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низькі показники зросту, рідко
трапляються високі та вкрай
високі показники маси тіла, їм
притаманний дисгармонійний
фізичний розвиток із дефіци-
том маси тіла по відношенню
до зросту. Співвідношення шан-
сів наявності низьких показни-
ків зросту, дисгармонійного фі-
зичного розвитку з дефіцитом
маси тіла у дітей із низькими
показниками АТ становить від-
повідно 3,44 й 1,51; відносний
ризик — 3,10 і 1,39 відповідно,
атрибутивний ризик — 0,09 в
обох випадках.

У дітей із пониженим АТ рід-
ко відмічалися високі та вкрай
високі показники маси тіла —
у 1,3 %. Водночас переважна
кількість дітей із середніми по-
казниками АТ мають показники

фізичного розвитку, що відпо-
відають середнім.

Порівняння показників фі-
зичного розвитку дітей 3–7 ро-
ків із нормотонією та гіпотен-
зією показало достеменно біль-
шу частоту відхилень у показ-
никах зросту й індексу маси тіла
у дітей із пониженими показни-
ками АТ, що дає підставу ви-
користовувати отримані дані з
метою покращання ранньої діа-
гностики відхилень АТ.
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Вступ

Проблема лікування дітей,
хворих на гострий лейкоз (ГЛ),
є однією з найбільш актуальних
медико-соціальних проблем
світового масштабу [1]. Нега-
тивна демографічна ситуація в
Україні, високий рівень смерт-
ності й інвалідності дітей зі зло-
якісними новоутвореннями ви-
водять питання дитячої лейко-
зології за рамки суто медичних
проблем і свідчать про їх за-
гальнодержавний характер.
Сьогодні накопичено великий
клінічний матеріал, який свід-
чить про певні успіхи у терапії
лейкозів [2]. Основні досягнен-
ня у цій галузі пов’язані з хіміо-
терапією, що спрямована на
повну ерадикацію пухлинного
клону [3]. Незважаючи на те,

що збільшилося виживання ді-
тей із ГЛ (з лімфобластними
формами — до 75–80 %,
з мієлобластними — до 40–
45 %), залишається багато не-
розв’язаних проблем, серед яких
найбільш важливим є питання
ранньої діагностики, профілак-
тики та сучасної корекції ус-
кладнень хіміотерапії, які пере-
шкоджають своєчасному про-
веденню передбачених програ-
мою протоколів лікування,
погіршують стан хворого і за-
гальний прогноз захворюван-
ня [4].

Сучасні концепції діагности-
ки та лікування лейкемій дитя-
чого віку набули найбільш пов-
ного втілення у терапевтичних
протоколах BFМ, UCAL, POG
та ін. (ГЛЛ ІК БФМ-2002, ГМЛ
БФМ-98-2002, ALL-REZ-BMF

Pilot 02). Протоколи, що затвер-
джені наказом МОЗ України
№ 364 від 20.07.2005 р., чітко
регламентують специфічну діа-
гностику та терапію, але вна-
слідок непередбачуваного спект-
ра і тяжкості ускладнень при
проведенні агресивної поліхі-
міотерапії, містять лише най-
більш загальні положення про-
грам супроводжувального ліку-
вання. Досягнення ремісії та
підвищення відсотка довготри-
валого безподійного виживання
значною мірою залежать від
ефективності корекції усклад-
нень, які можуть бути фаталь-
ними. Це підтверджується тим,
що протипухлинні препарати
мають значні недоліки, до яких,
у першу чергу, належить відсут-
ність вибіркової дії тільки на
пухлину.
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Ураженню гепатобіліарної
системи при лейкозах нале-
жить особливе місце, тому що
печінка є органом, який мета-
болізує більшість цитостатиків.
Крім того, гепатобіліарна сис-
тема відіграє важливу роль у
підтримці гомеостазу організму,
а також в адаптаційних реакці-
ях, що визначає її участь у ме-
таболічних функціях, підтрим-
ці міжорганних і міжсистемних
зв’язків [5]. Деякі дослідники
вважають ураження печінки
при ГЛ наслідком гепатотоксич-
ного впливу цитостатиків. Од-
ночасно серйозного впливу за-
знають тканини печінки за раху-
нок патогенетичних механізмів
ГЛ. Сьогодні не існує доклад-
них рекомендацій щодо викори-
стання тих чи інших показників
ураження гепатобіліарної сис-
теми. Безперечно, кваліфіко-
ваний контроль стану печінко-
вого цитолізу, холестазу, гепато-
депресивного синдрому, ме-
зенхімального запалення та пе-
чінкового кровотоку повинен
містити оцінку найважливіших,
найбільш інформативних по-
казників роботи гепатобіліарної
системи, що буде потребувати
алгоритму діагностичного до-
слідження. Це дасть змогу ви-
явити характер, ступінь, меха-
нізми порушень гепатобіліарної
системи і вжити заходів щодо
їх корекції або усунення.

