в гематологічному відділенні ОКЛ або у Києві. У подальшому 
будуть вирішені питання щодо обсягу хірургічного лікування патології статевих органів. 
Третя госпіталізація до г/в ОКОД: 03.03–06.03.2015 р. Клінічний діагноз: Са colli uteri, 
Т.

in situ
, клінічна група ІІІ. 

З 06.08 по 13.08.2014 р. стаціонарне обстеження та лікування в у/в ОКЛ з приводу 
скарг на періодичний приступоподібний біль в лівій поперековій ділянці. Результати об-
стеження: ЗАК: еритроцити (Ер.) – ↓2,84 · 1012 в 1 л, Hb – ↓86 г/л; лейкоцити (Л.) – 
5 · 109 в 1 л; тромбоцити (Тр.) – 166 · 109 в 1 л, формула крові без змін, ШОЕ – 47 мм/год. 
Загальний аналіз сечі (ЗАС): білок – ↑0,489 г/л, лейкоцити (лейк.) – на 1/3 в полі зору 
(п/з), еритроцити (ер.) незмінені – 40-50 в п/з. Біохімічний аналіз крові (БАК): без від-
хилень від норми. Оглядова та екскреторна урографія: на оглядовій урограмі визначаєть-
ся тінь конкременту 3 × 1,5 см у верхній третині лівого сечоводу. На серії екскреторних 
урограм: гідронефротична трансформація лівої нирки. Справа – без особливостей. Рент-
генографія органів грудної клітки: без патологічних змін. Проведено операцію пієлоліто-
томіі зліва з ендопієловезикальним стентуванням. Клінічний діагноз: СКХ. Коралоподібний 
камінь лівої нирки. Гідронефроз зліва, ІІ стадія. Ниркова коліка. Пієлолітотомія зліва з 
ендопієловезикальним стентуванням (07.08.2014 р.). 

Дані динамічного контролю показників загального аналізу крові 
під час «Д» нагляду уролога

Дата Ер.,
· 1012 в 1 л

Hb
г/л КП Тр., · 109 

в 1 л
Л., · 109 в 

1 л
Морфологія лейкоцитів, % ШОЕ,

мм/годе. п/я. с/я лімф. м.

21.08 2,93 85 0,87 226 8,8 2 8 53 32 5 3
29.08 2,83 82 0,87 394 6,9 1 5 49 42 3 10
26.09 2,61 83 0,95 243 19,4 – 5 61 33 1 7
07.10 2,38 72 0,91 354 39,3 2 9 58 29 2 11

При повторній госпіталізації до у/в ОКЛ (10.09–18.09.2014р.): скарги на підвищення 
температури тіла до 37,2–38,5 оС, біль у лівій поперековій ділянці, загальну слабість. По-
гіршення самопочуття протягом останньої доби. 

Показники загального аналізу крові

Дата Ер., 
· 1012 в 1 л

Hb,
г/л КП Тр., · 109 

в 1 л
Л., · 109 

в 1 л
Морфологія лейкоцитів, % ШОЕ

мм/годе. б. п/я. с/я лімф. м.

10.09 2,65 74 0,92 367 4,8 0 1 3 68 27 1 12
12.09 2,54 68 0,93 248 4,7 1 0 5 75 15 4 5
15.09 2,43 66 0,86 439 6,3 3 0 5 55 29 8 11

ЗАС: білок – сліди, лейк. – на 2/3 в п/з, бактерій – велика кількість. УЗД нирок: 
ознаки пієлонефриту, гідронефрозу зліва. БАК і коагулограма – без змін. Клінічний діа-
гноз: хронічний пієлонефрит, стадія загострення; гідронефроз зліва, І стадія; СКХ; стан 
після пієлолітотомії зліва (07.08.2014 р.).

