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Шановні друзі, колеги та партнери!
Дякую вам за ваш вибір та довіру. Робота зі справжніми професіоналами – це
безцінний досвід, який є запорукою успіху в будь-якій справі. Наша співпраця
дозволила подолати багато труднощів та зберегти стабільність і надійність
відносин. Рік, що минає, увійде в історію розвитку нашої компанії як успішний,
в чому чимала заслуга і вашої професійної участі.
Нехай наступний 2018 рік принесе процвітання і благополуччя, нові успішні
спільні проекти й невичерпні джерела натхнення. Бажаю вам усього
найкращого, світлого і доброго. Сподіваюся, що Новий рік зміцнить наші й
без того міцні ділові відносини. А ми будемо й надалі допомагати вашим
пацієнтам одужувати, надаючи доступну лабораторну діагностику для
вирішення клінічних задач у реальній лікарській практиці. За час нашої з
вами співпраці ви стали для нас більше, ніж партнерами, ви стали справжніми
друзями.

Зі святом вас!
З повагою, генеральний директор МЛ ДІЛА
Олексій Володимирович Бабич
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АКТУАЛЬНО

Гіпотиреоз і вагітність – діагностичні
алгоритми

Клінічна задача: оцінка
функціонального стану
щитоподібної залози

При вагітності гіпотиреоз у матері визначається як рівень ТТГ вище верхнього референсу для вагітних.

Ендокринологія

В МЛ ДІЛА референси ТТГ для вагітних адаптовані для європейської
популяції
В МЛ ДІЛА референси вільн.Т4 триместр-специфічні
Лікування маніфестного явного гіпотиреозу рекомендується під час вагітності. У вагітних з рівнем ТТГ> 2,5 МО / л слід провести оцінку рівня АТПО. Біохімічна мета при
лікуванні гіпотиреозу у вагітних жінок при відсутності даних про триместрспецифічний референс, рівень ТТГ нижче 2,5 МО /л.

Лабораторий моніторинг гіпотиреозу/ризику розвитку
гіпотиреозу під час вагітності
■ Жінкам з явним і субклінічним гіпотиреозом (лікованим або нелікованим)
або жінкам з ризиком гіпотиреозу (еутиреоїдні, але АТПО/АТТГ-позитивні, або після
гемітиреоїдектомії, або пройшли лікування з використанням 131I) рівень ТТГ досліджувати ~ кожні 4 тижні аж до середини вагітності і принаймні один раз близько 30
тижнів вагітності.
■ Після підтвердження вагітності, корекція дози левотироксину повинна бути
проведена якомога швидше, про що жінка репродуктивного віку обов’язково повинна бути поінформована. Для жінок з компенсованим гіпотиреозом, які отримують
левотироксин 1 раз в день, – збільшити дозування на 2 додаткові таблетки/тиждень
(9 таблеток/ тиждень замість 7, тобто на 29% більше), або – збільшити дозування
левотироксину, який приймається щоденно приблизно на 25-30%.
■ Після пологів доза левотироксину повинна бути знижена до такої, яку жінка
приймала до зачаття. Планове обстеження функції щитоподібної залози слід проводити ~ через 6 тижнів після пологів.
■ Жінки, у яких потреба в тироксині виникає під час вагітності, можуть не мати
гіпотиреозу в подальшому після пологів. Такі жінки є кандидатами на відміну левотироксину, особливо якщо його доза становила <50 мкг щодня. Обов’язковий контроль
ТТГ через 6 тижнів.

