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Вступ. Кріоглобулінемічний синдром (КГС) являє со¬ 
бою імунозалежний процес, обумовлений наявністю в 
сироватці крові патологічних білків - кріоглобулінів (КГ), 
які зворотньо преципітуються при температурі нижче 37

о
С 

в судинах малого і середнього калібру, що призводить до 
розвитку системного васкуліту і проявляється класичною 
тріадою симптомів: пурпурою, загальною слабкістю та 
артралгіями, і також можливими нирковими та невроло¬ 
гічними ураженнями. Найчастіше пусковим фактором 
змішаного КГС переважно є лімфотропні віруси (віруси 
гепатиту С (ВГС) та В, цитомегаловірус, вірус Епштейна-
Барр), аутоімунні та онкологічні захворювання. Згідно да¬ 
них літератури, ВГС також відіграє суттєву етіологічну 
роль у більшості випадків КГС. Підраховано, що близько у 
19-90% хворих на хронічний гепатит С (ХГС) виявлена 
низька концентрація циркулюючих змішаних КГ, тоді коли 
явні прояви КГС присутні в 5-30% хворих [1-5]. 

Розвиток КГС визначається взаємодією генетичних 
факторів вірусу і хазяїна. Основне значення надається імун¬ 
ним реакціям, що виникають у відповідь на реплікацію 
НЄУ в клітинах печінки та інших органах. 

НЄУ призводить до хронічної стимуляції імунної сис
теми через різні вірусні протеїни, наприклад, через сог-
протеїн. Це, в свою чергу, призводить до продукції ауто-
антигенів та/або молекулярної мімікрії, яка проявляється 
перехресною активністю аутоантитіл як до НСУ-сог про¬ 
теїну, так і до ядерних антигенів клітин. Проте, основне 
значення має лімфотропність НСУ: переважна реплікація 
вірусу відбувається в В-лімфоцитах. В результаті взаємодії 
антигенів вірусу (Е2 протеїну) зі специфічними рецепто¬ 
рами на поверхні В-лімфоцитів (СБ 81) призводить до над¬ 
мірної проліферації В-лімфоцитів з підвищеною продук¬ 
цією аутоантитіл і продукцію імунних комплексів, в тому 
числі змішаних КГ, які, власне, і є субстратом імунопато-
логічних реакцій, що лежать в основі КГС [6-9]. 

Згідно класифікації Вгоих ех аі. КГ класифікуються на 3 
типи: І тип, II тип, III тип, проте з НСУ-інфекцією асоцію
ються II та III типи, які за своєю біохімічною структурою 
відносяться до змішаних КГ[3,10]. 

Мета дослідження: виявити частоту розвитку та оці¬ 
нити клініко-лабораторні особливості КГС у хворих на 
НСУ-інфекцію. 

Матеріали і методи. В дослідження увійшло 68 (чо
ловіків - 30, жінок - 38) хворих на ХГС, які перебували під 
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спостереженням в гепатологічному центрі та в інфекцій
ному відділенні МКЛ №15 м. Києва. Вік хворих коливався 
від 28 до 62 років, в середньому склав 39,8±3,1 років. Хворі 
були поділені на групи: у І групу увійшло 48 (70,6%) хво
рих, у яких відзначався підвищений рівень КГ в сироватці 
кров, при чому 20 (29,4%) пацієнтів мали як клінічні, так і 
лабораторні прояви КГС (група ІА), а 28 (41,2 %) - лише 
лабораторні ознаки КГС (група ІБ); ІІ групу (порівняння) 
склали 20 (29,4%) хворих з ХГС, у яких не визначався підви
щений рівень КГ в сироватці крові. Усі пацієнти були за
лучені в дослідження за випадковою ознакою. 

Діагноз ХГС виставлявся на основі класифікації хроніч¬ 
них гепатитів, запропонованою на Міжнародному конг¬ 
ресі гастроентерологів (Лос-Анджелес, 1994 р.) [11]. Всі 
пацієнти відповідали наступним критеріям: 1) серологіч¬ 
не підтвердження хронічної НСУ-інфекції та підвищений 
рівень АЛТ щонайменше протягом останніх 6 місяців; 
2) активна реплікація вірусу, що підтверджувалося наявніс¬ 
тю в крові РНК НСУ; 3) характерні зміни на УЗД (збільшення 
розмірів печінки, підвищення її ехогенності, недостатньо 
чітка, розмита структура, підвищена акустична щільність 
паренхіми печінки). У всіх пацієнтів були виключені ВГВ 
(негативний НВ8А§) та ВІЛ-інфекції (негативні антитіла 
до ВІЛ). Пацієнти з НСУ-асоційованим цирозом печінки 
не увійшли в дане дослідження. 