Метою нашого дослідження
було визначення функціональ-
них змін гепатобіліарної систе-
ми у дітей із ГЛ.

Матеріали та методи
дослідження

Для досягнення мети обсте-
жено 78 дітей: 41 (52,6 %) хлоп-
чик і 37 (47,4 %) дівчаток, хво-
рих на ГЛ, віком від 1 до 16 ро-
ків, які перебували на стаціо-
нарному лікуванні в онкогема-
тологічному відділенні Вінниць-
кої обласної дитячої клінічної
лікарні з 1999 по 2008 рр. Як
контрольну групу обстежено
40 практично здорових дітей. У
всіх хворих застосовувалися
традиційні клінічні методи об-
стеження, класичні методики

об’єктивного дослідження ор-
ганів і систем.

Діагностика ГЛ проводилася
згідно з наказом № 364 МОЗ Ук-
раїни від 20.07.05 р. (за клініч-
ним, цитологічним, цитохіміч-
ним, імунофенотипічним і цито-
генетичним дослідженнями). У
всіх хворих паралельно прово-
дилися дослідження на бласт-
них клітинах периферичної кро-
ві — цитохімічні реакції на міє-
лопероксидазу, із суданом чор-
ним Б, PAS-реакцією, на наф-
тилацетатестеразу. При вивчен-
ні імунофенотипу використову-
валися моноклональні антитіла
до антигенів В-лінії, Т-лінії, міє-
лоасоційованих. Імунофеноти-
пування лейкозних клітин вико-
нувалося за допомогою мето-
ду проточної цитофлуориметрії
з використанням моноклональ-
них антитіл (МКА) виробництва
фірм “Becton Diskinson” (США)
і “Dako” (Данія).

Для діагностики уражень ге-
патобіліарної системи проводи-
лась оцінка основних біохіміч-
них синдромів: цитолізу, холе-
стазу, печінково-клітинної не-
достатності й імунозапально-
го. Синдром цитолізу підтвер-
джувався проведенням визна-
чення активності цитохімічних
амінотрансфераз (уніфікова-
ний метод Ратмана — Франке-
ля); рівня лактатдегідрогенази
(на спектрофотометрі Stat Fax
1904 Plus), рівня сироватково-
го заліза. Синдром холестазу
підтверджувався шляхом про-
ведення визначення активності
лужної фосфатази (метод Бо-
денського); рівня γ-глутаміл-
трансферази (набір реактивів
фірми «Лахема», Чехія), біліру-
біну та його фракцій (уніфіко-
ваний метод Ендрассика), хо-
лестерину (метод S. II ca), за-
гальних ліпідів (метод L. Laza-
roff), ліпопротеїдів високої, низь-
кої і дуже низької щільності, кое-
фіцієнта атерогенності. Синд-
ром печінково-клітинної недо-
статності (гепатодепресивний)
підтверджувався шляхом про-
ведення визначення вмісту за-
гального білка, альбумінів, про-
тромбіну, білірубіну. Імуноза-

пальний синдром (або мезенхі-
мального запалення) характе-
ризували визначенням рівня γ-
глобулінів у сироватці крові,
імуноглобулінів класів G, А, М,
кількості й співвідношення суб-
популяцій лімфоцитів. Одер-
жані біохімічні дані використані
для оцінки функціонального
стану гепатобіліарної системи
та ступеня ураження печінки,
визначення прогнозу та контро-
лю за ефективністю лікування.

Обов’язковим елементом
збору діагностичної інформації
було проведення скринінгу спе-
цифічних імунологічних мар-
керів гепатитів: анти-HAV-IgM,
HBeAg, HBsAg, анти-HBC, анти-
HВe, анти-HBs, анти-HCV за ме-
тодом РІА або ІФА — та дослі-
дження на інфекції (герпес I/II,
ЦMВ-, ЕБВ-інфекції, а також
бактеріологічне дослідження з
різних ділянок при можливому
їх ураженні).