Вплив захворювань щитоподібної залози на безпліддя та успіх
допоміжних репродуктивних технологій
Рекомендується:
• у всіх жінок, які звертаються для лікування безпліддя – оцінка рівня ТТГ
• жінкам з явним гіпотиреозом, які бажають завагітніти – терапія левотироксином
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• жінкам з явним гіпотиреозом, які бажають завагітніти, отримують тироксин,
необхідно оцінити ТТГ до зачаття і скорегувати дозу левотироксину для досягнення
рівня ТТГ між нижнім референсом і 2,5 МО /л.
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• АТ-негативним жінкам, які намагаються завагітніти природним шляхом:
недостатньо доказів, які б підтверджували поліпшення фертильності при субклінічному гіпотиреозі у, але прийом левотироксину 25-50 мкг в день несе мінімальний ризик запобігає прогресуванню гіпотиреозу після настання вагітності

МЛ ДІЛА пропонує
готові діагностичні
рішення – комплекси
для лікарів:
КДЛ №31 (ТТГ, вільн. Т4),
КДЛ №59 (ТТГ, АТПО)

• невагітним еутиреоїдним АТ-позитивним жінкам, які намагаються завагітніти природнім шляхом: терапія тироксином не рекомендується
• у жінок, які застосовують ДРТ при ТТГ> 2,5 МО /л доцільно рекомендувати
лікування субклінічного гіпотиреозу (мета-ТТГ <2,5 МО / л). Дослідження функції
щитоподібної залози слід виконувати до або через 1-2 тижні після контрольованої гіперстимуляції яєчників. У невагітних жінок з незначним підвищенням ТТГ
після контрольованої стимуляції яєчників дослідження ТТГ в сироватці крові слід
повторити через 2-4 тижні.
2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease during
Pregnancy and the Postpartum.

ІННОВАЦІЯ
Діагностичний напрямок:
Онкоскриніг
Клінічна задача: Діагностика
і моніторинг пухлин шлунковокишкового тракту

З 1 серпня 2017 року компанія ДІЛА
впровадила інновацію – онкомаркер
ШКТ СА-242.
Раковий антиген СА-242 – це високомолекулярний глікопротеїн, який, як і онкомаркер СА 19-9, виробляється клітинами епітелію шлунково-кишкового тракту,
але володіє більш вираженою чутливістю і специфічністю до злоякісних утворень.
Рівень СА-242 підвищується практично у всіх пацієнтів з пухлинами шлунково-кишкового тракту, особливо при раку підшлункової залози, товстого кишечника і прямої кишки. СА-242 продукується пухлинними клітинами і надходить у
кров, що робить його ефективним маркером пухлини, що дозволяє діагностувати
захворювання на ранній стадії і стежити за його перебігом.
Головною особливістю онкомаркера СА-242 є низька експресія при доброякісних
захворюваннях шлунково-кишкового тракту, що дозволяє використовувати його
для диференціальної діагностики доброякісних і злоякісних пухлин.
За допомогою даного дослідження можливо за 5-6 місяців спрогнозувати рецидиви раку товстого кишечника і прямої кишки.
Показано, що комплексне визначення пухлинних маркерів РЕА, СА 19-9 і СА-242
підвищує чутливість і специфічність лабораторного дослідження при діагностиці
раку товстого кишечника і прямої кишки і допомагає оцінити стадію процесу у
пацієнтів з встановленим діагнозом колоректального раку. Нормальний рівень
всіх цих маркерів при колоректальному раку виключає у пацієнта IV стадію захворювання (віддалене метастазування) і з імовірністю більше 85% свідчить про
відсутність метастатичного ураження реґіонарних лімфатичних вузлів.

Показання до призначення:
• підозра на рак підшлункової залози, колоректальний рак, рак шлунка (в комплексі з іншими онкомаркерами);
• моніторинг ефективності лікування;
• прогноз рецидиву і метастазів.
Референтні значення: 0 – 20 МО/мл.
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СА-242 в референтному діапазоні:
• в 70% виключає рак підшлункової залози, в 55% колоректальний рак, в 44% рак
шлунка;
• зниження в динаміці – позитивна реакція на проведене лікування;
• доброякісні захворювання шлунково-кишкового тракту, такі як панкреатит, захворювання печінки (гепатит і цироз), жовчнокам’яна хвороба.

ВАЖЛИВО!
по наростанню або
зниження концентрації
СА-242 в динаміці
оцінити ефективність
проведеного лікування
або виявити рецидиви
пухлини!

