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Ðàä³îíóêë³äíà â³çóàë³çàö³ÿ
àðòåð³àëüíîãî çàïàëåííÿ
ó Â²Ë-³íô³êîâàíèõ ïàö³ºíò³â
ç àòåðîñêëåðîçoì ñóäèí
Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) залишається важливою причиною захворюваності
та смертності у всьому світі. У 2017 році 36,9
мільйона людей живуть із даним збудником,
про що свідчать близько 1,8 мільйонів нових
випадків інфікування ВІЛ [36]. На сучасному
етапі набуває актуальності комбінована антіретровірусна терапія (КАРТ), що є дуже ефективним інструментом в механізмі пригнічення
вірусної реплікації, що призводить до значного зниження захворюваності та смертності,
пов’язаної з ВІЛ, а також передачі вірусу від
людини до людини. У 2017 році 21,7 мільйона
осіб з ВІЛ-інфекцією вже перебували на обліку, 940 000 осіб померли від синдрому набутого імунодефіциту (СНІД) [39]. Збільшення
виживаності, яке спостерігається у людей, що
живуть з ВІЛ (ЛЖВ), відбувається в основному
внаслідок зменшення випадків опортуністичних інфекцій, що безпосередньо призводять до
летальних наслідків. Атеросклеротичні серцево-судинні захворювання (ССЗ) є зростаючою
причиною летальності серед ЛЖВ у розвинених країнах [14, 26, 36, 68]. Слід зазначити,
що рівень захворюваності на ССЗ у ЛЖВ в 2
рази вище у порівнянні з ВІЛ-неінфікованими
пацієнтами. Крім того, частота захворюваності
на ССЗ серед ЛЖВ збільшилась втричі останні
два десятиліття [36]. В огляді розглянуто роль
артеріального запалення в атерогенезі та етіопатогенні фактори, що обумовлюють зростання ризику ССЗ серед ЛЖВ.
Формування, поширення та ускладнення
атероми: роль запалення
Запалення є важливим чинником атеросклерозу, а також головною причиною ускладнень,
що можуть виникнути в результаті артеріальної атероми. Ендотеліальний шар інтактної
артеріальної інтими, зазвичай, витримує лейкоцитарну адгезію. Пошкодження інтими артерії, однак, призводить до запалення судин.
Загальновідомо, що деякі фактори викликають
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травматизацію артеріальної інтими [70]. До
зазначених факторів відносять куріння, гіпертензію, гіперглікемію, інсулінорезистентність,
ожиріння тощо. Травма артеріальної судини
призводить до експресії молекул клітинної адгезії ендотеліальних клітин, що є процесом,
який сприяє адгезії лейкоцитів до судинної інтими [69].
Т-лімфоцити і моноцити є основними чинниками в механізмі раннього зв’язування атерогенезу з ендотеліальними клітинами через
молекули клітинної адгезії, які експресовані на активованих судинних ендотеліальних
клітинах [2, 19]. В подальшому відбувається
зв’язування Т-лімфоцитів і моноцитів з ендотеліальними клітинами, що піддаються діапедезу в суб-ендотеліальний простір, де вони
активуються, і моноцити перетворюються на
макрофаги. Хемоаттрактанти направляють клітинну міграцію в суб-ендотеліальний простір.
Цитокіни утворюють велике сімейство хемоаттрактантів, які включають моноцитарний
хемоаттрактантний білок-1 (МСР-1), фактор
некрозу пухлини інтерлейкіну-1 (IL-1) -альфа
(TNF-α) і Lyso-PC (компонент окисленого ліпопротеїну) [53, 62].
Запальні клітини відіграють вирішальну
роль у формуванні жирових смуг. Моноцити
занурюються в судинні стінки і трансформуються в макрофаги, які підвищують експресію
рецепторів і поглинають окислений ліпопротеїн до утворення пінистих клітин. Макрофаги
розмножуються і вивільняють фактори росту і
цитокіни, що призводить до ампліфікації запалення в стінці судини [51].
Дозріла атероматозна бляшка, зазвичай, містить ліпідну або некротичну серцевину, яка покрита фіброзною «кришкою», що складається
з домішків клітин гладких м’язів і підтримує
позаклітинний матрикс. Також містять основу
ураження (так зване «плече») пінисті клітини і
Т-лімфоцити. Ці різні компоненти бляшки ва-
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ріюються від одного ураження до іншого. Стабільна бляшка містить невелике ядро ліпідів з
товстою «кришкою». Нестійка бляшка містить
більше за розміром ліпідне ядро з тонким «ковпачком» і великою кількістю запальних клітин.
Стабільна бляшка в результаті розвитку викликає стеноз судин, що може призвести до повної
оклюзії. Нестабільна бляшка, так звана вразлива бляшка, є прогностично менш сприятливою,
оскільки вона може розвиватися в ускладнення
з фатальними наслідками [28].
Запалення відіграє важливу роль у розриві бляшок. Макрофаги здатні продукувати
матриксні металопротеїнази (ММП), які можуть перетравлювати «кришку» бляшки, що
призводить до її розриву. Т-клітина продукує
інтерферон-γ, який інгібує проліферацію гладких м’язів і укладання позаклітинного матриксу [28].