О б ’ є к т и в н о: загальний стан середнього ступеня тяжкості, смуглявість шкіри із 
сітчастим малюнком на ногах (ліведо), гіперпігментація шкіри. На обличчі та в ділянці 
«декольте» множинні телеангіектазії, яскраві судинні зірочки. Периферичні лімфатичні 
вузли не збільшені. Суглоби не змінені. Набряки відсутні. Органи дихання – без змін. 
Серцева діяльність нормальна, тони ослаблені, систолічний шум на верхівці. Артеріальний 
тиск (АТ) – 160/100 мм рт. ст., пульс – 80 уд./хв, симетричний, слабого наповнення. Жи-
віт при пальпації м’який, безболісний. Печінка на 3–4 см нижче ділянки реберної дуги, 
край щільний. Селезінка не пальпується. 
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Результати амбулаторного та стаціонарного обстежень хворої в лікувальних устано-
вах Полтави та Києва (хронологія збережена). ФГДС від 14.09.2014 р. в ОКОД. Висновок: 
хронічний гастрит. Лабораторне дослідження крові (02.10.2014 р.): залізо сироватки – 
14,08 мкмоль/л (норма 11,5–25 мкмоль/л); ЗЗЗС (загальна залізозв’язувальна здатність 
сироватки крові) – 60 мкмоль/л (норма 30,6–84,6 мкмоль/л); ЛЗЗС – (латентна 
залізозв’язувальна здатність сироватки крові) – 45,9 мкмоль/л (норма – менше 
47 мкмоль/л); коефіцієнт насичення трансферину залізом – 23,4 % (норма 16–50 %). Фе-
ритин сироватки крові – 99 мкг/л (норма 10–150 мкг/л). Примітка. Високе гематокритне 
число. Підвищена в’язкість крові.

Результати обстеження в т/в 5-ї МКЛ (жовтень 2014 р.). Загальний аналіз крові

Дата Ер.,
· 1012 в 1 л

Hb,
г/л КП Тр., · 109

в 1 л
Л., · 109 

в 1 л
Морфологія лейкоцитів, % ШОЕ,

мм/годе. б. п/я. с/я лімф. м.

10.10. 3,3 95 0,86 – 9,4 1 0 2 76 19 2 21
17.10. 2,6 73 0,84 670 9,6 4 1 3 74 17 1 5
24.10. 3,2 92 0,86 710 5,1 6 1 2 70 16 5 3

ЗАС: каламутна, білок – ↑0,183 г/л, лейк. – на все п/з, ер. – незмінені 2–3 в п/з. БАК: 
білірубін –↑32 мкмоль/л (прямий –↑12; непрямий –↑20); холестерин –↑5,9 ммоль/л; ала-
нінамінотрансфераза (АлАТ) – 45 МО/л, аспартатамінотрансфераза (АсАТ) – 15 МО/л; 
С-реактивний протеїн (СРП) – ↑4 мм (в нормі негативний); ревматоїдний фактор – по-
зитивний. УЗД ОЧП (10.10.2014 р.): ознаки хронічного холециститу, панкреатиту; біліар-
ної дискінезії за гіпокінетичним типом; подвоєння чашково-мискового комплексу лівої 
нирки з гідроуретеронефрозом, І стадія; сольового діатезу. 17.10.2014 р. оглянута міським 
гематологом. Діагноз: анемія хронічного захворювання середнього ступеня тяжкості. ФКС 
(27.11.2014 р.): органічної патології не знайдено. 

Результати обстеження в ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН Укра-
їни»: ЗАК (19.01.2015 р.): Ер. – ↓3,46 · 1012 в 1 л; Hb – ↓99 г/л; КП – 0,9; ретикулоцити – 
↑28 ‰; Тр. – ↑491 · 109 в 1 л; Л. – 7,4 · 109 в 1 л; лейкоформула без змін; ШОЕ – 8 мм/
год. Час зсідання крові: початок – 5 хв 15 с, кінець – 6 хв 15 с. ЗАК (26.01.2015 р., авто-
матизований): Ер. – ↓2,88 · 1012 в 1 л; Hb – ↓79 г/л; Л. – 5,9 · 109 в 1 л; Тр. – 220 · 109 в 
1 л; 20.01.2015 р.: пряма і непряма проби Кумбса – негативні. 

Клініка хірургічної гематології та гемостазіології (20.01.2015 р.): дослідження системи 
гемостазу провести неможливо, оскільки після центрифугування крові плазми практично 
немає. Тривалість кровотечі – 7 хв, що може свідчити про якісну неповноцінність тром-
боцитів. Рекомендовано: повторне обстеження після нормалізації показників периферич-
ної крові (ПК).