Підвищений рівень СА 242:
• Рак підшлункової залози (чутливість – 57-83%, специфічність – 83-90%).
• Рак товстого кишечника (чутливість – 40%, специфічність – 90%).
• Доброякісні пухлинні захворювання.
Чим вище рівень CA 242, тим більше пізня стадія раку.
У рамках вирішення клінічної задачі по діагностиці та моніторингу пухлин
шлунково-кишкового тракту введений КДЛ №39 «Скринінг пухлин шлунково-кишкового тракту»: Раково-ембріональний антиген (СЕА), онкомаркер
підшлункової залози СА 19-9, онкомаркер ШКТ СА-242.
1. Курыгин А.А. с соавт. Дооперационный прогноз метастазирования рака желудка и толстой кишки с помощью
опухолевых маркёров. Медицинский академический журнал, 2009, №4, с. 121-129.
2. Margot H. et al. A Comparison of CA242 with Twelve Other Tumor Antigens for the Serodiagnosis of Pancreatic,
Gastric, and Other Gastrointestinal Cancers. The Chemist.- 2013. – Vol. 86(2). – P.1-16.
3. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4 ed. Ed. Burtis C.A., Ashwood E.R., Bruns D.E.
Elsevier. New Delhi, 2006, p.2412.
4. Zhang Y., et al. Tumor markers CA19-9, CA242 and CEA in the diagnosis of pancreatic cancer: a meta-analysis.
Int. J. Clin. Exp. Med. 2015 Jul 15;8(7):11683-91.
5. Thorsen S.B., et al. Detection of serological biomarkers by proximity extension assay for detection of colorectal
neoplasias in symptomatic individuals. J Transl Med. 2013 Oct 10;11:253.
6. Winawer S.J. The multidisciplinary management of gastrointestinal cancer. Colorectal cancer screening. Best Pract
Res Clin Gastroenterol 2007;21:1031-4.

АКТУАЛЬНО
КАРДІОЛОГІЯ
Клінічна задача: діагностика
серцевої недостатності
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Діагностика серцевої недостатності
Серцева недостатність – клінічний синдром, який характеризується типовими
симптомами (задишка, набряки щиколоток, втома ...), які можуть супроводжуватися ознаками (підвищення тиску в яремних венах, хрипи в легенях, периферичні набряки...), що викликаються структурними та / або функціональними змінами
серця, що призводять до:
• зниження роботи серця і / або
• підвищення внутрішньосерцевого тиску в спокої або при навантаженні
Серцева недостатність одна з найбільш швидко зростаючих епідемій
(American Heart Association Statistics Committee, 2008). Приблизно 1-2% дорослої
популяції в розвинених країнах мають СН, з переважанням ризику> 10% серед
пацієнтів у віці старше 70 років. Клінічні симптоми неспецифічні і з’являються
в пізній стадії: невмотивована втома, тахікардія, задишка при навантаженні, а потім і в спокої, поява набряків на ногах у міру прогресування
захворювання. Серед людей старше 65 років з вперше виявленою задишкою при фізичному навантаженні, один з шести матиме нерозпізнану СН (в
основному СН-ЗФВ) (ESC Guіdelines, 2016).
Згідно з рекомендаціями Європейського товариства кардіологів 2016 р. –
для встановлення діагнозу СН, крім типових симптомів і обстеження, лікар
повинен використовувати визначення натрійуретичних пептидів.
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Показання до призначення:
• Первинна діагностика СН при: аритміях, гострому коронарному синдромі, патології клапанів серця, гіпертрофії серця, артеріальної гіпертензії та ін. захворюваннях (може виявлятися при мінімальних клінічних симптомах і асимптоматичною
лівошлуночковою дисфункцією)
• Диференціальна діагностика причин СН (в неясних випадках, при суперечливій
клінічній симптоматиці або змішаної етіології захворювання)
• Моніторинг терапії, оцінка тяжкості стану і прогноз перебігу СН (чим вищі рівні
даного показника, тим вище ступінь ризику розвитку кардіоваскулярних подій)
Наступні діагностичні тести рекомендуються/повинні бути розглянуті для
первинної оцінки пацієнта з вперше діагностованою СН з метою оцінки
можливості лікування конкретними методами, а також з метою виявлення
зворотніх/ виліковних причин СН і супутніх захворювань (ESC Guіdelines,
2016):
• гемоглобін і еритроцити
• натрій, калій, сечовина, креатинін (з розрахунком ШКФ)
• білірубін, АСТ, АЛТ, g-глютамілтранспептидаза
• глюкоза, HbA1c
• гормони щитовидної залози
• феритин, трансферин
Для вирішення цієї клінічної завдання введений новий КДВ № 30 «Діагностика серцевої недостатності»: (Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro
BNP), ТТГ, Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 31
показник), креатинін, цистатин С з ШКФ).
1. Рекомендації з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності 2017, Асоціації кардіологів України,
Української Асоціації фахівців з серцевої недостатності.
2. Рекомендації Європейського кардіологічного товариства, 2016 (ESC Guidelines for the diagnosis and treatment
of acute and chronic heart failure 2016)
3. Уніфікований клінічний протокол екстренної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: легенева гіпертензія у дорослих. Наказ МЗ України від 21.06.2016 № 614.
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4. Наказ МЗ України від 03.07.2006 № 436, від 08.02.2008 № 57.
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ІННОВАЦІЯ
Діагностичний напрямок:
Ентеропатії
Клінічна задача: Диференційна
діагностика СПК

