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Заходи з ДІЛА

• Наукова конференциія з міжнародною
участю «МЛ ДІЛА, 20 РОКІВ
ПАРТНЕРСТВА»

Новини

20 вересня в конгресно-виставковому комплексі «Парковий» відбулася
наукова конференція з міжнародною участю «МЛ ДІЛА, 20 РОКІВ ПАРТНЕРСТВА», унікальна за тематикою та складом учасників. Захід був
присвячений події, великій як для медичного світу, так і для українського бізнесу – 20-річчю компанії на сцені лабораторної діагностики, який
висвітлив найбільші проекти та досягнення компанії, плани на наступні
десятиріччя і дозволив зупинитись на точках зростання.

Організатором виступила медична лабораторія ДІЛА.

• Мобільниий додаток МЛ ДІЛА

Онкоскринінг

• Лабораторна оцінка ризиків

розвитку злоякісних новоутворень
молочної залози та яєчників

Алергологія

• Діагностика алергії
до бур’янів

Інфектологія
• Нове дослідження
Гепатит В HBsAg

Ендокринологія

• Вплив препаратів біотину

на результати лабораторних
досліджень

Доповісти про свої здобутки в області медицини були запрошені справжні світила, серед яких іноземні гості, завідуючі кафедрами провідних НДІ
України, доктори наук, професори, заслужені діячі науки, які піднімали актуальні питання в гінекології та ендокринології.
Серед них:
■ голова Комітету післядипломного навчання Європейського суспільства
ендокринологів, професор ендокринології Університету Осло (Королівського університету Фредеріка, Норвегія) Йенс Боллерслев;
■ доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України Татарчук Тетяна Феофанівна;
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■ член-кореспондент Національної академії медицини, Doctor Honoris
causa Льєзького університету, а також екс-голова Європейського суспільства ендокринологів та ради ендокринології Міністерства освіти
Франції (CNU), автор понад 300 публікацій, професор Філіп Бушар;
■ професор, голова кафедри Патології та радіології ротової порожнини
медичного факультету університету Турку (Фінляндія) Стіна Сирянен;
■ науковоий співробітник, Medical Scientific Liaison Europe, Abbott
Diagnostics Маркус Хоффман;
■ професор, завідувач лабораторії клінічної мікробіології та вірусології
університету Мілано-Бікочча Клементина Кокуза;
■ доктор філософії (PhD), Managing Director, International Sales Div.
Seegene Inc. Юджин Ким;
■ професор, очільниця відділу ядерної медицини Університетського медичного центру Любляни (Словенія), доктор медичних наук, доктор філософії (PhD) Катя Залетел;
■ професор, багаторічний керівник секції профілактичної медицини відділу внутрішньої медицини університетської клініки Альберта-Людвига
Університету Фрайбурга Хартмут Нейман;
■ професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри ендокринології
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Комісаренко Юлія Ігорівна;
■ кандидат медичних наук, алерголог, дієтолог, науковий співробітник
відділу клінічної алергології ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. А. І.
Коломійченка НАМНУ» Наумова Ольга Олександрівна.
В Міждисциплінарному консиліумі «Міждисциплінарний підхід до артеріальної гіпертензії» взяли участь: професор, віце-президент Асоціації
ендокринологів України, заступник директора Інституту ендокринології
та обміну речовин з лікувальної роботи, доктор медичних наук, хірург-ендокринолог Кваченюк Андрій Миколайович; професор, завідувач кафедри кардіології Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, заслужений лікар України Долженко Марина Миколаївна та науковий консультант медичної лабораторії ДІЛА, к.мед.н., доцент кафедри ендокринології Національного медичного університету НМУ імені О. О. Богомольця, член Європейського
товариства ендокринологів професор Бобрик Марина Іванівна.
Крім того була проведена серія майстер-класів з ендокринології та гінекології провідними фахівцями: Йенсом Боллерслевом, Лигирдою Наталією Федорівною та Буркою Ольгою Анатоліївною.
Подібні заходи є справжньою рушійною силою для втілення усіх наукових надбань в практику та покращення медичної допомоги для кожного
громадянина. Практикуючі лікарі відзначають, що їх професійний інтерес
до медичної лабораторії ДІЛА заснований на можливості отримувати від
експертів компанії найбільш актуальну інформацію про нові можливості
та найбільш перспективні розробки в області лабораторної діагностики.
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Завантажити
додаток