Проведена стернальна пункція (26.01.2015 р.). Результати мієлограми: бласти – 1 % 
(норма 0,1–1,1 %); мієлоцити – ↑17,5 % (норма 7–12,2 %); метамієлоцити – ↓3,5 % (норма 
8–15 %); паличкоядерні – ↓9 % (норма 12,8–23,7 %); сегментоядерні – ↑31 % (норма 13,1–
24,1 %); еозинофіли – 2 %; базофіли – 0,5 %; моноцити – ↑5,5 % (норма 0,7–3,1 %); лім-
фоцити – ↑16,5 % (норма 4,3–13,7 %); нормоцити: базофільні – ↓1 % (норма 1,4–4,6 %); 
поліхроматофільні – ↓7 % (норма 8,9–16,9 %); оксифільні – 5,5 % (норма 0,8–5,6 %). Лей-
коеритробластичне співвідношення ↑6,4 (норма 2,1–4,5); Індекс дозрівання еритрокаріо-
цитів – 0,9, нейтрофільних гранулоцитів – 0,5. Висновок. Клітинність кісткового мозку 
(КМ) різко знижена. Помірний дисмієлопоез. Еритрон за нормоцитарним типом крово-
творення. Мегакаріоцитарний паросток звужений, мікроформи. 

Консультативне дослідження мазків ПК та КМ в Інституті експериментальної пато-
логії, онкології та радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України (29.01.2015 р.). Відділ 
імуноцитохімії та онкогематології. Результати морфологічного дослідження: в ПК – анемія, 
еритроцити у вигляді «монетних стовпчиків». Лейкоцити – 7,4 ·109 в 1 л. В лейкограмі 
лімфоцитів 23 %. В КМ груднини клітинність знижена (не виключено фіброз та склеро-
тичниі зміни). Визначається 30 % клітин типу малих лімфоцитів. Висновок. В КМ – 30 % 
малих лімфоцитів. Підозра на В-лімфопроліферативний процес. В мазку КМ серед лім-
фоцитів Т-лімфоцитів CD3+ – 60 %; В-лімфоцитів CD19+ – 40 %. 

Проведена трепанобіопсія (02.02.2015 р.). Результати дослідження: трепанобіоптат 
КМ клубової кістки розміром 1,9х0,2 см. Мікроскопія: КМ характеризується подвійною 
морфологічною картиною: більша частина кістковомозкових порожнин містить жировий 
КМ з поодинокими гемопоетичними клітинами; деякі порожнини більш активного гемо-
поезу з превалюванням клітин еритроїдного ряду. Мегакаріоцити і Mts – не виявлено.
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Консультативний висновок завідувача відділення захворювань системи крові Інсти-
туту гематології та трансфузіології АМН України (11.02.2015 р.): результати проведеного 
цитологічного, цитохімічного, гістологічного, імунологічного досліджень КМ не дають 
підстав діагностувати захворювання системи крові. Рекомендовано: спостереження онко-
лога, гематолога – для корекції рівня Hb.

Обстеження в н/в і т/в міської лікарні (квітень 2015 р.): неврологічний статус: симп-
том Горнера зліва, фотореакції зіниць жваві. Ністагм дрібнорозмашистий. Парез конвер-
генції. М’язова сила знижена у лівій руці до 1 балу, у лівій нозі – до 2 балів, у правій – 
2,5 бала. Рефлекси з рук D < S, черевні – abs, колінні, ахіллові зліва відсутні. Симптом 
Бабинського (+) dextra. Поліневритичний тип порушення чутливості. Виражений 
вегетативно-больовий синдром. Дистальний гіпергідроз, дистальна гіпотермія у кінцівках. 
Менінгеальних знаків немає. 

ЗАК – без змін. ЗАС: каламутна, питома вага – 1011, лейк. – 10–12 в п/з, циліндри – 
4 в п/з. Коагулограма – згусток. 

УЗД магістральних судин нижніх кінцівок: ознаки облітеруючого атеросклерозу судин 
лівої нижньої кінцівки без ознак порушення гемодинаміки.