Рівень кальпротектіну
в калі в 6 разів вищий,
ніж в крові.
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Серед усіх захворюваннь кишківника можливо виділити дві
основні групи: органічні та функціональні. Згідно до Римських
критеріїв IV 2016 року (Діагностичні критерії функціональних
шлунково-кишкових порушень),
синдром подразненого кишківника СПК - найбільш поширена
патологія шлунково-кишкового
тракта - поширеність у світі коливається у межах 10% і 25%.
Через те, що легкий перебіг СПК
та початкові прояви неспецифічногой виразкового коліту (НВК) і хвороба Крона
(ХК), мають схожу симптоматику, для вирішення клінічної задачі диференціальної
діагностики СПК і органічної патології кишечника, використовується кишковий
біомаркер- фекальний кальпротектин. Згідно Римських критеріїв IV 2016 року *,
фекальний кальпротектин або СРБ в крові рекомендовані для виключення ХЗЗК
(хронічні запальні захворювання кишечника) у пацієнтів з підозрою на діарейний
або змішаний варіанти СПК.
У протоколах діагностики та лікування СПК і хвороби Крона МОЗ України, фекальний кальпротектин також рекомендований, як діагностично значущий і достовірний маркер **
Кальпротектин є продуктом нейтрофілів і тканинних макрофагів. Його виявлення
в калі вказує на запалення в стінці кишки. Нейтрофіли також виділяють інші біомаркери , а саме лактоферин, еластазу, мієлопероксидазу, лізоцим.
• У дітей до 1 року нормальними є концентрації кальпротектину >500 мкг/г, до
4 років в нормі концентрація ФКП <100 мкг/г (Canani с соавт., 2004);
• У здорових дорослих та дітей віком від 4 років рівень фекального кальпротектину ≤ 50 мкг / л. Значно підвищені концентрації відзначаються при ЗЗК, бактеріальних інфекціях шлунково-кишкового тракту, дівертикулітах і онкологічних
захворюваннях, постійному прийомі НПЗЗ.
• На результати дослідження також можуть впливати препарати / БАДи, що
мають у складі кальцій, магній і цинк, а також проносні засоби;
- Кальпротектин може підвищуватися при харчовій алергії, муковісцидозі, дивертикуліті, целіакії, при аденовірусних, ротовірусних, норовірусних діареях, а також
сальмонельозі та кампілобактерній інфекції ( Chen CC 2012);

6

Діалог з професіоналом №1/2018
Концентрація ФК ≤50 мкг/л
свідчить про відсутність
органічного захворювання
кишечника

Фекальный кальпротектин дозволяє
• оцінити активність кишкового запалення
• диференціювати органічні (запальні) зміни кишечника і функціональні розлади,
зокрема СПК;
• визначити наявність субклінічного варіанту кишкового запалення у здорових
родичів хворих ХЗЗК
• оцінити ефективність лікування пацієнтів з різними інфекційними захворюваннями кишечника (гельмінтозами, грибковими, бактеріальними і вірусними захворюваннями) і органічною патологією ХК, НВК;