Завантажити для Android

Завантажити для IPhone

Шановні колеги!
9:41 AM

Dila

100%

Медична лабораторія ДІЛА
відтепер у вашому смартфоні

З радістю презентуємо перший офіційний мобільний додаток МЛ ДІЛА!
Лабораторна діагностика та турбота про стан свого здоров’я - така ж невід’ємна частина життя сучасної людини, як і користування онлайн-картами або поштою.
Завдяки мобільному додатку користуватися послугами лабораторної
діагностики стане ще простіше і зручніше.

У додатку ви знайдете:
Піклуйся
про здоров’я

Плануй
відвідування

■ повний перелік досліджень, інформацію про них, ціни, умови підготовки до обстеження;
■ перелік усіх відділень лабораторії, графіки роботи, доступні маршрути;
■ новини компанії, інформацію про нові послуги та сервіси, про відкриття відділень.

Завантажуй
результати
в 1 клік

Переглядай
історію результатів

00 800
217 777
887
800 606
всеукраїнський номер

За допомогою програми ви зможете:
■ знайти адресу будь-якого відділення на території України і вибрати
найближче;
■ прокласти зручний маршрут до відділення, заощадивши час;
■ дізнатися про ступінь завантаженості відділення, вибрати комфортний для відвідування час, щоб уникнути черг;
■ вибрати необхідні дослідження, прорахувати їх вартість і терміни виконання;
■ швидко отримати результати досліджень, при необхідності відправити на електронну пошту собі або лікарю;

Додаток доступний для
пристроїв на платформах
Android і IOS
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Мобільний додаток буде активно розвиватися і вдосконалюватися відповідно до побажань наших клієнтів. Головна його перевага в тому, що,
перебуваючи в будь-якому місті України можна переглянути, а при необхідності, - показати лікарю повну історію лабораторних досліджень.
Завантаження результатів на мобільний пристрій значно спрощує зберігання і обробку такої важливої інформації, а значить надає лікареві можливість скласти повну картину про стан організму.
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АКТУАЛЬНО
Діагностичне направлення:
Онкоскринінги
Клінічні задачі:
Скринінг раку молочної залози
Скринінг і моніторинг раку
яєчників
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Лабораторна оцінка ризиків розвитку
злоякісних новоутворень молочної
залози та яєчників
Рак молочної залози (РМЗ) є найпоширенішим онкологічним захворюванням
серед жінок у всьому світі. Злоякісні новоутворення МЗ посідають перше місце в структурі онкологічної захворюваності та смертності жіночого населення
в Україні, у чоловіків дана патологія зустрічається рідко.
У більшості випадків онкологічні захворювання є спадковими і пов’язані з
носійством мутацій в певних генах, отриманих від одного з батьків. Генетичне тестування дозволяє ідентифікувати схильність до спадкових форм раку
і спрямовувати зусилля на профілактику та ранню діагностику онкологічних
захворювань.
Відомо, що 5-10% випадків РМЗ і 10-17% раку яєчників (РЯ) є спадковими.

BRCA1 і BRCA2 є основними генами, які беруть участь у розвитку
спадкового синдрому РМЗ і РЯ, з аутосомно-домінантним типом
успадкування. Мутаціями саме в генах BRCA1 і BRCA2 обумовлені
20-50% спадкових форм РМЗ у жінок, до 40% випадків РМЗ у
чоловіків та 90-95% випадків спадкового РЯ.
Відомо близько 1500 варіантів BRCA1 і BRCA2, що порушують функцію генів і
призводять до розвитку захворювань.
www.dila.ua

Діалог з професіоналом №2/2018

5

Ризик розвитку раку інших органів, пов’язаного з BRCA1 і BRCA2

*Ризики розвитку раку значно підвищуються для людей із патогенним варіантом,
хоча ризик вірогідності протягом життя невідомий
Гени сімейства BRCA (англ. BReast CAncer) BRCA1 і BRCA2 є окремими генами, які
розташовані на двох різних хромосомах: 17q21 та 13q12.3 відповідно.