Підвищений ризик розвитку атеросклерозу серед людей, хворих на ВІЛ.
ВІЛ-інфекція, її лікування за допомогою
КАРТ і більш висока поширеність традиційних факторів ризику ССЗ діють узгоджено,
що в свою чергу викликає у ЛЖВ підвищений
ризик атеросклеротичного ССЗ. ВІЛ-інфекція
пов’язана з підвищеною регуляцією запальних
процесів в системах органів в цілому і в стінках судин зокрема [47, 48]. За даними дослідження, яке включало 33308 ВІЛ-інфікованих
пацієнтів, що спостерігалися протягом 10 років (з 1999 по 2008 рік), було повідомлено про
2482 смертей протягом періоду спостереження. Летальність внаслідок серцево-судинних
захворювань становила 289 випадків, від патології, що пов’язана із СНІД – 743 випадків,
від захворювань не пов’язаних із СНІД – 286
випадків. Отримані показники високої летальності, що пов’язана з ССЗ та спостерігались
незважаючи на низьку поширеність традиційних ризиків ССЗ у досліджуваній популяції.
Лише 8,5 % були хворими на гіпертонічну хворобу, 3,5 % – на ожиріння (ІМТ> 30 кг / м2), 2,5
% – на сахарний діабет, і 1,5 % пацієнтів мали
попередній анамнез інсульту або інфаркту міокарда [61]. Іншими авторами опубліковано
проспективне когортне дослідження стосовно
ризику розвитку гострого інфаркту міокарда у
ВІЛ-інфікованих пацієнтів по вікових та етнічних групах. У дослідженні, що проводилось з
квітня 2003 року по грудень 2009 року взяли
участь 82 459 хворих [39]. За результатами дослідження було зареєстровано 871 випадків го-
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строго інфаркту міокарда (ГІМ). Частота ГІМ
була значно вищою серед ВІЛ-інфікованих
учасників у всіх вікових групах. Після коригування факторів ризику Фрамінгема, спільних
захворювань та зловживання психоактивними речовинами, ВІЛ-інфіковані пацієнти мали
значно вищу частоту ГІМ порівняно з неінфікованими учасниками.
Ризик розвитку ГІМ залишався значно вищим навіть у ВІЛ-інфікованих учасників з пригніченим вірусним навантаженням порівняно
з неінфікованими [39]. За даними науковців
підвищений ризик розвитку ГІМ серед ЛЖВ,
швидше за все, є наслідком супутніх захворювань, включаючи фактори ризику Фрамінгема. Точні механізми, за допомогою яких ВІЛінфекція призводить до підвищеного ризику
ССЗ залишаються недостатньо зрозумілими.
Ймовірними механізмами є хронічна імунна активація, запалення, що пов’язане з ВІЛінфекцією, виснаження CD4, порушення системи згортання крові, судинна ендотеліальна
дисфункція, знижена еластичність стінки судини, дисліпідемія та інші метаболічні порушення, які викликані КАРТ.
ВІЛ-статус є прокоагулянтним станом, що є
наслідком зниження рівня антитромботичного
білка S, підвищеного рівня протромботичного
кардіоліпіну та вовчакового антикоагулянта [5,
65]. Також повідомлялося про дефіцит білка С і
антитромбіну III, підвищення рівня Р-селектина
і гомоцистеїну [31, 41, 52, 72]. Судинний ендотелій у ВІЛ-інфікованих пацієнтів містить тканинний фактор, фактор фон Віллебранда та інгібітор-1 активатора плазміногену [52].
Кокаїн та куріння є двома поширеними речовини, зловживання якими у ВІЛ-інфікованих
пацієнтів здатне викликати активацію тромбоцитів [17].
За даними літератури КАРТ є ще одним виявленим фактором ризику, що впливає на частоту ССЗ серед ЛЖВ [10, 18]. У дослідженнях
[16] підвищена частота інфаркту міокарда відбувалася із збільшенням періоду застосування
КАРТ (26 % відносного збільшення частоти
за рік протягом перших чотирьох-шести років
використання). Пацієнти, які не застосовували
КАРТ мали більш низьку частоту виникнення
інфаркту міокарда [16]. Автори також вивчали
когорти пацієнтів, у яких підвищений ризик інфаркту міокарда був пов’язаний з використанням диданозину і абакавіру [71]. Інші науковці
у проспективному загальнонаціональному коhttp://www.nbuv.gov.ua
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гортному дослідженні 2952 ВІЛ-інфікованих
пацієнтів також підтвердили підвищений ризик інфаркту міокарда при використанні абакавіру [4].
За результатами клінічних досліджень [3]
виявлено збільшення частоти периферичної
ліподистрофії, гіперліпідемії та резистентності до інсуліну серед ЛЖВ, які отримували
інгібітори ротази (ІР). У перехресному дослідженні автори виявили значно менший загальний вміст жиру в організмі, більш високий
рівень загального холестерину і тригліцеридів
серед пацієнтів, які отримували ІР, порівняно
з пацієнтами, що не отримували лікування. 64
% пацієнтів, що застосовували ІР мали ліподистрофію порівняно з 3 % пацієнтів, які не
отримували терапію. Один з передбачуваних
механізмів, за допомогою яких ІР сприяють
атерогенезу, полягає в їх здатності збільшувати CD-36 – залежне накопичення холестерилового ефіру в макрофагах. ІР також викликають
гіперхолестеринемію і індукують ендотеліальну дисфункцію. Каталітична ВІЛ-протеаза,
що має близько 60 % гомології з ділянками
цитоплазматичного зв’язуючого білка ретиноєвої кислоти типу 1 (CRABP-1) і білка (LRP),
пов’язаного з ліпопротеїном низької щільності, які регулюють метаболізм ліпідів [58].
