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АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА

ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ГЕПАТИТ С.  
КЛІНІЧНІ ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ.  

EASL (Європейська асоціація з вивчення печінки), 2011 р.

Antonio Craxм (Coordinator), Jean-Michel Pawlotsky (EASL Governing 
Board), Heiner Wedemeyer (EASL Governing Board); Kristian Bjoro, Robert 
Flisiak, Xavier Forns, Mario Mondelli (Journal of Hepatology), Marcus Peck-
Radosavljevic, William Rosenberg, Christoph Sarrazin. Reviewers: The EASL 

Governing Board, Ira Jacobson, Geoffrey Dusheiko.

1. Вступ
ВГС-інфекція є однією з осно-

вних причин захворювань печінки у 
всьому світі [1]. Наслідки довготри-
валого впливу ВГС-інфекції на печін-
ку знач но варіюють – від мінімальних 
змін до розвитку хронічного гепати-
ту, вираженого фіброзу і цирозу пе-
чінки з/без гепатоцелюлярної карци-
номи (ГЦК). Число хронічно інфіко-
ваних осіб в усьому світі може пере-
вищити 200 мільйонів, але більшість 
з них не знають про те, що вони ін-
фіковані, ні про стан своєї печінки. 
Клінічне ведення пацієнтів з HCV-
інфекцією продовж останніх двох де-
сятиліть значно покращилось. Цьому 
сприяло отримання нових даних про 
патогенез хвороби і вдосконалення ді-
агностики. Розроблені нові алгорит-
ми лікування хворих та профілакти-
ки HCV-інфекції. Проте, багато різ-
них аспектів ще не повністю вирішені. 
Дані EASL Clinical Practice Guidelines 
(CPGs) рекомендації призначені для 
допомоги лікарям та іншим працівни-
кам охорони здоров'я, а також для па-
цієнтів – вони містять опис оптималь-
ного лікування пацієнтів з гострою 

і хронічною HCV-інфекцією. Ці під-
ходи до лікування затверджені на час 
опублікування. 

Нові варіанти терапії, на підста-
ві даних, отриманих під час III фази 
дослідження з лікування пацієнтів, 
інфікованих 1 генотипом ВГС, пода-
ні на ліцензування та затвердження в 
Європі й США. У разі їх затверджен-
ня рекомендації будуть доповнюва-
тись.

2. Основні положення

2.1. Епідеміологія та громад-
ське здоров'я. За оцінками експертів, 
близько 130-210 млн. населення сві-
ту (3%), хворіють на хронічну HCV-
інфекцію (ХГС) [1,2]. Поширеність 
помітно різниться в різних геогра-
фічних зонах і в межах одного гео-
графічного району. У Західній Європі 
поширеність ГС коливається від 0,4% 
до 3%. Вона вища в Східній Європі та 
на Близькому Сході, хоча точні дані 
не відомі [3]. Найвищою є захворю-
ваність в Єгипті: з 9%, в середньо-
му по країні, до 50% в деяких сіль-
ських районах [4]. До 90-х років ВГС 
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в основному передавався шляхом пе-
реливання крові, ін'єкцій, інвазивних 
процедур і внутрішньовенного вжи-
вання наркотиків. На ці шляхи при-
падало приблизно 70% випадків ХГС 
у промислово розвинених країнах. 
Дослідження препаратів крові за до-
помогою імуноферментного аналі-
зу (ІФА) та полімеразної ланцюгової 
реакції (ПЛР) практично ліквідува-
ло трансфузійну передачу ВГС в час-
тині європейських країн. В даний час 
нові випадки ГС переважно пов’язані 
з внутрішньовенним або назальним 
вживанням наркотиків, рідше – з ін-
вазивними медичними процедурами. 
В окремих випадках відбувається па-
рентеральна передача через татую-
вання або акупунктуру. Ризик пери-
натальної і гетеросексуальної пере-
дачі є низьким; ризик зараження зна-
чно збільшується при гомосексуаль-
них стосунках [5].