Частота патогенних варіантів BRCA1/2 становить від 1:400 до 1:800 серед здорових жінок європейської білої популяції.

Вірогідність ризику розвитку BRCA1/2-асоційованого раку
у віці до 70 років (по даним ESMO)

Проведення BRCA-тестування необхідне
наступним категоріям людей:
1 категорія – здорові люди, у яких
передбачається наявність генетичної схильності до раку, що обумовлює обов’язковий профілактичний
огляд.

www.dila.ua

2 категорія – При встановленні
спадкового характеру захворювання може помітно змінитися тактика
лікування, зокрема, обсяг операції
та/або характер терапії.

Группы пациентов, кото
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Групи пацієнтів, яким показане генетичне
дослідження BRCA1 і BRCA2
(по рекомендациям Швейцарской группы по исследованию клинических онкологических заболеваний (SAKK))

І. Особи з близьким родичем з відомим патогенним варіантом у
BRCA1 або BRCA2, або в іншому гені, що призводить до високого
ризику раку грудей та яєчників.
Проводиться дослідження на виявлення конкретних мутацій (тих, які виявлені у родичів).
Близький родич визначається як відносний І або ІІ ступінь з відповідного
боку родини:
– родичі першого ступеня: мати / батько, сестра / брат, донька / син;
– родичі другого ступеня: бабусі і дідусі, тітка / дядько, племінниця / племінник, онуки.
ІІ. Жінка з особистою історією раку молочної залози та одним із наступних факторів:
1. Вік на момент діагностики раку <40 років.
2. Потрійний негативний (при визначенні рецептора естрогену, рецептора
прогестерону та HER2 – отриманий негативний результат) РМЗ ≤60 років.
3. Двосторонній РМЗ, якщо перший рак був діагностований ≤50 років.
4. Рак діагностовано в будь-якому віці, з ≥1 близьким родичем з РЯ* у
будь-якому віці.
5. Рак діагностовано в будь-якому віці, з ≥2 близькими родичами з РМЗ
(особливо, якщо у ≥1 РМЗ діагностовано в ≤50 років або двосторонній
РМЗ).
ІІІ. Жінки з особистою історією раку яєчників та одним із наступних факторів:

1. Немуцинозні епітеліальні пухлини, особливо серозні, у будь-якому віці.
2. Особиста історія РМЗ.
3. Один або декілька близьких родичів з РЯ* (у будь-якому віці).
4. Один або більше близьких родичів (жінок або чоловіків) з РМЗ, особливо
якщо його діагностовано ≤50 років.
IV. Чоловік з особистою історією раку грудної залози:

1. Особливо, якщо один або кілька близьких родичів чоловіків мають РМЗ.
2. Особливо, якщо одна або декілька близьких родичів жінок мають РМЗ
або РЯ*.
V. Тільки сімейна історія:

1. Один або більше близьких родичів з РМЗ або РЯ*, які відповідають одному з вищезазначених критеріїв (пункти II-IV).
VІ. Приналежність до сформованої в Центральній Європі субетнічної групи
євреїв-ашкеназі.
Дослідження проводиться навіть без додаткових анамнестичних даних.
* Рак яєчників також включає первинний перитонеальний рак та рак маткових труб
www.dila.ua
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Медична лабораторія «ДІЛА» пропонує виявлення найбільш розповсюджених серед європейської
популяції мутацій геноваріантів BRCA1 (185delAG, 4153delA, 5382insC, 3819delGTAAA, 3875delGTCT,
300G (61Gly), 2080delA) та BRCA2 (6174delT), методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) в режимі
реального часу, що дозволяє за менших витрат виявити або виключити найпоширеніші мутації.
Отримані результати дають можливість розрізнити гомо- чи гетерозиготні варіанти мутацій у
відповідності до референтної послідовності ДНК людини – GRCh38.

МЛ «ДІЛА» МЛ «ДІЛА» надає можливість визначати:
• генетичні ризики розвитку раків, пов’язаних із мутацією генів BRCA1/2;
• онкомаркери з метою оцінки прогресування захворювання та моніторингу
лікування.