Запропоновано різні механізми, за допомогою яких ІР порушують метаболізм ліпідів, що
призводить до метаболічного синдрому, який є
безпосереднім каталізатором ССЗ [42]. ІР пригнічують розпад зв’язуючих білків регуляторного елемента стеролу (nSREBP), які присутні в печінці і жировій тканині. Збільшується
накопичення nSREBP в печінці, синтез жирних кислот і холестерину. Його накопичення
в жировій тканині викликає ліподистрофію,
знижує експресію лептину і сприяє резистентності до інсуліну. ІР також пригнічують проазим-опосередковане розщеплення новоутвореного аполіпопротеїну B. Це призводить до
утворення багатих тригліцеридами ліпопротеїнів. ІР сприяють резистентності до інсуліну і
розвитку цукрового діабету, через їх здатність
пригнічувати інгібування активності GLUT-4 в
жировій тканині і скелетних м’язах.
З метою диференційованої діагностики артеріального запалення у ЛЖЗ, набуває актуальності застосування F-18 ФДГ ПЕТ (позитронно-емісійна томографія з F-18 міченою
2-фтор-2-дезоксиглюкозою). Провідну роль у
формуванні артеріального запалення відіграє
http://www.nbuv.gov.ua

атерогенез. Дослідження CANTOS продемонструвало дозозалежне зменшення кількості рецидивів ССЗ та летальності від ССЗ у пацієнтів з попереднім діагнозом – інфаркт міокарда,
що застосовували канакінумаб [7].
F-18 ФДГ ПЕТ здатна демонструвати функціональні зміни патологічного процесу, які передують морфологічним змінам, що помітні
на анатомічному зображенні. Групою вчених
показано, що за даними результатів F-18 ФДГ
ПЕТ візуалізації артеріальне запалення передує подальшій кальцифікації в тому ж місці,
що і маркер прогресування бляшки [33]. На
сучасному етапі ПЕТ дослідження здійснюється в контексті гібрідної візуалізації, зазвичай, суміщеною з комп’ютерною томографією
(КТ) або магнітно-резонансною томографією
(МРТ), що здатне надавати до функціональних даних, отриманих за допомогою ПЕТ, додаткову анатомо-морфологічну діагностичну
інформацію. Ураження судинної стінки запальними клітинами є ранньою ознакою атерогенезу. Активовані запальні клітини, особливо макрофаги, потребують використання
глюкози для участі в метаболічному процесі
запалення. F-18 ФДГ, аналог глюкози, аналогічно захоплюється запальними клітинами та
має також широке застосування при візуалізації серцево-судинних запалень і інфекційних
процесів [50]. Встановлено, що F-18 ФДГ здатний накопичуватись в артеріальних судинах, є
маркером артеріального запалення та корелює
з рівнем експресії сироваткових біомаркерів
активації макрофагів, таких як CD 68 і MMP-9
[45, 56]. У діагностованих артеріальних бляшках поглинання F-18 ФДГ було вищим у пацієнтів з клінічною судинною симптоматикою,
порівняно з поглинанням РФП в бляшках у
безсимптомних пацієнтів [43]. Слід зазначити,
що у безсимптомних пацієнтів з артеріальними бляшками поглинання F-18 ФДГ є прогностичним маркером майбутніх судинних уражень
[34, 54]. На сучасному етапі науковцями проведено дослідження когорти ЛЖВ шляхом застосування F-18 ФДГ ПЕТ/КТ з метою візуалізації артеріального запалення. Показано, що
коефіцієнт фонового поглинання (КФП) має
високу відтворюваність у різних артеріальних
областях у тестовому дослідженні [12].
Інші дослідники порівнювали КФП в аорті
в трьох когортах пацієнтів [9]. В першу когорту було включено хронічних ВІЛ-інфікованих
пацієнтів (n = 27). Друга когорта – контрольна
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група, що складалась з ВІЛ-неінфікованих пацієнтів, які відповідали першій групі за віком,
статтю та оцінкою ризику Фрамінгема (n =
27). Третю когорту складали ВІЛ-неінфіковані
хворі з встановленою атеросклеротичною патологією (n = 27). КФП для артеріального запалення був значно вищим у ВІЛ-інфікованих
пацієнтів порівняно з ВІЛ-неінфікованими пацієнтами контрольної групи та подібним до такої – у пацієнтів третьої когорти з встановленим діагнозом атеросклеротичного захворювання. КФП залишався значно вищим у групі
ВІЛ-інфікованих навіть після коригування традиційних факторів серцево-судинного ризику.