Результати дослідження
та їх обговорення

Розподіл обстежених дітей
відповідно до форми ГЛ пока-
зав, що 66 (84,6 %) дітей було
з гострим лімфобластним лей-
козом (ГЛЛ) і 12 (15,4 %) з гост-
рим мієлобластним лейкозом
(ГМЛ). Група дітей дошкільно-
го та переддошкільного віку з
ГЛЛ становила 44 (66,6 %) ди-
тини і перевищувала за кіль-
кістю в 4 рази групи дітей віком
7–11 і 12–16 років.

Розділивши дітей, які хворі-
ли на ГЛЛ, за FAB-типом на гру-
пи з L1 і L2 , L1/L2, дістали дані,
що вказують на переважання L1
FAB-типу ГЛЛ — 30 (28,9 %), на
який найчастіше хворіють діти
переддошкільного та дошкіль-
ного віку — 23 (76,7 %) особи.

Комбінації різноманітних мо-
ноклональних маркерів дали
основу для виділення 6 імуно-
логічних підваріантів ГЛЛ: В-лі-
нійні (BL) — про-B, пре-пре-В,
пре-В, В; Т-лінійні (TL) — пре-Т,
Т. У хворих BL- і TL-ГЛЛ були кла-
сифіковані як мієлоїдно-пози-
тивні (Му+), якщо більше 20 %
бластних клітин були позитивни-
ми за одним і більше мієлоїдними
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антигенами. Залежно від екс-
пресії мієлоїдних антигенів бу-
ло визначено 12 Му-позитивних
хворих (18,2 %) і 52 (81,8 %)
Му-негативних пацієнти. Крім
того, за належністю до певно-
го ряду лінійних клітин, нами
спостерігалося 43 (67,2 %) ди-
тини, які були BL-Му-негативни-
ми, 10 (15,6 %) дітей — BL-Му-
позитивними, 9 (14,1 %) — TL-
Му-негативними; TL-Му-пози-
тивних було лише 2 (3,1 %). При
L1 і L2 імунопідваріантах часті-
ше спостерігається коекспресія
мієлоїдних антигенів, відповід-
но 41,7 % при L1 імунопідварі-
анті і 33,3 % — при L2 імунопід-
варіанті. Комбінація різних ди-
ференційованих маркерів на
поверхні бластних клітин, за да-
ними імунофенотипування, да-
ла підставу для виділення та-
ких показників імунологічних під-
варіантів В-лінійних ГЛЛ: пре-
пре-В — 49 (89,1 %) дітей, пре-В
імунопідваріант — 2 (3,6 %),
про-В — 4 (7,2 %).

У клінічній синдромології ГЛЛ
у обстежених дітей перева-
жали прояви інтоксикаційного
синдрому — у 58 (87,8 %) ді-
тей, поряд із цим, більше ніж у
2/3 пацієнтів зафіксовані про-
ліферативний — 48 (72,7 %),
анемічний — 47 (71,2 %) і ге-
морагічний — 46 ( 69,6 %) синд-
роми. При обстеженні дітей із
мієлоїдними формами виявле-
но, що анемічний синдром був
лідируючим у 10 (83,3 %) дітей.
Ступінь ураження слизових обо-
лонок виразково-некротичними
змінами при ГМЛ значно біль-
ший (6 (49,9 %)), ніж при ГЛЛ
(3 (4,5 %)). Геморагічні прояви
спостерігалися більше ніж у 60 %
усіх хворих на ГЛ, із перева-
жанням шкірних проявів — 34
(43,5 %), зрідка кровотечі зі сли-
зових оболонок шлунково-киш-
кового тракту, носова кровоте-
ча (7 дітей, що становить 8,9 %).
Нирковий синдром, що в дебюті
захворювання проявлявся яви-
щами гематурії, протеїнурії, лей-
коцитурії, збільшенням розмірів
нирок, за даними ультразвуко-
вого дослідження спостерігав-
ся у 19 (24,4 %) хворих. Уражен-

ня легень при ГЛ у дебюті за-
хворювання зумовлено лейкоз-
ною інфільтрацією легень і клі-
нічно проявлялось у 32 (41,0 %)
хворих на альвеоліт, бронхіт,
пневмонію, плеврит.