Серед маркерів пухлин молочної залози МЛ «ДІЛА» пропонує
визначення:
– СА 15-3 – високочутливий маркер карциноми молочної залози;
– раково-ембріональний антиген (СЕА) – глікопротеїд, концентрація якого
різко зростає за наявності онкологічного процесу.
За інформацією Європейської групи з вивчення онкомаркерів, комбінація СА 15-3 та СЕА є рекомендованою маркерною панеллю для
пацієнтів з РМЗ [3].

Показання до призначення онкомаркерів СА 15-3 та СЕА:
1. Терапевтичний моніторинг: зміна рівня онкомаркерів передує клінічним або
рентгенологічним проявам реакції чи прогресування.
2. Діагностика рецидиву захворювання на ранній стадії, до появи клінічних
проявів.
3. Прогноз: передопераційно підвищені рівні СА 15-3 або СЕА, пов’язані з несприятливим результатом у пацієнтів.
Для оцінки ризику наявності епітеліального РЯ в пацієнток із пухлиноподібними утвореннями придатків матки МЛ «ДІЛА» пропонує визначення прогностичного індексу ризику злоякісного процесу в яєчниках
ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm).
Розрахунок індексу ROMA проводиться на підставі рівня показників НЕ4 та СА
125 з урахуванням менопаузального статусу пацієнтки (репродуктивного чи
постменопаузального віку).

Показаннями до призначення є:
1. Об’ємні утворення в яєчниках з метою диференціації доброякісного і злоякісного процесів.
2. Обстеження жінок групи ризику з розвитку РЯ для раннього виявлення злоякісного процесу.

Групу ризику складають жінки [5]:
• з обтяженим сімейним анамнезом РЯ і РМЗ (в сім’ї та в найближчих родичів);
• з відсутністю вагітності в анамнезі (в т.ч. при безплідді);
• у віці 35 років і старші.
www.dila.ua
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Використання методів лабораторної діагностики МЛ «ДІЛА» з
визначення генетичних факторів ризику розвитку злоякісних новоутворень – мутацій генів BRCA1/2, онкомаркерів CA 15-3, СЕА,
CA 125 і HE4, індексу ROMA – під час комплексного обстеження
пацієнтів, моніторингу та прогнозування перебігу захворювання
дозволяє Лікарю сформувати групу ризику жінок для проведення
спеціального скринінгу раку молочної залози і раку яєчників та
своєчасно встановити діагноз.
Література:
1. Paluch-Shimon, S., Cardoso, F., Sessa, C., et al., on behalf of the ESMO Guidelines Committee. “Prevention
and screening in BRCA mutation carriers and other breast/ovarian hereditary cancer syndromes: ESMO
Clinical Practice Guidelines for cancer prevention and screening.” Annals of Oncology 27 Suppl 5 (2016):
v103–10.
2. Chappuis, P.O., Bolliger, B., Burki, N., et al., on behalf of the Swiss Group for Clinical. Swiss guidelines for
counseling and testing for genetic predisposition to breast and ovarian cancer. Cancer Research (SAKK)
Network for Cancer Predisposition Testing and Counseling, last accessed May 8, 2018.
3. Molina, R., Barak, V., van Dalen, A., et al.; Laboratory of Biochemistry, Hospital Clinic, Medical School,
Barcelona, Spain. “Tumor markers cancer – European Group on Tumor Markers recommendations.”
Tumor Biol 26.6 (2005): 281–93.
4. ARUP Laboratories. Risk of Ovarian Malignancy Algorithm (2013).
Available from: [https://www.aruplab.com/].
5. Наказ МОЗ України №396 від 30.06.2015 р. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної
(спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Рак молочної залози.

АКТУАЛЬНО

Діагностика алергії до бур’янів

Бур’яни – не «ботанічна» сім’я, а різноманітні рослини, що використовуються в кулінарії, як лікарська сировина. Пилок цих рослин часто викликає
IgE- опосередковані алергічні реакції; бур’яни відносяться до сімейств одДіагностичний напрямок:
нодольних (Poaceae) і дводольних (Asteraceae, Urticaceae, Plantaginaceae,
Діагностика інгаляційної
Euphorbiaceae і Amaranthaceae). За останні 20 років було зареєстровано
алергії
значне збільшення тривалості сезону цвітіння багатьох бур’янів, зокрема,
таких важливих, як амброзія і парієтарія. Додатковий вплив на алергенКлінічна задача:
ність може бути пов’язана із забрудненням навколишнього середовища,
Виявлення етіології респіраторних як показано, наприклад, на пилку з амброзії, зібраної по дорогах з високим
алергічних симптомів
рівнем руху.
Виявлення справжньої причини
інгаляційної алергії