Існує шість генотипів ВГС (1-6), 
описана велика кількість підтипів [6],  
поширених у світі. Найбільш пошире-
ний генотип 1. Підтип 1а переважає в 
США, а підтип 1b - у Європі. Генотип 
3а поширений серед ін'єкційних нар-
команів Європи [3]. У цій же групі в 
даний час спостерігається зростання 
захворюваності і поширеності інфек-
цій, пов'язаних із 4 генотипом ВГС. 
Генотип 2 знаходиться в кластерах 
Середземноморського регіону, а 5 і 
6 – зустрічаються достатньо рідко [7].

2.2. Природний перебіг 
Гострий гепатит С перебі-

гає безсимптомно у 50-90% випад-
ків. Нездатність спонтанно позбути-
ся інфекції спостерігається у 50-90% 

хворих, залежно від шляхів переда-
чі, особливостей перебігу хвороби, 
а також віку хворого, в якому від-
булося зараження [8,9]. У Європі 
близько 10% випадків гострого ге-
патиту припадає на гепатит С [3]. 
Захворюваність на гострий гепатит 
знизилася і в даний час становить 
близько 1 на 100 000 осіб в рік, але цей 
показник є занижений, оскільки май-
же не враховано випадків безсимп-
томної інфекції. Хронічна інфекція 
пов'язана з різним ступенем запален-
ня і фіброзу печінки, незалежно від 
генотипу ВГС і вірусного наванта-
ження. Прогресування ураження пе-
чінки відбувається повільно (впро-
довж кількох десятиліть), прискорю-
ється в присутності кофакторів (спо-
живання алкоголю, цукровий діабет, 
до якого ВГС може призводити), ін-
фікування в похилому віці, коінфек-
ції з вірусом імунодефіциту людини 
(ВІЛ) або коінфекції з іншими гепато-
тропними вірусами. Залежно від на-
явності супутніх чинників, у 10%  – 
40% пацієнтів з хронічною ВГС ін-
фекцією розвивається цироз печінки 
[10]. Смертність, яка пов'язана з ци-
розом печінки, становить приблиз-
но 4% на рік, тоді як від ГЦК – стано-
вить в цій групі населення 1-5% на рік 
[11]. Серед пацієнтів з діагнозом ГЦК 
ймовірність смерті продовж першо-
го року становить 33% [12,13]. ВГС-
інфекція стала основною причиною 
первинного раку печінки в Європі 
[14,15]. 

Найчастішими позапечінкови-
ми проявами ХГС є кріоглобуліне-
мія, червоний плоский лишай, піз-
ня шкірна порфірія, лімфоцитарний 
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сіалоденіт і мембранозний гломеру-
лонефрит. Існує також зв'язок між не-
ходжкінською лімфомою та гепати-
том С [16]. 

2.3. Доступні методи діагнос-
тики, оцінки тяжкості хвороби та  
моніторингу 

2.3.1. Вірусологічні методи
Діагностика хронічної ВГС-

інфекції базується на наявності ан-
титіл до HCV, що виявляються ІФА; 
РНК ВГС виявляють молекулярним 
аналізом. Визначення РНК вірусу ге-
патиту С має також важливе значен-
ня для контролю ефективності терапії 
гепатиту С [17]. Останнім часом за-
стосовують аналізи, які базуються на 
методі ПЛР в режимі реального часу. 
За їх допомогою можна визначати як 
незначну кількість РНК вірусу гепа-
титу С (до 10 міжнародних одиниць 
(МО/мл) так і кількість РНК вірусу 
гепатиту С приблизно до 107 МО/мл. 
Динамічне спостереження адекватно 
відповідає потребам діагностики і лі-
кування [18-20]. Коли стануть доступ-
ними нові препарати, такі як противі-
русні препарати прямої дії, то висока 
чутливість буде основним показни-
ком для оцінки вірусологічної відпо-
віді та прийняття рішення про ліку-
вання.