КФП корелював з рівнем sCD163 (маркером
активації макрофагів), та не мав вірогідного
кореляційного зв’язку з CRP або D-димером
у когорті ВІЛ-інфікованих пацієнтів [9]. Обстеження пацієнтів шляхом F-18 ФДГ ПЕТ/КТ
через 3 год. після введення РФП забезпечило
кращий час поглинання для візуалізації судинного запалення. Проте результати досліджень
пацієнтів, які не були ВІЛ-інфікованими, були
взяті з ретроспективного пулу даних. Це були
хворі, яким було здійснено F-18 ФДГ ПЕТ/КТ
через 60 хв після введення РФП за іншими показаннями.
У клінічному дослідженні ВІЛ-інфіковані
пацієнти з субклінічною хворобою коронарних артерій, артеріальним запаленням, що виявлено за результатами F-18 ФДГ ПЕТ/КТ,
були рандомізовані в співвідношенні 1:1 при
застосуванні аторвастатину або плацебо [25].
Спостерігалося значне зниження некальцинованого коронарного обсягу бляшок. Кількість
бляшок високого ризику оцінювали за допомогою ангіографічної коронарної комп’ютерної
томографії (АККТ) в групі хворих, що застосовували аторвастатин порівняно з групою плацебо. Автори цього дослідження підтвердили
технічні труднощі під час виконання ПЕТ/КТ.
Технічна складність може бути причиною відсутності вірогідних змін між цими двома групами, незважаючи на значні очевидні зміни в
обсязі та кількості бляшок, що візуалізуються
за даними АККТ.
Інші дослідники оцінювали вплив антіретровірусної терапії (АРТ) у 12 ВІЛ-інфікованих
хворих, які не мали ВІЛ-інфекції шляхом проведення базового первинного F-18 ФДГ ПЕТ/
КТ та повторного дослідження, проведеного
через 6 міс після АРТ [24]. Незважаючи на
значне зниження поглинання F-18 ФДГ в лім-
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фатичних вузлах, не спостерігалось подібного
зниження поглинання РФП в аорті. У трьох
ВІЛ-інфікованих хворих діагностувалось прогресування процесу за даними АККТ. Слід зазначити, що дослідження не було достатньо
потужним для демонстрації зміни артеріального запалення. Прогресія атеросклеротичної
хвороби в деяких досліджуваних популяціях, ймовірно, виявилась основним чинником,
який впливав на відсутність вірогідної різниці
в КФП у відповідь на AРT. Дослідниками вивчено взаємозв’язок між КФП і віремією ВІЛ в
опублікованому звіті в який було включено три
групи пацієнтів [11]. До першої групи віднесено 33 хворих з невизначеною віремією, що проходили лікування КАРТ, другу групу складали
7 пацієнтів з верифікованою виремією, які не
лікувались за допомогою КАРТ, третю (контрольну групу) – 5 пацієнтів, що не отримували
КАРТ, з невизначеною віремією. За результатами аналізу артеріальне запалення було вище у
ВІЛ-інфікованих пацієнтів порівняно з контролем. Було розраховано КФП на різних ділянках артеріального русла. Застосовуючи КФП
аорти, як сурогатний маркер для артеріального запалення, авторами було повідомлено про
наявність артеріального запалення у молодих
ЛЖВ (40 років і молодше) з низькими факторами ризику для ССЗ у порівнянні з віковими та
гендерними показниками ВІЛ-неінфікованих
пацієнтів контрольної групи [50].
В одному з найбільших досліджень, що оцінювали артеріальне запалення у ЛЖВ за допомогою F-18 ФДГ ПЕТ, науковцями не виявлено
значного впливу тривалості ВІЛ-інфекції, кількості CD 4 і вірусного навантаження на момент
візуалізації судинного запалення. Дослідження
показало, що артеріальне запалення вже є в наявності у ЛЖВ молодого віку, навіть якщо вони
не мають інших значущих традиційних факторів ризику ССЗ, крім ВІЛ-інфікування (рис. 1).
Отримані висновки стимулювали інтерес до
оцінки різних протизапальних агентів, таких
як статини і метотрексат, з метою первинної
профілактики ССЗ серед ЛЖВ [13].
Інше дослідження не повідомляло про значну
різницю в параметрах КФП у 26 ВІЛ-інфікованих
пацієнтів з пригніченою віремією, що застосовували АРТ у порівнянні з 25 здоровими ВІЛнеінфікованими особами [38]. Сироваткові
маркери запалення (hs-CRP), активовані макрофагами (CD163), і ендотеліальна дисфункція
(E-селектин, VCAM-1, ICAM-1, MMP-9) також
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не відрізнялися між цими двома групами. Тільки PAI-1 (маркер коагуляції) був значно вищим
у ВІЛ-інфікованих пацієнтів у порівнянні із здоровими особами контрольної групи.
F-18 ФДГ залишається індикатором найбільш
широкого застосування для оцінки артеріального запалення у ЛЖВ. Однак, існує декілька
обмежень щодо його використання. Найбільш
важливими з цих обмежень є відсутність специфічності F-18 ФДГ. Даний РФП інтенсивно затримується в міокарді, в м’яких тканинах шиї
(м’язи, стінка глотки, бурий жир).