АЛЛЕРОЛОГІЯ

www.dila.ua

Серед бур’янів найбільш частою причиною сенсибілізації є пилок полину,
амброзії, постениці, лободи, кропиви, подорожника, єжи, соняшнику, розторопші, амаранту.
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З інтенсивним виділенням пилку бур’янів пов’язаний третій, найбільш пізній
літньо-осінній (липень-вересень) підйом захворюваності на поліноз. Вплив
пилку бур’янів може призводити як до розвитку кон’юнктивіту, риніту / риносинуситу, так і до розвитку контактної кропив’янки і астми. Професійні
алергії, можливо пов’язані з пилком соняшнику, спостерігаються у робітників на спец.підприємствах.
У пацієнтів, які страждають на алергію на пилок бур’янів, клінічні симптоми
збігаються з періодами цвітіння відповідних видів рослин.
травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

Полинь
Амброзія
Подорожник
Постениця
Солянка

Пилок полину – це одна з основних причин алергічних реакцій в другій половині літа і восени в Європі. Полин (Mugwort) відноситься до
роду Artemisia, налічує близько 350 видів. Серед пацієнтів з полінозом - у 10-14% клінічні симптоми обумовлені сенсибілізацією до полину. Полин має наступні, значимі для діагностики, алергокомпоненти
Джерело
алергену

Полин

Полин

Специфічний IgE
компонент

Сімейство
білків

Art v 1

дефенсин-подібний білок

Art v 3

nsLTP

Поширеність
серед пацієнтів (%)

Діагностичне
призначення

79-95%

Мажорний алергокомпонент Полину, часткова
перехресна реактивність
з Amb a 4

22-70%

Перехресно-реактивний
з nsLTP з їжі, наприклад,
Pru p 3 персика або Cor a
8 фундука

Для полину характерна широка перехресна реактивність між різними видами роду Artemisia, а також, в значній мірі - з членами родини Asteraceae
(Compositae). Приблизно у 25% пацієнтів з алергією на полин надалі розвивається гіперчутливість до різних продуктів харчування, наприклад, до
селери (т .зв. синдром «Celery-Mugwort-Spice»), меду, насіння соняшнику,
халви, гірчиці; червоного стручкового перцю, картоплі, гарбуза, кавуна і
дині; моркви, кропу, петрушки, цитрусових. А також при використанні кореня і стебел селери, цикорію, кмину і анісу, оману, кульбаби, ромашки,
фенхелю, мати-й-мачухи, календули, анісу.

Перехресні реакції серед
дефенсин-подібних білків

www.dila.ua

Перехресні реакції серед
LTP- білків

Перехресні реакції серед
Ole e 1 подібних білків
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Рослини роду Ambrosia складають близько 50 видів, мають тенденцію
до швидкого поширення в Європі через здатність пилку переміщатися на
великі відстані, тому кількість пацієнтів з алергією на амброзію зростає
швидкими темпами. Амброзія є важливим бур’яном у розвитку алергії, та
викликає алергічний риніт, астму та кон’юнктивіт у сенсибілізованих індивідуумів.
Джерело
алергену

Амброзія

Специфічний IgE
компонент

Сімейство
білків

Amb a 1

Pectate
lyase

Поширеність
серед
пацієнтів (%)
95%

Діагностичне
призначення
Маркер специфічної сенсибілізації до амброзії,
перехресна реактивність з
Art v 6 полину

Амброзія частіше проявляє перехресну реактивність з іншими членами свого ж сімейства, зокрема, A. psilostachya (амброзія західна, w2),
A. trifida (амброзія гігантська, w3), A. acanthicarpa (амброзія помилкова, w4)
і A. maritima. Сенсибілізація до пектат ліаз Amb a 1 може призводити до
перехресної реактивності з іншими рослинами, що містять пектат ліази з
високим ступенем гомології.