Для визначення генотипів і підти-
пів ВГС використовують різні методи, 
в тому числі аналіз послідовностей, 
зворотну гібридизацію та генотип-
специфічну ПЛР у реальному часі [17]. 
Застосування доступних комерцій-
них аналізів показало, що точно ви-
значаються шість генотипів ВГС, про-
те, дослідження 5-некодуючої ділянки 

геному ВГС не в змозі розрізняти під-
типи вірусу гепатиту 1а та 1b в значної 
частини пацієнтів. Значення точного 
визначення підтипу стрімко зросте як 
тільки стануть доступними нові пре-
парати прямої противірусної дії, отже, 
необхідне за допомогою методів по-
слідовної або зворотної гібридизації, 
вивчення інших, ніж 5-некодуюча, ді-
лянок геному ВГС [21]. 

2.3.2. Оцінка тяжкості ураження 
печінки

Оцінка ступеня фіброзу печінки 
відіграє важливу роль в прийнятті рі-
шень щодо лікування і прогнозу хро-
нічного гепатиту С. Біопсія печінки, 
як і раніше, розглядається в якості ре-
ферентного методу для оцінки ступе-
ня запалення і стадії фіброзу [22,23]. 
Недоліки біопсії висвітлені в останні 
роки, тому були розроблені та впрова-
джені альтернативні неінвазивні ме-
тоди для обстеження пацієнтів з хро-
нічною ВГС інфекцією. Вони включа-
ють серологічні маркери і перехідну 
еластографію [24,25]. Результати їх за-
стосування, коли вони використову-
валися поодинці або разом, були спів-
ставними з результатами біопсії пе-
чінки [24,25]. Обидва неінвазивні ме-
тоди, як було показано, точно іденти-
фікували у пацієнтів помірний фіброз 
або цироз печінки. Проте вони значно 
менше здатні розрізняти середній та 
важкий ступені фіброзу.

2.3.3. Генетика хазяїна
Кілька незалежних геном-

асоціаційних досліджень продемон-
стрували, що результати відповіді на 
лікування залежать від поліморфізму 
IL28B (Інтерферон лямбда-3) генів; він 
асоціюється зі стійкою вірусологічною 
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відповіддю на лікування пегільованим 
інтерферон-альфа в комбінації з риба-
вірином [26-29]. Він також пов'язаний 
зі спонтанним завершенням гострої 
інфекції гепатиту С, особливо у па-
цієнтів із безсимптомним перебігом 
[30,31]. Поліморфізм IL28B варіює у 
різних групах населення, а це допо-
магає пояснити гетерогенність відпо-
віді на лікування у різних етнічних та 
расових групах [30]. Визначення по-
ліморфізму IL28B може бути корис-
ним для оцінки ймовірності відпові-
ді на лікування пегільованим альфа-
інтерфероном і рибавірином, проте 
прогностична цінність цього є низь-
кою. Інші генетичні варіанти також 
можуть корелювати з прогресуванням 
хвороби та відповіддю на лікування.

2.4. Існуючий стандарт надання 
медичної допомоги та методи ліку-
вання, які розробляються

Основною метою терапії гепа-
титу С є виліковування пацієнта. 
Результатом лікування є відсутність 
РНК ВГС після припинення лікуван-
ня. Стійка вірусологічна відповідь 
(СВВ) визначається як невиявлення 
РНК ВГС (<50 МО/мл) через 24 тиж-
ні після закінчення лікування. СВВ, 
як правило, пов'язана з завершенням 
захворювання печінки у хворих без 
цирозу. У пацієнтів з цирозом печін-
ки залишається ризик розвитку не-
безпечних для життя ускладнень, зо-
крема, ГЦК, яка може виникнути на-
віть після ліквідації вірусної інфек-
ції. Поєднання пегільованих інтерфе-
ронів (ІФН) з рибавірином є затвер-
дженим і впровадженим стандартом 
лікування (standard-of-care; SoC) для 

хронічного гепатиту C [32-36]. У па-
цієнтів, інфікованих 1 генотипом ВГС, 
СВВ після SoC становить в середньо-
му 40% у Північній Америці та 50% у 
Західній Європі, за даними більшос-
ті досліджень. СВВ значно вища у па-
цієнтів, інфікованих 2, 3, 5 і 6 гено-
типами ВГС (близько 80% і вище для 
генотипу 2, ніж генотипів 3, 5 і 6). 
Результати терапії пацієнтів, інфіко-
ваних 4 генотипом ВГС, подібні або 
дещо кращі ніж ті, що отримані для 
пацієнтів з 1 генотипом [7]. Два пегі-
льованих ІФН можуть бути викорис-
тані в поєднанні з рибавірином  – це 
пегільований ІФН-α2a і пегільований 
ІФН-α2b. Фармакокінетика цих спо-
лук відрізняється. 