Діагноз КГС ставився на основі наступних клініко-ла-
бораторних критеріїв (згідно діагностичних критеріїв 
змішаної кріоглобулінемії (ЗКГ), запропонованою в 1989 р. 
італійською групою вивчення кріоглобулінемії та Євро¬ 
пейською асоціацією по вивченню печінки, 2012 р.): на¬ 
явність в крові циркулюючих змішаних КГ, позитивний 
ревматоїдний фактор (РФ), шкірна пурпура, слабкість, 
артралгії, мембранопроліферативний гломерулонефрит 
(МПГН), периферична нейропатія [3, 12]. 

Активність цитолітичного синдрому оцінювали за біо¬ 
хімічними даними, зокрема, за активністю аланінаміно-
трансферази (АЛТ) в сироватці крові, крім цього, хворим 
проводилося визначення показників загального білірубі¬ 
ну, лужної фосфатази (як маркера внутрішньопечінково-
го холестазу), тимолової проби (як маркера мезенхімаль-
но-запального синдрому), проведений аналіз гемограми, 
протеїнограми з визначенням вмісту загального білка в 
сироватці крові та окремих його фракцій (альбумінів, 
у-глобулінів), а також наявність РФ. 
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Зразки венозної крові набиралися у пацієнтів натще. 
Зазначені дослідження проводилися за стандартними ме
тодиками (гематологічні тести проводилися на аналізаторі 
"Sysmex XT-2000i" та "Hemorider", біохімічні дослідження 
виконані на аналізаторі Express-550 фірми Ciba-Corning 
(Велика Британія) та Cobas 6000 фірми Roche Diagnostics 
(Швейцарія). Серологічні дослідження були проведені за 
допомогою ІФА на аналізаторі ELISA III покоління, РНК 
ВГС а також генотипування ВГС проводилось всім хво
рим за допомогою методики Real-Time PCR. 

Вміст КГ у сироватці крові визначались спектрофото¬ 
метричним методом за методикою, принцип якої полягає 
у вираховуванні різниці оптичної щільності розчину си¬ 
роватки крові в буфері (рН=8,6) при 4°С та 37°С при 500 нм. 
При чому, враховувалося, що моноклональні КГ (І типу, 
які при ХГС зустрічаються вкрай рідко) виявляються заз
вичай протягом 24 год. охолодження до 4

 0
С, проте змішані 

КГ (II та III типи, які, як правило, асоціюються з ХГС) мо¬ 
жуть виявлятися лише через декілька днів, тому мінімаль¬ 
ний інкубаційний період повинен бути не менше 72 днів. 
Референтні значення рівнів КГ в сироватці крові - 0,1¬ 
0,25 у.о./мл [3,13,14]. 

Статистична обробка результатів досліджень здійсню¬ 
валась на персональному комп'ютері з використанням 
сформованої бази даних пацієнтів у програмі "Statistica® 
for Windows 6.0" та Microsoft Excel 2010. 

Результати та їх обговорення. Серед хворих ХГС з КГС 
чоловіків було 21 (43,8%), жінок 27 (56,2%). Проте, при 
більш детальному аналізі встановлено, що серед хворих 
IA групи, переважали жінки - 16 (75%), на відмінну від 
пацієнтів ЇЇБ та II групи, де жінки складали 12 (42,8%) та 11 
(55%) відповідно. Середній вік хворих I групи становив 
44,8±2,4, II групи - 38,3±3,9. Таким чином, серед хворих 
ХГС з КГС більшість становлять жінки, віком старше 40 
років, що співпадає з даними літератури [2,3,5,7,10,12]. 

Орієнтовна тривалість ХГС визначалася згідно даних 
епідемічного анамнезу: наявність в минулому можливих 
факторів ризику зараження HCV (переливання крові та її 
компонентів, оперативні втручання, гемодіаліз, профе¬ 
сійне зараження тощо), дати вперше виявленого HCV з 
врахуванням ступеню фіброзу печінки на той момент. Та¬ 
ким чином, орієнтовна тривалість HCV-інфекції колива
лась від 1 до 15 років, та в середньому становила 6±0,58 
років. За результатами наших досліджень встановлено 

залежність між тривалістю лабораторно підтвердженої 
НСУ-інфекції, і наявністю клінічних проявів КГС. Так три
валість НСУ-інфекції у хворих ІА групи становила 5,8±0,62 
років, а у хворих ІБ групи - 2,9±0,58 років (р<0,05). Тобто, 
при збільшенні тривалості захворювання збільшується 
ймовірність розвитку клінічних проявів КГС. 