Переваги дослідження кальпротектина фекального:
■ Неінвазивний
Інструментальні методи-вимагають спеціальної підготовки хворого
Такі неінвазивні маркери, які використовуються для оцінки активності кишкового
запалення, як СРБ, ШОЕ є неспецифічними;

■ Стабільний
повільно розкладається протеазами мікроорганізмів, залишається незмінним у
фекаліях більше 7 днів
■ Простий у виконанні в невеликому зразку фекалій, не вимагає спеціального
устаткування, метод ІФА
■ Економічно вигідний
доступний для рутинної практики в порівнянні з інвазивними методами, такими
як колоноскопія і ін.
■ Висока діагностична цінність
чутливість для хвороби Крона до 100%, специфічність 97%; для СПК чутливість
85% і специфічність 71%
Діагностична цінність при ХЗЗК: фекальний кальпротектин – 80,0%, фекальний
лактоферин – 80,0%, фекальна поліморфонуклеарна нейтрофільна еластаза –
74,1%, сироватковий С-реактивний протеїн – 80,0%.
Найвища діагностична цінність для ХК – кальпротектін фекальний 81,4%.

www.dila.ua
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Специфічність

підвищений рівень фекального кальпротектину пов’язаний із запаленням в кишечнику і не залежить від запалення поза кишечником, тому він є специфічним
кишковим біомаркером у порівнянні з традиційними маркерами системного запалення, такими як C-реактивний білок і ШОЕ:
* Римські критерії СРК IV перегляду (травень 2016)
** уніфікованих клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої)
медичної допомоги «Запальні захворювання кишечника (Б-нь Крона, НВК)»

ІННОВАЦІЯ
УРОГІНЕКОЛОГІЯ
Діагностичний напрямок:
Запальні захворювання органів
малого тазу
Клінічна задача: Виявлення
етіології урогенітальної інфекції

Виявлення TRICHOMONAS VAGINALIS (InPouch ТV)
(зішкріб з у/г, сеча, секрет передміхурової залози, еякулят)
Трихомоніазіз – одне із самих розповсюджених
захворювань у світі, яке викликано найпростішими (Trichomonas vaginalis) і передається статевим шляхом.
Трихомоназ вагіналіз – це простіший паразит,
який належить до класу джгутикових і є облігатним паразитом.
Більше 3 млн випадків щорічно реєструється в
США, при цьому клінічні прояви зустрічаються
лише у 30%.
В Україні урогенітальний трихомоніаз є однією з найбільш поширених інфекцій, що
передається статевим шляхом (ІПСШ). У структурі всіх ІПСШ трихомоніаз займає
одне з перших місць у осіб, які звернулися за спеціалізованою дерматовенерологічною, акушерсько-гінекологічною та урологічною допомогою з приводу інфекційно-запальних захворювань урогенітального тракту.
Зокрема, в 2014 році рівень захворюваності на урогенітальний трихомоніаз становив 57521 випадків (134,1 на 100 000 населення), а у 2015 році – 52423 випадки (122,6 на 100 000 населення).

www.dila.ua

Біля 70% людей з Трихомоназ вагіналіз не знають, що інфіковані, так як не
мають ніяких симптомів. Після інфікування симптоми можуть з’являтися протягом
5-28 днів і через деякий час самостійно зникати.
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Кого і коли обстежувати?
При безсимптомному перебігу, 1 раз на рік3:
• Новий сексуальний партнер
• Більше одного сексуального партнера
• Сексуальний партнер, який має ІПСШ

При наявності скарг на:
• Піхвові виділення, виділення з уретри
• Дізурія, диспареунія
• Подразнення або свербіж в ділянці статевих органів

Кожні 3-6 місяців:
• Сексуально активних людей

Характеристика методу дослідження – виявлення Трихомоназ вагіналіз в

клінічному матеріалі за допомогою збільшення кількості збудника при вирощуванні в запатентованому живильному середовище тесту IN POUCH TV (BioMed Діагностика, США) з подальшою ідентифікацією живих культур.
Тест IN POUCH TV представляє собою автономну систему у вигляді пластикового
тест-пакета, стійкого до проникнення кисню, що складається з двох камер V-подібної форми, які з’єднані між собою вузьким проходом. Запатентоване живильне
середовище є селективнним для транспортування і зростання Т. вагінальної, одночасно пригнічуючи зростання сторонніх мікроорганізмів.