Ці області фізіологічного поглинання F-18
ФДГ можуть викликати перенесення фотонів
у суміжний артеріальний сегмент (наприклад,
коронарні і сонні артерії) під час кількісного
визначення поглинання артеріального індикатора. Крім того, для очищення басейну крові
від F-18 ФДГ необхідний тривалий час поглинання, щоб забезпечити оптимальну кількісну
оцінку артеріального трейсера [35].
Група науковців продемонструвала більш
високе артеріальне поглинання F-18 ФДГ у
пацієнтів, яким здійснювали діагностичну візуалізацію через більш тривалий час після введення РФП (> 145 хв.) порівняно з хворими,
яким проводили дослідження в ранній термін
після введення індикатора (≥ 97 – ≤111 хв)
[57]. За результатами аналізу дослідження,
при прогресуючій тенденції збільшення часу

поглинання при середніх показниках КФПмакс,
максимальний відсоток стандартизованого накопичення (ВСНмакс) ФДГ в аорті зменшується
із затримкою візуалізації, що було результатом
кращого фонового кліренсу. Таким чином, існують спроби знайти більш специфічний індикатор для виявлення запалення артеріальної
стінки і характеристики бляшок, які можуть
знайти клінічне застосування у ЛЖВ [60, 63].
Потенційні мішені для візуалізації атеросклерозу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів
У доклінічних дослідженнях було визначено
декілька альтернативних індикаторів F-18 ФДГ
діагностичної візуалізації (в основному у ВІЛінфікованих пацієнтів) для виявлення запалення артеріальної стінки. Незважаючи на те, що
існуює ряд відмінностей в морфологічній характеристиці атеросклеротичних бляшок, що
спостерігаються у ЛЖВ і ВІЛ-інфікованих пацієнтів, запалення є спільним чинником атеросклеротичних ССЗ, що спостерігається в обох
групах хворих. Таким чином, зазначені маркери зберігають потенціал для застосування у
ЛЖВ (рис. 2).
Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія / комп’ютерна томографія (ОФЕКТ/
КТ) з Tc-99m Тілманоцептом (Tilmanocept)
Tc-99m Tілманоцепт зв’язується з рецептором маннози (CD206), що експресований на макрофагах. Макрофаги є основним рушієм арте-

Рис. 1. Аксіальні зрізи F-18 ФДГ ПЕТ/КТ зображення ВІЛ-інфікованого (А) та ВІЛ-неінфікованого
пацієнта (В). Візуалізація підвищеного поглинання F-18 ФДГ у висхідній частині аорти (червона
стрілка) ВІЛ-інфікованого пацієнта; відсутність включення радіологічного індикатору на F-18
ФДГ/КТ зображенні ВІЛ-неінфікованого хворого контрольної групи.
http://www.nbuv.gov.ua
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ріального запалення, при цьому вони присутні
у великій кількості в судинному суб-ендотелії.
Tc-99m Тілманоцепт використовується для
внутрішньошкірної/підшкірної/перитуморальної ін’єкції у дозорному картуванні лімфатичних вузлів солідних пухлин. Нещодавно була
продемонстровано високу експресію Tc-99m
Тілманоцепт до CD-206-експресуючих макрофагів в експерименті in vitro [8]. Після підшкірного введення трейсера вони показали
більш високе його поглинання в аорті.
Tc-99m Тілманоцепт не має значного зв’язування з міокардом або скелетними
м’язами. Ця відсутність поглинання в м’язах
вирішить проблему виникнення фотонів, що
спостерігається при F-18 ФДГ візуалізації. Tc99m Тілманоцепт у комплексуванні з галієм-68
(Ga-68) успішно застосовувався в дослідженнях
in vivo, що були виконані у приматів [32, 64].
Внутрішньовенно введений Ga-68 Тілманоцепт з метою отримання ПЕТ-зображень забезпечував кращу роздільну здатність зображення
і полегшував кількісне визначення поглинання
артеріального трейсера.
Візуалізація на основі рецепторів соматостатину
Активований прозапальний макрофаг М1
експресує рецептори соматостатину типу II.
Ефективне зв’язування Ga-68 DOTATATE, синтетичного радіоміченого аналога соматостатину, має широке розповсюдження при диференціальній візуалізації нейроендокринних про-

цесів. Продемонстровано вірогідний кореляційний зв’язок між захопленням стінки судини
Ga-68 DOTATATE [23]. У цьому ж дослідженні
Ga-68 DOTATATE показав більш високу КФП і
кращу дискримінаційну здатність (між високоактивними коронарними атеросклеротичними
ураженнями високого та низького ризику), ніж
F-18 ФДГ. Ga-68 DOTATATE не демонструє
значного поглинання в міокарді, що робить
його відмінним трейсером для візуалізації судинного запалення. При застосуванні Ga-68
DOTATOC інші автори виявили вірогідну кореляцію між поглинанням артеріального трейсера та оцінкою ризику розвитку ССЗ за шкалою Framingham [55].