МРТ попереково-крижового відділу хребта (09.04.2015 р.): ознаки остеохондрозу і 
протрузії міжхребцевих дисків попереково-крижового відділу хребта; інтракорпоральних 
вузлів (гриж) Шморля Th

XІІ
, L

І–V
, S

1
; деформуючого спондилоартрозу і спондильозу 

попереково-крижового відділу хребта; остеопорозу; гемангіом L
І
, L

ІІІ
, L

V
; кіст Тарлова; 

деформуючого артрозу крижово-клубового зчленування; С-подібного сколіозу вліво І сту-
пеня. 

ЗАК в ОКЛ (17.04.2015 р.): Ер. – ↓3,19 · 1012 в 1 л; Hb – ↓85 г/л; гематокрит – ↓26,9 %; 
Л. – 6,8 · 109 в 1 л; у формулі крові – моноцитоз (13 %, або 0,8 · 109 в 1 л); ШОЕ – 60 мм/
год. БАК (22.04.2015 р.): загальний білок – ↓53 г/л (норма 65–85 г/л); альбуміни – ↓30 г/л 
(норма 32–52 г/л); АлАТ – ↑58 МО/л (норма 5–40 МО/л); АсАТ – ↑75 МО/л (норма 
5–35 МО/л); ГГТП – ↑215 МО/л (норма 5–30 МО/л); креатинін – ↓40 мкмоль/л (норма 
50–120 мкмоль/л) ; тимолова проба – ↑5,8 одиниць (норма до 4 од.); кальцій – ↓1,23 ммоль/л 
(норма 2,22–2,75 ммоль/л); СРП –↑4 мм; ревматоїдний фактор позитивний. Коагулогра-
ма (21.04, 22.04, 24.04 і 30.04.2015 р.) – кров’яний згусток. 

КТ ОГП, ОЧП і ОМТ з контрастною речовиною «Томогексол 350» (18.04.2015 р.): 
ознаки застійних явищ в задньо-базальних відділах обох легень; стеатогепатозу; гепато-
спленомегалії; некалькульозного холециститу; атеросклеротичного аортокардіосклерозу; 
поодинокого парааортального лімфатичного вузла в черевній порожнині; неповне подво-
єння лівої нирки. 

Аналіз крові на гепатит В і С (21.04.2015 р.): HB
s
Ag не виявлено; затриманий на HCV. 

Аналіз сироватки крові на антитіла до вірусу гепатиту С: в тест-системі для ІФА від 24.04 
і 28.04.2015 р. отримано позитивний результат. При дослідженні крові на ВІЛ-інфекцію 
(21.04.2015 р.) антитіла до ВІЛ не виявлено; на LE-клітини (23.04.2015 р.) не виявлено. 

Огляд онколога ОКОД (22.04.2015 р.). Діагноз: Са colli uteri Т 
in situ

 N
о
M

о
.

МРТ головного мозку (23.04.2015 р.): ознаки дисциркуляторної дистонії; остеохон-
дрозу та протрузії міжхребцевих дисків шийного відділу хребта; деформуючого спонди-
льозу і спондилоартрозу шийного відділу хребта; асиметрії хребтових артерій. 

Імунологічне дослідження крові (23.04.2015 р.): ДНК двоспіральна (ANA-Screen), 
антитіла IgG – < 1 (< 4 – негативний); антинуклеарні антитіла (ANA, метод IFT) – < 1 : 
100 (титр < 1 : 100 – негативний). 

Огляд інфекціоніста (29.04.2015 р.). Діагноз: хронічний гепатит С (анти-HCV від 
28.04.2015 р.) з переходом у цироз, мінімальна ступінь активності, гепатоцелюлярна недо-
статність ІІ ступеня на фоні полірадикулонейропатії з нижнім дистальним вираженим 
парапарезом (більше зліва), легким парезом лівої руки. Анемія середнього ступеня тяжкості. 
Са in situ colli uteri.