При обстеженні хворих з ХГС на визначення генотипу 
вірусу, встановлено, що серед пацієнтів І групи з 1 геноти
пом вірусу гепатиту С було 21 (43,8%) хворих, з 3 геноти
пом - 25 (52,1%), з 2 генотипом - 2 (4,1%). Серед пацієнтів 
II групи 11 (55%) хворих з 1 генотипом, 8 (40%) хворих з 3 
генотипом та 1 (5%) з 2 генотипом вірусу гепатиту С. Ге¬ 
нотипи, що визначалися - 1,2,3. Таким чином, у нашій 
групі дослідження, як і в загальній популяції європейсько¬ 
го регіону, переважають хворі з 1 та 3 генотипами вірусу 
гепатиту С. Схожий розподіл хворих за генотипами спос¬ 
терігався в обох групах, тому досить важко сказати про 
залежність розвитку КГС від генотипу вірусу гепатиту С. 
Дані щодо розподілу пацієнтів обох груп за генотипом 
вірусу показані на Діаграмі 1. 

Згідно результатів дослідження, у 6 (30%) пацієнтів II 
групи були відсутні будь-які скарги, що значно частіше, 
ніж у пацієнтів I групи - 4 (8,3%). В обох групах, серед 
скарг хворих домінували загальна слабкість та артралгії, 
проте у пацієнтів з КГС дані скарги виявлялися набагато 
частіше (35 (72,9%) та 25 (52,1%), відповідно), ніж у пацієнтів 
II групи (7 (35%) та 3 (15%) відповідно). Клінічні симптоми 
пурпури, периферичної нейропатії, ураження нирок та 
легень спостерігалися лише у хворих з КГС. Пурпура спо¬ 
стерігалася у 13 (27,1%) пацієнтів I групи і виявлялася вона 
при огляді хворого або анамнестичних даних з переваж¬ 
ним розташуванням на нижніх кінцівках. Периферична 
нейропатія була виявлена у 3 (6,3%) хворих I групи і про¬ 
являлася вона клінічно у вигляді парестезій, відчуття похо¬ 
лодання та болю у верхніх та нижніх кінцівках. Дані паціє¬ 
нти не хворіли на ЦД чи інші захворювання, які могли б 
спричинити подібну неврологічну симптоматику. Симп¬ 
томи ураження нирок (у вигляді набряків обличчя та нижніх 
кінцівок, артеріальної гіпертензії, протеїнурії, гіпопро-
теїнемії, гіпоальбумінемії, підвищеного рівня креатиніну 
та сечовини в крові) та легень (застійні явища в легенях, 
двохсторонній ексудативний плеврит) спостерігалися од¬ 
ночасно лише у 1 (2,1%) пацієнтки з тяжким перебігом 
КГС з системним ураженням. 

Розподіл пацієнтів обох груп за генотипом HCV. 
Діаграма 1. 
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Таким чином, в обох групах спостерігались деякі 
відмінності клінічного перебігу ХГС. Так, найбільш час¬ 
тими симптомами, що спостерігалися у хворих обох груп 
були загальна слабкість та артралгії, проте, у пацієнтів з 
КГС ці скарги спостерігалися значно частіше. Також у 
пацієнтів з КГС спостерігалися ряд симптомів (пурпура, 
периферична нейропатія, ураження нирок та легень), які 
не були виявлені у пацієнтів ІІ групи та обтяжували 
перебіг ХГС. 

При обстеженні рівнів КГ, було виявлено, що середнє 
значення рівнів КГ у хворих І групи складало 1,09±0,5 у.о./мл. 
При чому, рівень КГ був значно вищий у пацієнтів ІА 
групи - (1,6±0,4 у.о./мл), ніж у пацієнтів ІБ групи 
(0,6±0,1 у.о./мл), що дає можливість припустити, що 
наявність клінічних симптомів КГС залежить від рівня 
КГ в сироватці крові (р<0,05). 