Правила підготовки пацієнта:

1. Утриматися від сечовипускання перед у/г взяттям БМ, мінімум 2 години – для
будь-якого виду БМ у чоловіків та для забору сечі у жінок.
2. Контроль ефективності лікування проводиться в перші 3 місяці після лікування
(якщо інше не визначено лікарем).
3. За 24 (бажано 48 год.) години утриматися від статевих відносин, не застосовувати будь-які препарати місцевого призначення (супозиторії, сперміциди, спринцювання та інше).
4. Не проводиться дослідження під час менструації.
5. При проведені дослідження сечі, перевага надається ранковій порції.

Дослідження від МЛ ДІЛА, які дозволяють діагностувати Трихомоназ вагіналіз
згідно з рекомендаціями Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2015:

Культуральне			

Тести ампліфікації нуклеїнових кислот

Виявлення TRICHOMONAS
VAGINALIS (InPouch ТV)
(зішкріб з у/г, сеча, секрет передміхурової залози, еякулят)

Виявлення ДНК
TRICHOMONAS VAGINALIS
МЕТОДОМ REAL TIME ПЛР,
ЯКІСНЕ

Скринінг 7 ІПСШ (Виявлення Trichomonas
vaginalis, Chlamydia trach., Myc. hominis, Myc.
genitalium, Neiss. gonorrhoeae, Ureapl. urealyticum,
Ureapl. parvum методом ПЛР) – напівкількісний

Чутливість 81-94%
Специфічність 100%

Чутливість 88-95%
Специфічність 95-100%

Чутливість 93%
Специфічність 99%

Переваги різноманітності досліджень від МЛ ДІЛА:
✓ Культуральний метод «Золотий
стандарт» обстеження на Трихомоназ
вагіналіз

✓ Молекулярне дослідження є більш чутливим ніж культуральне

✓ Дослідження на вибір за
можливістю

✓ Обстеження тільки на моноінфекцію
Trichomonas vaginalis, при впевненості, що іншні
ІПСШ негативні

✓ Дозволяє провести
обстеження на 7 ІПСШ

Коли проводити контроль ефективності лікування?
✓ Контроль ефективності лікування
по факту його закінчення, оскільки
на відміну від ПЛР культуральне
дослідження визначає наявність тільки
www.dila.ua
живих форм збудника

✓ Контроль ефективності лікування не раніше, ніж через 2 тижні4
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Переваги лабораторних досліджень ЗЗОМТ від МЛ ДІЛА:
■ Впевненість лікаря у достовірному виявленні збудника ЗЗОМТ
■ Відповідність пропозицій МЛ ДІЛА рекомендаціям керівництва CDC по інфекціям, що передаються статевим шляхом, 2015 р.
■ Зниження частоти та важності ускладнень при ІПСШ, збереження репродуктивного потенціалу
Література:
1. Проект «Урогенітальна трихомонадна інфекція» Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах, МОЗ
України, 2017
2. DPDx – Laboratory Identification of Parasitic Diseases of Public Health Concern, 2016
3. 2015 STD Treatment Guidelines – Adolescents – STD screening and treatment information for youth and young
adults. (June 4, 2015)
4. Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2015
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Індивідуальний професійний консалтинг від МЛ ДІЛА Вам забезпечать:
1. Лікарі-експерти МЛ ДІЛА
2. Служба консалтингу:
• гаряча лінія для лікарів: 0 (800) 600 911
• єдина інформаційна служба 0 (800) 606 777, 0 (800) 752 180
www.dila.ua
• consult@dila.com.ua
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