ФГДС (30.04.2015 р.): ерозивна гастродуоденопатія. Недостатність кардії.
Аналіз крові на HCV RNА (Synevo) (05.05.2015 р.): ПЛР. Вірус гепатиту С (кров, 

якісне визначення, Real-time), PCR HCV qualitative – ВИЯВЛЕНИЙ.
Клінічний діагноз: хронічний гепатит С (анти-HCV від 28.04.2015, PCR HCV RNА+ 

від 05.05.2015 р.) з переходом у цироз, мінімальний ступінь активності, генералізований 
васкуліт з ураженням шкіри (судинна пурпура, ліведо), суглобів (поліартралгія), перифе-
ричних нервів (полінейропатія), м’язів, травного каналу (ішемічний ерозивний гастродуо-
деніт), гепатоцелюлярна недостатність ІІ ступеня. Анемія середнього ступеня тяжкості. 
Са colli uteri, Т

in situ
 N

о
M

о. 
Остеопороз. Поширений міжхребцевий остеохондроз хребта з пере-

важним ураженням шийного та попереково-крижового відділів, деформуючий спондильоз і 
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спондилоартроз, стадія ІІ, ФН ІІ ступеня.
 
Хронічний пієлонефрит, стадія нестійкої ремі-

сії. Гідронефроз зліва, І стадія. СКХ. Стан після пієлолітотомії зліва (07.08.2014 р.). При-
значено лікування: реосорбілакт, гепатокс, рибоксин, свіжозаморожена плазма, 
аналгін+димедрол, габантин, медулак, йогурт.

На фоні проведення патогенетично обґрунтованої терапії спостерігали клінічне по-
ліпшення самопочуття: хвора поступово почала самостійно вставати з ліжка, рухатися та 
обслуговувати себе, що свідчило про правильну етіологічну верифікацію діагнозу та адек-
ватність лікування.

КОМЕНТАР (з урахуванням хронології катамнезу та за даними медичної до-
кументації амбулаторного спостереження і стаціонарного лікування в різних лі-
кувальних установах Полтави і Києва). Наведений клінічний випадок зумовив 
суттєві труднощі в ранній етіологічній верифікації хвороби у хворої з прогресу-
ючим перебігом захворювання, що спричинило стійку втрату працездатності та 
неможливість самостійно себе обслуговувати. Загальна тривалість хвороби, до 
моменту з’ясування справжньої причини розвитку симптомокомплексу HCV-
асоційованих мультиорганних уражень, становила 8 міс. Важливо, що початок 
захворювання збігся з розвитком випадкової комбінації різних за етіологією й 
патогенезом двох коморбідних станів (з різницею у 2 тиж): дисплазії шийки мат-
ки з наступною трансформацією в Са colli uteri, Т

in situ
 та патології нирок (СКХ. 

Коралоподібний камінь лівої нирки. Гідронефроз зліва, ІІ стадія. Ниркова коліка. 
Операція – пієлолітотомія зліва. Вторинно-хронічний пієлонефрит). 

Розвиток і нашарування двох супутніх (коморбідних) захворювань, що збі-
глися у часі, явно маскували перші позапечінкові прояви HCV-інфекції у вигля-
ді одноросткової цитопенії (анемія), виявленої вперше під час двох послідовних 
(з інтервалом в 1 міс) госпіталізацій до у/в. Отже, виявлення перших позапечін-
кових проявів хронічної HCV-інфекції збіглося у часі з початком виникнення 
(дебютом) клінічних ознак двох незалежних ко-захворювань. За даними літера-
тури, основними клінічними проявами, що змушують більшість хворих на ХВГ В 
і С звернутися до лікаря, є саме анемічні симптоми різного ступеня вираженості 
та/або тривала інтермітуюча гарячка без видимих вогнищ інфекції [9]. Слід за-
значити, що визначення нормального рівня феритину у сироватці крові хворої 
(99 мкг/л від 02.10.2014 р.) свідчить про відсутність в організмі залізодефіцитно-
го стану. Отже, анемія була не залізодефіцитною, а пов’язана з іншими патогене-
тичними механізмами її розвитку, оскільки рівень феритину сироватки нині вва-
жають загальновизнаним маркером забезпеченості організму залізом [3]. 