Дане дослідження також підтвердило наявність коре¬ 
ляції між виявленням КГ в сироватці крові і позитивним 
РФ. Так, у пацієнтів І групи позитивний РФ спостерігався 
у - 46 (95,8%), а у пацієнтів ІІ групи - у 7 (35%) випадків 
(р<0,05). 

Проведений аналіз даних гемограми показав, що зни¬ 
ження кількості еритроцитів у пацієнтів І та ІІ груп істот¬ 
но не відрізнявся, еритроцитопенія була виявлена в 5 
(10,4%) та 2 (10%) хворих відповідно. Проте, лейкопенія 
та тромбоцитопенія значно частіше спостерігалися у 
пацієнтів І групи - 10 (20,8%) та 8 (16,7%) відповідно, ніж 
у пацієнтів ІІ групи - у 1 (5%) та 2 (10%) хворих відповід¬ 
но. Також достовірно частіше в пацієнтів з КГС спостер¬ 
ігався лімфоцитоз - у 25 (52,1%) хворих та підвищений 
рівень ШОЕ >20мм/год - у 19 (39,6%) хворих, на відмінну 
від пацієнтів без КГС, у яких лімфоцитоз спостерігався у 
7 (35%), а підвищений рівень ШОЕ - у 4 (20%) хворих. 

В результаті проведеного аналізу даних біохімічних 
показників крові, середня активність АЛТ у хворих І гру¬ 
пи складала 133,6±20 ОД/л (К - до 41 Од/мл) та істотно не 
відрізнялася від такої у хворих ІІ групи - 127,1±23,5 ОД/л. 
Не було встановленої достовірної різниці також при оцінці 
рівнів загального білірубіну, ЛФ, ТП між хворими І та ІІ 
груп. Проте, при оцінці даних протеїнограми у пацієнтів 
з КГС середнє значення рівнів у-глобулінів становило 
14,4±1,2 г/л (N-6-13 г/л), і було істотно вищим (р<0,05), 

ніж у пацієнтів ІІ групи (9,1±0,7 г/л). При детальнішому 
дослідженні, встановлено, що у пацієнтів з КГС гіперга-
маглобулінемія спостерігався у 17 (35,4%) пацієнтів, що 
значно частіше, ніж у пацієнтів без КГС - 4 (20%). Рівень 
загального білка та альбумінів істотно не відрізнявся у 
пацієнтів І та ІІ груп і становив 74,9±1,3 та 35,3±1,98 г/л 
проти 73,6±2,8 та 37±2,1 г/л відповідно та були у межах 
фізіологічної норми. Дані біохімічних показників крові 
наведені в таблиці 1. 

Отже, аналіз даних лабораторних обстежень показав, 
що у хворих обох груп в однаковій мірі виражений синд¬ 
роми цитолізу, мезенхімально-запальний та холестазу. 
Проте у хворих І групи значно частіше реєструвалася лей¬ 
копенія, лімфоцитоз, підвищений рівень ШОЕ та гіперга-
маглобулінемія, ніж у хворих ІІ групи. 

Висновки. 
1. КГС виявлено у 70,6% хворих на ХГС, при чому 

41,2% пацієнти мали лише лабораторні ознаки КГС, а 
29,4% - як клінічні, так і лабораторні прояви КГС. 

2. Серед хворих на ХГС з КГС більшість становлять 
жінки, віком старше 40 років. Крім того, на наявність 
клінічних симптомів КГС впливає тривалість НСУ-інфекції: 
зі збільшенням тривалості захворювання, збільшується 
ймовірність розвитку клінічних проявів КГС; та рівень КГ: 
чим він вищий, тим більша ймовірність розвитку клінічної 
симптоматики. Не встановлено залежності розвитку КГС 
від генотипу вірусу гепатиту С. 

3. У пацієнтів з КГС частіше спостерігалися загальна 
слабкість та артралгії, ніж у пацієнтів без супутнього КГС. 
А пурпура, симптоми периферичної нейропатії, уражен¬ 
ня нирок та легень відмічалися лише у групи хворих з КГС, 
які власне і обтяжували перебіг ХГС. 

4. Аналіз даних лабораторних обстежень показав, що 
у хворих обох груп в однаковій мірі виражений синдроми 
цитолізу (підвищення активності АЛТ), мезенхімально-
запальний (підвищення ТП) та внутрішньо-печінкового 
холестазу (підвищення активності ЛФ). Проте у хворих на 
ХГС з наявністю КГС значно частіше реєструвалася 
лейкопенія, лімфоцитоз, підвищений рівень ШОЕ, гіпер-
гамаглобулінемія та позитивний РФ, ніж у хворих без су¬ 
путнього КГС. 