Перехресні реакції в групі
пектати ліаз

Для діагностики алергії до бур’янів, МЛ ДІЛА пропонує детекцію специфічних IgE до екстрактів алергенів, яка дозволяє виявити етіологію сенсибілізації серед бур’янів.
Екстракти алергенів бур’янів представлені в Алергопанелі «Пилок бур’янів»
9 алергенів. В її складі амброзія полинолиста, полин звичайний, парієтарія,
подорожник, солянка, лобода, щириця загнута, кульбаба, золотарник. Доступні також дослідження:
Cпецифічні IgE, амброзія (w1)
Cпецифічні IgE подорожник ланцетолистний (w9)
Cпецифічні IgE, полин (w6)
Cпецифічні IgE, постениця (w19)

www.dila.ua

Діагностика алергії на пилок бур’янів на рівні тільки екстрактів алергенів
може бути утруднена через часті випадки полісенсібілізаціі пацієнтів і сезонність цвітіння , що співпадає у різних бур’янів. Виходячи з вищевикладеного, для діагностики видоспецифічної сенсибілізації необхідна детекція
на рівні алергокомпонентів.
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В МЛ ДІЛА доступні алергокомпоненти полину, амброзії, парієтаріі, подорожника, солянки.
Відповідно до Європейських алгоритмів діагностики для полину і амброзії

МЛ ДІЛА пропонує наступні Молекулярні
пакети досліджень:
Молекулярний пакет «Бур’яни» 1, включає алергокомпоненти амброзії
nAmb a1 та полину nArt v1, nArt v3 (LTP).
Так як у амброзії і полину періоди цвітіння практично збігаються, диференційна діагностика між ними може бути важливим аспектом для пацієнтів з
алергією.
Молекулярний пакет «Бур’яни» 2, який має в складі важливі алергокомпоненти бур’янів парієтаріі rPar j2 LTP, солянки nSal k1, подорожника rPla l 1

Джерело
алергену
Парієтарія

www.dila.ua

Специфічний IgE
компонент

Сімейство
білків

Поширеність
серед пацієнтів (%)

Par j 2

nsLTP

80%

маркер сенсибілізації до парієтарії

85%

мажорний алерген
подорожника

65%

мажорний алерген
Солянки

Подорожник

rPla l 1

Солянка

Sal k 1

Інгібітор
трипсину,
асоційований
з Ole e 1
Сімейство
пектинових
метилових
ефірів

Діагностичне
призначення
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Даний пакет досліджень також відповідає алгоритму діагностики алергії
на бур`яни від EEACI.
Алергени роду Parietaria часто зустрічаються в Південній і Центральній Європі, та демонструють тривалий сезон виділення пилку з повторюваними
періодами цвітіння
МЛ Діла пропонує детекцию специфічних IgE до алергокомпоненту
парієтаріі rPar j 2 LTP (w211), як у складі Молекулярного пакету «Бур’яни» 2,
так і як окреме дослідження.

Переваги діагностики алергії
до бур’янів в МЛ ДІЛА
■ Представлений спектр найбільш значущих алергенів і
алергокомпонентів бур’янів
■ Доступна детекція специфічного IgE до екстрактів і алергокомпонентів
у відповідності до сучасних алгоритмів
■ Дослідження виконуються на обладнанні, що є «золотим стандартом» у
діагностиці алергії
www.dila.ua
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ІННОВАЦІЯ
ІНФЕКТОЛОГІЯ
Діагностичний напрямок:
Інфекційне ураження
організму
Клінічна задача:
Діагностика вірусного
гепатиту В
Нині головним невирішеним питанням при здійсненні моніторингу противірусної терапії хронічної HBV- інфекції є відсутність чітких предикторів
розвитку стійкої вірусологічної відповіді на лікування.
Ці предиктори дозволили б рано виявляти пацієнтів, що не відповідають на
лікування пегильованим інтерфероном, і прогнозувати високу вірогідність
збереження відповіді, що розвинулась, на лікування нуклеоз (т) идними аналогами у разі припинення останніх. Виходом з ситуації, що склалася, може
бути використання кількісної оцінки HBsAg.