Протягом 4 міс хвора проходила як амбулаторне, так і стаціонарне обстежен-
ня з приводу діагностованої анемії, яку трактували як анемію хронічного хворого, 
що розвивається при хронічних інфекціях, запальних і неопластичних процесах 
тривалістю понад 1–2 міс [3], тобто на фоні коморбідності. Адже розвиток анемії 
може бути закономірно зумовлений як кожним з цих фонових захворювань окре-
мо, так і їх комбінацією, що у висновках лікарі оцінювали як змішаний її ґенез. 
Саме стійке та тривале зниження рівня Hb, рефрактерність анемії до терапії, гі-
перкоагуляційний синдром стали підставою для дообстеження у ДУ «Інститут 
гематології та трансфузіології НАМН України». Результати цитологічного, цито-
хімічного, гістологічного та імунологічного досліджень КМ у Києві спростували 
підозри про наявність у хворої захворювання системи крові. Але про що можуть 
свідчити виявлені зміни? В мієлограмі клітинність КМ різко знижена, помірний 
дисмієлопоез. В КМ визначається 30 % малих лімфоцитів. Підозра на 
В-лімфопроліферативний процес? Гістологічне дослідження трепанобіоптату клу-
бової кістки показало, що КМ характеризується подвійною морфологічною кар-
тиною: більша частина кістковомозкових порожнин містить жировий КМ з пооди-
нокими гемопоетичними клітинами (що вказує на зменшення вогнищ активного 
мієлопоезу); окремі порожнини більш активного гемопоезу з превалюванням клі-
тин еритроїдного ряду. Отримані результати повністю відповідають даним літе-
ратури, що вказують на досить різноманітні порушення червоної крові при HBV 
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і HCV-інфекції [5, 9]. Зокрема, у абсолютної більшості хворих на ХВГ з низькою 
активністю запального процесу в печінці та 1–3-паростковою цитопенією в крові 
кістковомозкове кровотворення характеризувалося неефективністю гемопоезу 
(ознаки дисгемопоезу) [9]. Також відмінною особливістю HCV-інфекції є акти-
вація та проліферація В-лімфоцитів [2], що було виявлено у хворої Б. 

Через 2 міс після обстеження у Києві хвора Б. в ургентному порядку була 
госпіталізована до н/в з приводу раптового розвитку нових клінічних ознак хво-
роби: слабість та отерплість лівої ноги, в зв’язку з чим не змогла стати на ноги, 
виражений біль у попереково-крижовому відділі хребта, затерплість лівої руки, 
висипка на шкірі. Відсутність клінічного поліпшення від проведеної терапії у н/в, 
неможливість самостійно рухатися зумовили проведення консультативних огля-
дів провідних обласних спеціалістів з наступною госпіталізацією до т/в МКЛ для 
дообстеження. 

З’явилося багато запитань і припущень щодо хвороби пацієнтки. Перш за все 
це могло свідчити про неухильно прогресуючий перебіг захворювання нез’ясованого 
ґенезу. Ретельний аналіз всіх складових діагностичного процесу (скарг, катамне-
зу захворювання, хронології розвитку основних клінічних проявів різних фонових 
хвороб, результатів обстеження і проведених досліджень) дозволили оцінити та 
диференціювати основне захворювання від супутніх, що дало змогу провести ряд 
необхідних додаткових специфічних обстежень (імунологічних та діагностику на 
HBV- і HCV-інфекції). 