Ga-68 має більш довгий діапазон позитронів порівняно з F-18, отже, ПЕТ-візуалізація
з Ga-68 виявляє нижчі значення просторового дозволу. Мідь-64 (Cu-64) являє собою
позитронний емітер з циклотронним випромінюванням, фізичним періодом напіввиведення 12,7 год та має більш короткий діапазон позитронів порівняно з Ga-68 (1 мм проти
4 мм). Проведено безпосереднє порівняння
Cu-64 DOTATATE і Ga-68 DOTATOC з метою
візуалізації атеросклеротичної хвороби магістральних судин [21]. За результатами аналізу,
Cu-64 DOTATATE демонстрував більш високе
поглинання в стінках артерій. При здійсненні
ПЕТ-візуалізації на ранній стадії, більш висока концентрація білка крові у пулі визначалась
з міченим Cu-64 пептидом. Більш тривалий

Рис. 2. Ілюстрація клітинних структур, які можна досліджувати шляхом радіонуклідної візуалізації запальної судинної стінки ВІЛ-інфікованих пацієнтів.
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період напіврозпаду Cu-64 дозволяв проводити відтерміновану візуалізацію – через 24 год
після ін’єкції індикатора. Така відстрочена візуалізація забезпечувала відмінний фоновий
кліренс та дозволяла отримувати високий показник співвідношення поглинання стінки артерії до фонового пулу крові.
Візуалізація на основі рецепторів хемокінів
Хемокіни є групою гепарин-зв’язуючих білків, які беруть участь в утворенні бляшок, прогресії, дестабілізації та їх розриву.
Рецептор C-X-C хемокина 4 (CXCR4) являє
собою трансмембранний рецептор хемокіну,
який пов’язаний з G-білком. Рецептор опосередковує зміни в експресії генів, що призводить
до полімеризації актину, перебудови цитоскелета і міграції клітин [20]. CXCR4-рецептор і
його природний ліганд – C-X-C хемокиновий
ліганд 12 (CXCL12) відіграють життєво важливу роль у клітинній міграції під час ембріогенезу, неоангіогенезу, розмноження пухлинних клітин, інвазії, імунітету та інфекційного
процесу. CXCR4 є ко-рецептором ВІЛ в CD +
Т-клітинах [40]. CXCR4 та фактор інгібування макрофагів (MIF) відіграють істотну роль в
процесі міграції лейкоцитів в стінку судин після ендотеліальної травми, що є передумовою
атерогенезу. CXCR4 також має вирішальне
значення для продовження міграції лейкоцитів
під час атероматозної прогресії. Високий рівень експресії CXCR4 спостерігається в гемопоетичних клітинах-попередниках і запальних
клітинах, включаючи Т-лімфоцити і моноцити
/ макрофаги [68, 37].
За даними літературних джерел високо оцінена корисність Пентіксафору (Pentixafor),
синтетичного ліганду для CXCR4, міченого Ga68 в ПЕТ-візуалізації артеріального запалення
при атеросклерозі [44]. Авторами продемонстровано поглинання Ga-68 – Пентіксафору в
атеросклеротичних ураженнях, індукованих у
кролів, які були підтверджено високим поглинанням РФП в багатих макрофагами ділянках
атеросклеротичних бляшок. Інтенсивність поглинання зменшувалася, коли рецептор CXCR4
блокувався попередньою обробкою AMD3100.
У цьому ж дослідженні ПЕТ/МРТ проводили у 8 пацієнтів (4 хворих із стенозом сонної
артерії, більшим ніж 50 % і 4 – із стенозом,
меншим ніж 30 %). У пацієнтів із стенозом,
меншим ніж 30 %, включення Ga-68 Пентіксафору в каротидному басейні не спостерігалось, в той час як у двох пацієнтів із стенозом,
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більшим ніж 50%, спостерігалося інтенсивне
поглинання трейсера в зазначеній ділянці. Засвоєння Пентіксафору було підтверджено імуногістохімічним методом. Інші науковці при
ПЕТ-візуалізації з даним лігандом в судинних
ділянках у 38 пацієнтів спостерігали 611 вогнищ поглинання Ga-68-Пентіксафору [63]. Інтенсивність поглинання вірогідно корелювала
з наявністю у хворих факторів ризику ССЗ (чоловіча стать, цукровий діабет, гіпертонія, гіперхолестеринемія). КФП, що був отриманий
двома незалежними рецензентами, показував
вірогідну відтворюваність (r = 0,6, p <0,01).
Позитивна кореляція поглинання трейсера та
наявність ССЗ були підтверджені в іншому дослідженні у 51 пацієнта з 1411 бляшками, де
поглинання індикатора виявляло вірогідний
кореляційний зв’язок з кальцинозом атеросклеротичних бляшок, віком, гіпертензією, гіперхолестеринемією, курінням та серцево-судинною патологією в анамнезі [15]. Рецептор
хемокіну 5 (CCR5) є хемокіновим рецептором,
який експресований на підгрупі моноцитів, що
забезпечує ефективність їх включення в атеросклеротичні бляшки. Синтезований останнім
часом Індій-111 (In-111) DOTA-DAPTA, застосовували в комплексному ПЕТ-дослідженні
у комплексуванні з CCR5 з метою візуалізації
атеросклеротичного запалення бляшок. Більш
низька роздільна здатність системи ОФЕКТ
може обмежувати клінічну корисність цього
трейсера. Також було успішно синтезовано
аналогічний індикатор, мічений Cu-64, який
виявив кращий потенціал в ПЕТ-візуалізації
атеросклеротичного запалення [59].