МЛ ДІЛА в липні 2018 р. впровадила НОВЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ Гепатит В HBsAg
(кількісне визначення)
Дослідження призначене для лікарів інфекціоністів, гепатологів,
гастроентерологів і призначається з метою:
1. Моніторингу «гнучкого» режиму терапії PegIFN (принцип «дорожньої карти)
2. Прогнозування відповіді на ПВТ

У разі моніторингу терапії:
Рекомендовані EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of
hepatitis B virus infection «Правила зупинки терапії (на 12 і 24 тижні) для пацієнтів,
отримуючих Пег-ІФН»

HBeAg-позитивний ХГВ

www.dila.ua

Генотип

A

B

C

D

12 тиждень

Припинити,
якщо HBsAg

Немає
зниження

>20,000

>20,000

Немає
зниження

24 тиждень

Припинити,
якщо HBsAg

>20,000

>20,000

>20,000

>20,000
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HBeAg - негативний ХГВ (генотип D)

12 тиждень

{

Рівень
HBsAg

Будь-яке
зниження

Рівень
ДНК ВГВ

Продовження

Немає
зниження
> 2 log
зниження

< 2 log
зниження

Продовження

Зупинити

З метою прогнозування результатів лікування:
На старті терапії:
У пацієнтів з qHBsAg >20 000 МО/мл (чи відсутності зниження рівня HBsAg
через 12 тижнів) вірогідність подальшої сероконверсії дуже мала (57% проти 16% на 12-му тижні і 54% проти 15% на 24-му тижні)
Blumberg B.S., Alter H.J. Visnich S. A «new» antigen in leukemia sera // JAMA. – 1965. – Vol. 191. – P. 541–546.
Ganem D., Prince A.M. Hepatitis B virus infectionnatural history and clinical consequences // N. Engl. J. Med.
– 2004. – Vol. 350. – P. 118–129.

На 24 тижні терапії :
За даними Marcelin і авторів : титр HBsAg <1500 МО/мл свідчить про велику
частоту відповіді на лікування Пег-ІФН у вигляді зникнення HBsAg після 6 місяців спостереження в порівнянні з титром HBsAg >1500 МО/мл як у HBeAg
- позитивних, так і у HBeAg - негативних хворих
Marcellin P., Curescu M.G., Piekarska A. et al. Outcome of treatment with peginterferon alfa 2a (40KD) in
HBeAg positive and HBeAg negative patients with chronic hepatitis B (CHB) in the realworld study: interim
analysis of data from the large European S-collate cohort // Hepatology. – 2013. – Vol. 58(Suppl. 4). – P.
656A.

На прикінці лікування:
Brunetto і співавтори продемонстрували, що титр HBsAg <10 МО/мл свідчить про розвиток СВВ з вірогідністю більш 80% і зникненні HBsAg впродовж
3 років з вірогідністю 52%. В той же час, якщо титр HBsAg до закінчення
www.dila.ua

Діалог з професіоналом №2/2018

лікування перевищував 10 МО/мл, вірогідність зникнення HBsAg складала
усього 2%.
Brunetto M.R., Moriconi F., Bononi F. et al. Hepatitis B virus surface antigen levels: a guide to sutained
response to peginterferon alfa-2a in HBeAg-negative chronic hepatitis B // Hepatology. – 2009. – Vol.
49. – P. 1141–1150.

Надалі це дослідження допоможе Вам визначитися з частотою проведення
спостережень у пацієнтів з хронічною інфекцією HBV
EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection

Переваги від МЛ ДіЛА:
1. Діапазон вимірів 0,01 - 125 тис. МО/мл
2. Можливість використання дослідження при найбільш поширеній мутації
HBsAg (Gly → Arg 145) (гліцин [GLY] до мутації аргінін [ARG] у положенні
амінокислоти 145 HBsAg)

3. Одиниці виміру в МЛ ДіЛА відповідають одиницям виміру, регламен-

тованим Наказами №613 від 21.06.2016 р. «Вірусний гепатит В у дітей» і
«Вірусний гепатит В у дорослих», - МО/мл

4. У конкурентних методик аналітична чутливість на рівні від 0,05 МО/мл.