Найбільш значущими клінічними ознаками, що і визначили подальшу діа-
гностичну тактику, були клінічні прояви есенційного кріоглобулінемічного вас-
куліту (змішана кріоглобулінемія – ЗК). Відомо, що ЗК в 70 % випадків асоційо-
вана з хронічною HCV-інфекцією [1, 6, 7, 8, 11] і зустрічається частіше у жінок 
середнього і літнього віку [1]. Встановлено, що тривала позапечінкова персистен-
ція та реплікація HCV в клітинах КМ і периферичних мононуклеарних клітинах 
(переважно В-лімфоцитах) запускають патологічне продукування кріоглобулінів 
ІІ і ІІІ типу (з розвитком так званої ЗК) [6]. Нині причинно-наслідковий зв’язок 
між HCV-інфекцією і ЗК вважають остаточно доведеним, оскільки у більшості 
хворих з кріоглобулінемією виявлено не лише антитіла до HCV, але і РНК ві-
русу [14]. Типовим її проявом є тріада симптомів (тріада Мельтцера): пурпура, 
артралгія та слабість [6]. ЗК (синдром Мельтцера – Франкліна) – системний 
васкуліт з можливим втягненням у процес різних органів і систем з ураженням 
дрібних судин (капіляр, венул, артеріол) та відкладанням в їхній стінці імунних 
депозитів, що включають кріоглобуліни, який характеризується різноманітними 
комбінаціями клінічних синдромів, серед яких превалюють ураження шкіри (су-
динна пурпура, виразки шкіри, кропивниця, ліведо), хронічний гепатит, 
мембранозно-проліферативний гломерулонефрит, артралгії, периферична полі-
нейропатія тощо [8, 13, 15]. Нейром’язові і суглобові позапечінкові прояви хро-
нічної HCV-інфекції у більшості випадків зумовлені ЗК. Можна спостерігати 
м’язову слабість, міопатичний синдром, міальгію, міастенію [8]. Встановлено, що 
клінічними особливостями хворих на ХВГ С є низька активність запального про-
цесу в печінці (АлАТ менше двох норм - 2N), віремія (HCV RNA) і 1–3-паросткова 
цитопенія в крові, рідше – мієлопроліферативний синдром (гіпертромбоцитоз, 
нейтрофільний лейкоцитоз або стійкий моноцитоз) [9, 10], більшість з яких мала 
місце у хворої. 

Отже, швидке прогресування хвороби, поява сукупності нових різноманітних 
клінічних ознак у вигляді кріоглобулінемічного васкуліту з класичною тріадою 
Мельтцера (пурпура, артралгія і слабість) та патогенетично зумовленої поліней-
ропатії (так званої нозологічної синтропії), на фоні рефрактерної анемії і полі-
морфної клінічної картини супутніх захворювань (патологія нирок, онкопатологія, 
остеопороз, поширений остеохондроз, спондильоз) дали можливість запідозрити 
хронічну НСV-інфекцію. 

Позитивні результати анти-HCV та RNA HCV були поштовхом до з’ясуван-
ня першопричини розвитку більшості клінічних синдромів з мультисистемними 
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ураженнями. Було з’ясовано та доведено, що більшість органних уражень полі-
морфної клінічної картини є позапечінковими проявами хронічної HCV-інфекції, 
а супутні захворювання (СКХ, вторинно-хронічний пієлонефрит, Са colli uteri, 
Т

in situ
, поширений остеохондроз, спондильоз, остеопороз тощо) можна вважати 

поєднаною коморбідною патологією. 
Отже, наведене клінічне спостереження показує можливість розвитку яскра-

вого симптомокомплексу HCV-асоційованих мультисистемних уражень у вигля-
ді кріоглобулінемічного васкуліту (з ураженням шкіри, м’язів, суглобів, перифе-
ричних нервів, органів травлення), численних неясних гематологічних синдромів 
(анемія у поєднанні з патологічною проліферацією В-лімфоцитів, дисмієлопоезом) 
при низькій активності запального процесу в печінці (АлАТ менше 2N). 

Поліморфізм клінічної картини значно ускладнив етіологічну верифікацію 
системних уражень позапечінкової маніфестації хронічної HCV- інфекції на фоні 
коморбідної патології за наявності спільних клінічних ознак, зокрема однопарост-
кової цитопенії (анемії), та інших неясних гематологічних синдромів, що не до-
зволило вчасно провести адекватне лікування. Саме ко-захворювання тривалий 
час «маскували» основну хворобу, що спричинило хибне трактування великої 
кількості HCV-асоційованих органних уражень, оскільки більшість лікарів три-
валий час вважали причиною розвитку мультиорганних уражень у хворої комор-
бідну патологію і трактували їх розвиток як закономірно зумовлені супутньою 
патологією вторинні паранеопластичні синдроми (гіперкоагуляційний, васкуліт, 
анемія).

Висновки. Отже, вірус гепатиту С є причиною різноманітних імунних і ауто-
імунних реакцій, серед яких перше місце посідає кріоглобулінемічний васкуліт 
та пов’язані з ним мультиорганні ураження системного характеру. Позапечінкові 
системні прояви хронічної HCV-інфекції характеризуються як високою частотою 
поширення, так і різноманітністю нозологій, які в ряді випадків «маскуються» 
іншими хворобами, передують розгорнутій клінічній картині ураження печінки, 
тривалий час залишаються єдиними його ознаками та навіть можуть визначати 
прогноз і наслідки основного процесу.