У 56 (71,8 %) обстежених
дітей, хворих на ГЛ, спостері-
галось ураження гепатобіліар-
ної системи (рисунок). Клінічні
прояви подібного ушкодження
включали наявність жовтяниці
(10,2 %), диспептичних проявів
(24,3 %), біль у ділянці печінки
(17,9 %), збільшення печінки
(76,9 %), гіркоту в порожнині
рота (7,2 %). При ураженні ге-
патобіліарної системи гепато-
мегалію можна виділити як ос-
новну ознаку, що свідчить про
ступінь інфільтрації бластними
клітинами (у дебюті захворю-
вання), і як головну ознаку, що
з’являється при дії хіміопре-
паратів на фоні протокольного
лікування. У даної групи обсте-
жених хворих із ГЛ гепатомега-
лія була найбільш постійною
клінічною ознакою у 56 (71,8 %)
випадках, ступінь гіперплазії

печінки більше виражений у
хлопчиків — 31 (75,6 %) випа-
док, що часто супроводжува-
лося болями в правій підре-
берній ділянці — 33 %. У дівча-
ток гепатомегалія у 8 (21,6 %)
осіб супроводжувалася диспеп-
тичними проявами. Найбільш
численну групу дітей, у яких
було збільшення печінки, ста-
новили діти переддошкільно-
го та дошкільного віку — 35
(74,5 %), незалежно від FAB-
варіанта ГЛЛ, а саме при L1 —
21 (70 %) і L2 — 8 (80 %) дітей
відповідно. З таблиці видно,
що диспептичні прояви спос-
терігаються однаковою мірою
на фоні гепатомегалії як у ді-
тей переддошкільного, так і
дошкільного віку і дітей від 7
до 11 років.

При аналізі активності інди-
каторних ферментів цитолізу
при ураженні гепатобіліарної
системи у дітей з ГЛ показана
вірогідна різниця (Р<0,01) по-
казників цитолізу у хворих на
гострий лімфобластний лейкоз
(ГЛЛ) залежно від FAB-типу.
Так, рівень АСТ у групі дітей з
L2-типом на 50 % більший, ніж у
дітей з L1/L2-типом, і на 42,9 %
порівняно з дітьми з L1 ГЛЛ. Рі-
вень АЛТ у групі дітей з L2-ти-
пом більший на 60 % (Р<0,01)
порівняно з подібним показни-
ком у пацієнтів із L1 та L1/L2
FAB-типами. Вміст ЛДГ у групі
дітей із L2-типом також переви-
щує показники у пацієнтів із
L1/L2- і L1-типами на 37,5 і
25,3 % відповідно.

Спостерігається чітка вірогід-
на різниця показників цитолізу
(АЛТ, АСТ) у дітей, хворих на
ГЛЛ, залежно від лінійної фор-
ми ГЛЛ з переважанням рівнів
даних показників АЛТ на 42,9 %,
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Рисунок. Частота клінічних
симптомів ураження гепатобілі-
арної системи у дітей, хворих на
гострий лейкоз: 1 — жовтяниця;
2 — біль у ділянці печінки; 3 —
диспептичні прояви; 4 — гепато-
мегалія
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Таблиця
Розподіл обстежених дітей,

хворих на гострий лейкоз, за симптомами ураження
гепатобіліарної системи та віком, абс. (%)

  Вік обсте- Збільшення Диспептичні Жовтяниця Біль у ділянці
жених, роки печінки прояви  печінки

1–6, n=47 35 (74,5) 12 (25,5) 3 (6,4) 6 (12,8)
7–11, n=16 11 (68,8) 4 (25) 3 (18,8) 2 (12,5)
12–16, n=15 8 (53,3) 3 (20) 1 (6,7) 3 (20)
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АСТ на 38,5 % при Т-асоційова-
них формах ГЛЛ, причому біль-
шою мірою змінюється рівень
АЛТ. Різниця показників синд-
рому цитолізу (Р<0,001) вияв-
лена у дітей, хворих на ГЛЛ,
залежно від наявності коекс-
пресії мієлоїдних антигенів, спо-
стерігалося збільшення рівня
АЛТ на 53,34 %, рівня АСТ на
50 %. Менш вірогідна різниця
простежується щодо рівня ЛДГ
(Р<0,01), який за наявності ко-
експресії одного або більше міє-
лоїдних антигенів збільшується
на 27,4 %.