Тільки у лабораторії ДіЛА чутливість аналіта для приладу Abbott значно
вища!!! (від 0,01 МО/мл), що дозволить виявити HBsAg навіть при дуже
низьких концентраціях.
Дослідження «Гепатит В HBsAg (кількісне визначення)» регламентується:

Наказ Міністерства охорони здоров’я України 21.06.2016 № 613 уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги вірусний гепатит в у дітей
Наказ Міністерства охорони здоров’я України 21.06.2016 № 613 уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги вірусний гепатит в у дорослих
EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus
infection

www.dila.ua
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Вплив препаратів біотину
на результати лабораторних
досліджень
У багатьох лабораторних тест-системах використовується технологія на основі біотину, в тому числі - для визначення тиреоглобуліну, рівня антитіл до
рецептору тиреотропного гормону. FDA встановлено, що прийом біотину в
кількості, яка перевищує рекомендовану щоденну дозу, може значно впливати на результати лабораторних досліджень, однак залишится невиявленим. Спотворені результати досліджень приводять до помилок діагностики
та призначення некоректної терапії. Інтерференція біотину може бути причиною як завищених, так і занижених результатів в залежності від технології дослідження. Наприклад, в журналі Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine (CCLM) 2016 р. представлені випадки хибного встановлення
діагнозу гіпертиреозу у пацієнтів, які приймали біотин в високих дозах. При
концентрації біотину в крові ≥5 ng/mL результат дослідження тиреоглобуліну може мати хибне заниження до 10% (при концентрації біотину вище,
ніж вказано, інтерференція може складати >10%). Помилково занижений
рівень тиреоглобуліну-клінічно значимого біомаркеру для моніторингу диференційованих форм тиреоїдного раку, може привести до неможливості
точної діагностики і потенційно серйозних клінічних наслідків, таких як не
виявлення рецидиву, метастазування раку щитоподібної залози.
Рекомендована добова доза споживання біотину становить близько 0,03
мг, і такий його рівень зазвичай не призводить до значимого спотворення
результатів досліджень. Однак значна кількість осіб, які опікуються своїм
здоров’ям та красою, вживають добавки для укріплення волосся, шкіри та
нігтів, які можуть містити до 20 мг біотину. З іншого боку лікарі, при деяких
станах (таких як розсіяний склероз) призначають дози біотину до 300 мг на
добу. Доведений період напіввиведення біотину 2-20 годин в залежності
від дози, але в одному з досліджень рівень антитіл до рецептора ТТГ повернувся до нормального значення лише через 7 днів після закінчення терапії
біотином.
Тобто, проблема інтерферуючого впливу препаратів біотину на результати
лабораторних досліджень є поширеною, може залишатися не виявленою та
має ризики для здоров’я.
В 2017 році FDA видано рекомендації щодо попередження інтерферуючого впливу препаратів біотину на хід лабораторних досліджень.
1. Доступних в даний час даних недостатньо для надання рекомендацій
щодо безпечного обстеження пацієнтів, які приймають біотин у високих дозах, в тому числі недостатньо даних щодо кліренсу біотину у крові.
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2. Запобігти впливу високих доз біотину на поширені імунохімічні лабораторні методики досліджень цілком можливо шляхом виявлення на передлабораторному етапі пацієнтів, які приймають біотин.
3. Необхідно, щоб пацієнти інформували лікуючого лікаря про прийом
полівітамінних комплексів, в тому числі у вітамінах для вагітних, біологічно
активних домішках для зміцнення волосся, шкіри та нігтів. Слід обговорити
чи не вплине біотин на результат лабораторного обстеження
4. Якщо пацієнт приймає біотин і інформував лікаря, слід (при відсутності
протипоказань) відмінити препарат біотину, та через ≥7 днів провести заплановане лабораторне дослідження.
5. Пацієнт може не знати про наявність біотину в прийнятих препаратах або
пацієнт може приймати препарат біотину і не інформувати лікаря. На лабораторному етапі виявити зразки, що містять біотин, важко, тому лабораторії
не зможуть дізнатися про вміст біотину в зразку біоматеріалу пацієнта, в
результаті лікарі можуть приймати рішення, засновані на неправильних результатах досліджень. Якщо результат лабораторного дослідження не відповідає клінічному стану обстежуваного пацієнта, слід не виключати можливість впливу біотину як можливого джерела помилки.
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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) 21 96 96
• єдина інформаційна служба 0 (800) 21 78 87, 0 (800) 75 21 80
www.dila.ua
• consult@dila.com.ua
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