Рецензент: д.мед.н., професорКрамарьов С.О. 

Таблиця 1. 
Біохімічні показники крові у групах хворих, що досліджувалися. 

Лабораторні показники І група, п=48 II група, п=20 Достовірність 

АЛТ, ОД/л 

( N ^ 0 41 ОД/л) 
133,6=20 127,1±23,5 р>0,05 

ЛФ, ОД/л 

(N-35-129 ОД/л) 
116,8±21,6 104,5±15,3 р>0,05 

Загальний білірубін, мкмоль/л 

(1Ч-до 17 мкмоль/л) 
28,3±7,8 34,2±8,4 р>0,05 

ТП (N-0-5 Од) 5,7±1,2 5,3±1,3 р>0,05 

Загальний білок, г/л 

(N-66-87 г/л) 
74,9±1,3 73,6±2,8 р>0,05 

Альбуміни, г/л 

(N-35-52 г/л) 
37±2,1 35,3±1,98 р>0,05 

у-глобуліни, г/л 

(N-6-13 г/л) 
14,4±1,2 9,1 ±0,7 р<0,05 
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТЕЧЕНИЯ КРИОГЛОБУЛИНЕМИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ГЕПАТИТОМ С 

Кондратюк Л.А. 

Национальный медицинский университет 
имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина 

Резюме. В статье представлены результаты иссле¬ 
дования клинико-лабораторных особенностей течения 
криоглобулинемического синдрома (КГС) у больных с 
хроническим гепатитом С (ХГС). Среди больных ХГС с 
КГС большинство составляли женщины, возрастом стар
ше 40 лет. На наличие клинических симптомов КГС влия
ли ориентировочная длительность ИСУ-инфекции и уро
вень криоглобулинов. У пациентов с КГС чаще наблюда¬ 
лись общая слабость и артралгии, чем у пациентов с 
ХГС без сопутствующего КГС. Пурпура, симптомы пери¬ 
ферической нейропатии, поражение почек и легких, ко¬ 
торые отягощали течение ХГС, отмечались только у 
больных с сопутствующим КГС. Анализ результатов ла¬ 
бораторных исследований показал, что у больных ХГС, 
как с КГС, так и без него, в равной степени выражены 
синдромы цитолиза (повышение активности АЛТ), ме-
зенхимально-воспалительный (повышение ТП) и холе-
стаза (повышение активности ЩФ). Однако у больных с 
сопутствующим КГС значительно чаще регистрировалась 
лейкопения, лимфоцитоз, повышенный уровень СОЭ, 
гипергаммаглобулинемия и положительный ревма¬ 
тоидный фактор. 

Ключевые слова: хронический гепатит С, внепече-
ночные проявления, смешанная криоглобулинемия. 
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CLINICAL AND LABORATORY RUNNING 
PECULIARITIES OF CRYOGLOBULINEMIC 
SYNDROME IN PATIENTS WITH CHRONIC 

HCV-INFECTION 

L.O. Kondratiuk 

National O.O. Bogomolets Medical University, 
Kyiv, Ukraine 

Summary. The results of the study of clinical and 
laboratory running peculiarities of cryoglobulinemic 
syndrome (CGS) in patients with chronic HCV-infection are 
described in this article. The majority of patients with chronic 
HCV-infection and CGS were women older than 40 years 
old. Approximate duration of HCV-infection and cryoglobulins 
level influenced on presence of CGS clinical symptoms. 
General weakness and arthralgia observed more frequently 
in patients with CGS than in patients with only chronic HCV-
infection. Purpura, peripheral neuropathy, kidneys and lungs 
damage were observed only in patients with chronic HCV-
infection and CGS and complicate the course of disease. 
Analysis the laboratory data showed equal manifestation of 
cytolytic (elevated ALT), inflammatory (elevated thymol test) 
and cholestatic (elevated alkaline phosphatase) syndromes 
in patients with chronic HCV-infection with and without CGS. 
But leukopenia, lymhpocytosis, elevated ESR level, 
hypergammaglobulinemia and positive rheumatoid factor 
were observed more frequently in patients with CGS. 

Key words: chronic HCV-infection, extrahepatic 
manifestations, mixed cryoglobulinemia. 
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