Судинна візуалізація на основі синтезу та
утилізації ліпідів
Різні класи ліпідів відіграють життєво важливу роль у формуванні і прогресуванні атероми. Збільшення синтезу de novo і поглинання
ліпідів є істотним у дозріванні моноцитів до
макрофагів і подальшої трансформації до пінистих клітин [46]. Отже, існує акцентування
біосинтезу ліпідів тканинами судинної стінки
і мононуклеарними запальними клітинами.
Ацетат є субстратом для утворення ацетильного коферменту А – будівельного блоку жирних кислот. Під час атерогенезу збільшується
поглинання ацетату запальними клітинами і
гладкими м’язами судин. Ацетат вуглецю-11
(С-11) може бути використаний в якості засобу візуалізації для оцінки раннього процесу
синтезу жирних кислот в атероматозній судин-
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ній стінці [29]. У даному дослідженні вивчалась доцільність застосування С-11 ацетату, як
маркера синтезу жирних кислот в стінці атеросклеротичних судин. За результатами аналізу,
поглинання артеріального трейсера вірогідно корелювало з відомими факторами ризику
ССЗ, такими як вік і чоловіча стать [29].
Холін є сировиною для синтезу фосфатидилхоліну [66]. Фосфатидилхолін - тип фосфоліпідів і одна з трьох основних груп ліпідів,
що знаходяться в атероматозній стінці судини
[49]. Подібно до ацетату, збільшується поглинання холіну клітинами запалення в атероматозній бляшці таким чином, що рівень його
поглинання відображає ступінь запалення судинної стінки. Наукові джерела, що вивчали
властивості F-18 флуорометилхоліну (F-18
ФМХ) свідчать про те, що збільшення накопичення жирних кислот в стінці судини відбувається за іншим механізмом, ніж кальцифікація
судинної стінки [30]. У даних дослідженнях
жодне з кальцифікованих пошкоджень не накопичувало F-18 ФМХ. І навпаки, дев’ять уражень з комбінованою кальцифікацією стінки
судини та іншими формами судинної патології,
такими як потовщення стінки судини, виявили
істотне поглинання F-18 ФМХ [30]. Результати роботи, які також були відтворені в більш
широкому дослідженні з C-11 холіном, вказують на те, що підвищення регуляції засвоєння жирних кислот артеріальною стінкою, що
вважається маркером судинного запалення, є
іншим процесом, який істотно відрізняється
від артеріальної кальцифікації при утворенні і
прогресії атером [27]. Слід зазначити, що міокард не демонструє значного фізіологічного
поглинання радіоміченого холіну, в той час як
печінка забезпечує високе поглинання трейсера. Інтенсивне поглинання РФП в печінці може
призводити до поширення фотонів в праву коронарну артерію і є недоліком в оцінці поглинання трейсера в цій судинній ділянці.
Візуалізація на основі транслокаторного
білку
Транслокаторний білок (TБ), раніше відомий як периферичний бензодіазепіновий рецептор, є білком, що знаходиться в зовнішній
мітохондріальній мембрані, де він бере участь
у транспортуванні холестерину і біосинтезі
стероїдів. Він експресується в активованих макрофагах і мікрогліальних клітинах. Синтезований на сучасному етапі ТБ зазвичай комплексують з С-11 і F-18 і ефективно застосовують
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для візуалізації артеріального запалення [22].
TБ активно експресується як в міокарді, так і
в гладких м’язах судин. Даний аспект може обмежувати його корисність при візуалізації судинних запалень.
Візуалізація на основі рецепторів фолатів
Фолатний рецептор ß проявляє експресію
на активованих макрофагах, де він викликає
опосередковану інтерналізацію молекул, що
пов’язані з фолатами [1]. Останнім часом розроблено і оцінено декілька молекулярних лігандів, що застосовуються при ОФЕКТ та ПЕТ
візуалізації і спрямовані на мембранозв’язані
рецептори фолата, за рахунок яких здійснюють
диференційований аналіз атеросклеротичних
судинних захворювань у тварин. ПЕТ-ліганди
мають найвищий потенціал для клінічного застосування через більш високу просторову
роздільну здатність модуля ПЕТ у порівнянні з ОФЕКТ. Також повідомлено про синтез і
здатність фториду алюмінію-18 NOTA-фолату
(F-18 ФОЛ) спрямовувати макрофагальний рецептор фолата в артерії ссавців [6]. Успішне
зв’язування трейсера з макрофагами, що несуть рецептор фолата, було продемонстровано
в дослідженні in vitro. За результатами аналізу
показано більш високе артеріальне поглинання F-18 ФОЛ в артеріальних судинах мишей,
уражених атеросклерозом, порівняно із контрольною групою. При ПЕТ-візуалізації кролів,
після внутрішньовенного введення F-18 ФОЛ,
у порівнянні з застосуванням F-18 ФДГ, обидва
маркера демонструють аналогічне поглинання
в артеріальних судинах. Однак, слід зазначити,
що F-18 ФОЛ, на відміну від F-18 ФДГ, не викликає інтенсивного поглинання в міокарді [6].