HCV-асоційовані позапечінкові прояви можуть маскуватися під різноманітні 
ревматологічні, гематологічні, неврологічні та інші хвороби і бути нозологічно 
самостійними захворюваннями. Це ускладнює етіологічну верифікацію діагнозу, 
оцінку численних позапечінкових синдромів і нерідко коморбідності, що не до-
зволяє своєчасно призначити специфічне етіотропне лікування. 

Отже, знання позапечінкових системних проявів хронічної HCV-інфекції та 
нозологічно самостійних вірусіндукованих захворювань дозволить привернути 
увагу лікарів різних спеціальностей (терапевтів, сімейних лікарів, вузьких спеці-
алістів) до великої групи патологічних станів неясної етіології, які нерідко за-
лишаються нерозпізнаними, що не дозволяє своєчасно встановити клінічний діа-
гноз, призначити адекватне специфічне лікування і значно погіршує якість 
життя таких хворих. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ 
СИСТЕМНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОЙ НСV-ИНФЕКЦИИ 

У БОЛЬНОЙ С СОЧЕТАННОЙ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

О. А. Гуцаленко, И. П. Катеренчук, В. П. Баштан, А. В. Мохначов, Л. Н. Сало, В. В. Томенко, 
Е. В. Манойло, О. Е. Муковоз, В. И. Мисютина, А. М. Дзюба, В. П. Фалько (Полтава)

В статье описан случай клинического наблюдения, который свидетельствует о возмож-
ности развития широкого спектра мультисистемних внепеченочных проявлений при хрони-
ческой HCV-инфекции в виде криоглобулинемического васкулита (с поражением кожи, мышц, 
суставов, периферических нервов, органов пищеварения), гематологических синдромов 
(анемия в сочетании с патологической пролиферацией В-лимфоцитов, дисмиелопоэзом) 
при низкой активности воспалительного процесса в печени. Коморбидность у больной 
(Са colli uteri,Т

in situ
 и мочекаменной болезнью со вторично-хроническим пиелонефритом, 

манифестация которых совпала во времени с диагностикой анемии) длительное время ма-
скировала основную болезнь, что и обусловило сложность своевременной этиологической 
верификации. 

Ключевые слова: хроническая HCV-инфекция, внепеченочные проявления, коморбидная 
патология. 

CLINICAL POLYMORPHISM OF EXTRAHEPATIC MANIFESTATIONS 
OF CHRONIC HCV SYSTEM INFECTION IN PATIENTS 

WITH ASSOCIATED COMORBIDITY PATHOLOGY 

O. A. Gutsalenko1, I. P. Katerenchuk1, V. P. Bashtan2, A. V. Mokhnachev1, L. N. Salo3, V. V. Tomenko3, 
E. V. Manoilo3, O. E. Mukovoz2, V. I. Misyutina3, A. M. Dzyuba3, V. P. Falco3 (Poltava, Ukraine)

1Department of Internal Medicine 2 with occupational diseases; 2Department of Oncology, 
Radiology and Radiation Medicine Higher State Educational Establishment of Ukraine 

“Ukrainian Medical Stomatological Academy”; 3City Hospital № 5, Poltava 

This article describes a case of clinical surveillance, which demonstrates the ability of 
development of a wide range of multisystem extrahepatic manifestations at chronic HCV-infection 
in the form of cryoglobulinemic vasculitis (with lesions of the skin, muscles, joints, peripheral 
nerves, digestive organs), hematological syndromes (anemia in conjunction with pathologic 
proliferation of B-lymphocytes, dysmyelopoiesis) at low inflammatory process in the liver. Patient’s 
existing comorbidity (Са colli uteri, Т

in situ
 and the urolithiasis disease with secondary chro-

nic pyelonephritis, the manifestation of which coincided in time with the diagnosis of anemia) 
masked for a long time the underlying disease, that caused the difficulty of timely etiological 
verification.

Key words: chronic HCV-infection, extrahepatic manifestations, comorbid pathology.