Серед усіх показників синд-
рому цитолізу найбільшу часто-
ту відхилення від референтно-
го інтервалу контролю має рі-
вень АСТ (66,6 %), меншою мі-
рою АЛТ (62,8 %), переважно
у дівчаток від 7 до 11 та 12–
16 років. Менша частота відхи-
лення рівня ЛДГ (60 %) вияв-
лена у групі дітей 7–11 років,
також переважно у дівчаток.

Серед показників цитолізу
найчастіше змінюється рівень
АЛТ (у 91,6 % дітей) при ГМЛ,
меншою мірою АСТ (у 83,3 %
дітей). У всіх пацієнтів із ГЛЛ L2
FAB-типу спостерігається відхи-
лення від референтного інтер-
валу контролю показників синд-
рому цитолізу, з меншим відсот-
ком АСТ і АЛТ (60 %), ЛДГ
(46,6 %) при L1 FAB-типі. При
Т-асоційованих формах ГЛЛ
відзначається найбільша час-
тота відхилень від референт-
ного інтервалу показників АЛТ
і АСТ (100 %), у половині ви-
падків ЛДГ (54,5 %). Діти, в яких
при фенотипуванні ГЛ виявле-
но коекспресію мієлоїдних ан-
тигенів у 100 % випадків, ма-
ють збільшення рівнів АЛТ,
АСТ, ЛДГ.

Аналіз взаємозв’язку між по-
казниками ліпідного обміну та
показниками синдрому цитолі-
зу показав, що найбільш силь-
ний позитивний взаємозв’язок
існує між ЛПВЩ і ЛДГ: rxy =
= +0,82 (Р=0,47). Помірний по-
зитивний зв’язок спостерігаєть-
ся між рівнем холестерину й
АЛТ: rxy = +0,374 (Р=0,001) і
рівнем АСТ: rxy = +0,434. По-

мірний зворотний зв’язок відмі-
чається між ЛПВЩ і АЛТ: rxy =
= -0,38 (Р=0,001) і АСТ: rxy =
= -0,365 (Р=0,001). Таким чином,
взаємозв’язок між показниками
ліпідного обміну та показниками
синдрому цитолізу є різноспря-
мованим, найбільш сильний по-
зитивний взаємозв’язок існує між
ЛПВЩ і ЛДГ, зворотний помірний
— між ЛПВЩ і АЛТ.

Висновки

1. Ураження гепатобіліарної
системи спостерігалось у 56
(71,8 %) дітей, хворих на ГЛ,
незалежно від FAB-варіанта.
При ушкодженні печінки та бі-
ліарного тракту при ГЛ гепато-
мегалія була найбільш постій-
ним клінічним симптомом, пе-
реважно у хлопчиків — 31
(75,6 %), і в третині випадків
супроводжувалася болями в
животі — 8 (21,6 %) і диспеп-
тичними проявами — у 7 (17 %)
випадках.

2. Дослідження порушення
активності індикаторних фер-
ментів синдрому цитолізу пока-
зало, що найбільш чутливими
маркерами цитолізу при ура-
женні гепатобіліарної системи
у дітей із ГЛ є рівні АЛТ і АСТ.
Вірогідної зміни показників ци-
толізу залежно від статі й клініч-
ної форми не виявлено. Актив-
ність цитолітичних маркерів най-
більш виражена при L2 FAB-
типі ГЛЛ і його Т-лінійній формі
та прямо пов’язана з коекспре-
сією мієлоїдних антигенів. Най-
більшим відхиленням від ре-
ферентного інтервалу контро-
лю характеризується показник
АСТ, який є найвищим у дітей
7–11 років і дівчаток підлітко-
вого віку.

Перспективи подальших
досліджень. Цілком зрозуміло,
що сьогодні не існує алгорит-
му діагностичного дослідження
найбільш інформативних по-
казників стану гепатобіліарної
системи. Це потребує кваліфі-
кованого контролю стану пе-
чінкового цитолізу, явищ холе-
стазу, показників мезенхімаль-
ного запалення, проявів гепа-
тодепресивного стану, тому не-

обхідне подальше вивчення ха-
рактеру ступеня механізмів по-
рушень гепатобіліарної сис-
теми.
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