Візуалізація на основі пов’язаного з функцією лейкоцитів антигену-1
Інвазія артеріальної стінки лейкоцитами
вважається раннім проявом атерогенезу. Для
вторгнення в артеріальну стінку лейкоцити експресують пов’язаний з функцією лейкоцитів
антиген-1 (ЛФА-1), який взаємодіє з молекулою міжклітинної адгезії, що активно експресується на судинній ендотеліальній оболонці.
Застосування ЛФА-1 з метою ПЕТ-візуалізації
має перспективу для виявлення ранньої фази
артеріального запалення. В літературних джерелах повідомляється про успішний синтез
індію-111 (In-111) DOTA-бутилового аміноNorBIRT (DANBIRT), що є ОФЕКТ-лігандом,
який поєднують з ЛФА-1 [55]. За допомогою
авторадіографії, гістологічного дослідження
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та імуногістохімічного фарбування автори показали, що DANBIRT локалізується на ділянках бляшок, що містять ЛФА-1, які експресують запальні клітини і активовані макрофаги.

Âèñíîâêè ³ ïåðñïåêòèâè
Запалення відіграє важливу роль на всіх
фазах атеросклеротичного ССЗ. ЛЖВ мають
підвищену схильність до ССЗ. Найбільш ефективним радіонуклідним методом візуалізації
запального процесу в патогенезі ССЗ серед
ЛЖВ вважається F-18 ФДГ ПЕТ/КT [63]. На
сучасному етапі було синтезовано декілька лігандів для ПЕТ/КT візуалізації, які використовувалися для виявлення судинних запалень у
доклінічних та клінічних дослідженнях. Дані
трейсери, на додаток до F-18 ФДГ, мають значний потенціал для майбутнього застосування
серед ЛЖВ.
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РАДІОНУКЛІДНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ
АРТЕРІАЛЬНОГО ЗАПАЛЕННЯ
У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ПАЦІЄНТІВ
З АТЕРОСКЛЕРОЗОМ СУДИН
П.О. Король, О.В. Щербіна
В огляді розглянуто роль артеріального запалення в атерогенезі та етіопатогенні фактори, що обумовлюють зростання ризику серцево-судинних захворювань (ССЗ) серед ВІЛінфекованих пацієнтів. Показано, що запалення відіграє важливу роль на всіх фазах атеросклеротичного ССЗ. ВІЛ-інфіковані пацієнти
мають підвищену схильність до ССЗ. Найбільш ефективним радіонуклідним методом візуалізації запального процесу в патогенезі ССЗ
серед ВІЛ-інфікованих вважається F-18 ФДГ
ПЕТ/КT. На сучасному етапі було синтезовано
декілька лігандів для візуалізації, які використовувалися з метою виявлення судинних запалень у доклінічних та клінічних дослідженнях.
Ці трейсери, на додаток до F-18 ФДГ мають високий потенціал для майбутнього застосування серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів.
Ключові слова: атеросклероз, серцево-судинне захворювання, позитронна емісійна томографія, ВІЛ-інфекція.
РАДИОНУКЛИДНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
АРТЕРИАЛЬНОГО ВОСПАЛЕНИЯ
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
ПАЦИЕНТОВ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ
СОСУДОВ
П.А. Король, О.В. Щербина
В обзоре рассмотрена роль артериального
воспаления в атерогенезе и етиопатогенные
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факторы, обусловливающие возрастание риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)
среди ВИЧ-инфекцированных пациентов.
Показано, что воспаление играет важную
роль на всех фазах атеросклеротического
ССЗ. ВИЧ-инфицированные пациенты имеют повышенную склонность к ССЗ. Наиболее эффективным радионуклидным методом
визуализации воспалительного процесса в
патогенезе ССЗ среди ВИЧ-инфицированных
считается F-18 ФДГ ПЭТ/КT. На современном этапе было синтезировано несколько
лигандов для визуализации, которые использовались с целью выявления сосудистых
воспалений в доклинических и клинических
исследованиях. Данные трейсеры, в дополнение к F-18 ФДГ имеют высокий потенциал для будущего применения среди ВИЧинфицированных пациентов.
Ключевые слова: атеросклероз, сердечнососудистое заболевание, позитронная эмиссионная томография, ВИЧ-инфекция.
RADIONUCLIDE IMAGING
OF ARTERIAL INFLAMMATION
IN HIV-INFECTED PATIENTS
WITH VASCULAR
ATHEROSCLEROSIS
P. Korol, O. Shcherbina
The review examined the role of arterial inﬂammation in atherogenesis and the pathogenic factors responsible for the high risk of cardiovascular
diseases (CVD) among HIV-infected patients. Inﬂammation has been shown to play an important
role in all phases of atherosclerotic CVD. HIVinfected patients have an increased tendency to
CVD. The most eﬀective radionuclide method of
imaging the inﬂammatory process in the pathogenesis of CVD among HIV-infected people is
F-18 FDG PET/CT. At the present stage, several
ligands for visualization were synthesized, which
were used to identify vascular inﬂammation in
preclinical and clinical studies. These tracers, in
addition to F-18 FDG, have signiﬁcant potential
for future use among HIV-infected patients.
Key words: atherosclerosis, cardiovascular disease, positron emission tomography, HIV infection.
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