Широкомасштабні дослідження в 
США, у яких порівнювали різні схеми 
призначення пегільованих ІФН-α2a 
і ІФН-α2b з рибавірином у пацієнтів, 
інфікованих 1 генотипом ВГС, не вста-
новили істотних відмінностей між ви-
пробуваними стратегіями [37]. На від-
міну від двох італійських досліджень 
у пацієнтів, інфікованих 1, 2, 3 і 4 ге-
нотипами ВГС, встановлена деяка пе-
ревага, переважно серед пацієнтів з 1 
генотипом, на користь пегільованого 
ІФН-α2a в комбінації з рибавірином 
[38,39]. Хоча ефективність даних пре-
паратів все ще аналізується, сьогодні 
нема переконливих доказів того, що 
один із пегільованих ІФН має перева-
гу над іншим.

Велика кількість препаратів для лі-
кування HCV перебуває на різних ста-
діях доклінічного та клінічного дослі-
дження [40]. Нові терапевтичні стра-
тегії спрямовані в напрямку досягнен-
ня високої ефективності, скорочення 
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термінів лікування, простішого вико-
ристання і поліпшення переносимос-
ті та схильності пацієнтів до лікуван-
ня. Нещодавно повідомлялося про ре-
зультати III фази дослідження двох 
NS3/4 інгібіторів протеази, telaprevir і 
boceprevir, в поєднанні з пегільованим 
ІФН і рибавірином у пацієнтів, інфіко-
ваних 1 генотипом ВГС, в двох групах 
хворих – наївнолікованих і невідпові-
дачів [41-44]. 

Припускається, що ці види по-
трійної терапії будуть затверджені 
EMA і FDA наприкінці 2011 року, і мо-
жуть докорінно змінити стратегії лі-
кування хворих на ХГС з 1 генотипом 
ВГС. Інші препарати прямої противі-
русної дії знаходяться на ранніх ста-
діях клінічної розробки, серед них до-
даткові інгібітори протеази, нуклео-
зид/нуклеотидні аналоги і ненуклео-
зидні інгібітори HCV РНК-залежної 
РНК-полімерази, NS5A інгібітори та 
інгібітори циклофіліна; ІФН ощадні 
режими з або без рибавірину також в 
даний час проходить клінічне випро-
бування.

3. Методологія
Ці EASL КПР були розроблені 

CPG групою експертів, обраних радою 
керуючих EASL; рекомендації рецен-
зовані незалежними експертами і за-
тверджені радою керуючих EASL. КПР 
були створені з використанням даних, 
зібраних з PubMed, і в результаті по-
шуку в базі даних Cochrane до грудня 
2010 року. 

КПР грунтуються в максимально 
можливій мірі на доказах, що наведе-
ні в існуючих публікаціях; у разі, якщо 
докази недостатні, на особистому 

досвіді і знаннях експертів. Де можли-
во, наводиться рівень доказовості ре-
комендацій. 

Були проголошені принципи 
GRADE системи. Якість доказів кла-
сифікується наступним чином: висо-
ка (А), середня (В) або недостатня (С). 
GRADE система пропонує два види ре-
комендацій: переконливі (1) або недо-
статньо обгрунтовані (2) (табл. 1).

ВГС CPG група розглянула наступ-
ні питання:
- Як діагностувати гострий і хроніч-

ний гепатит; 
- Які цілі і кінцева мета лікування;
- Які результати поточної терапії і 

провісники відповіді;
- Як має бути оцінений пацієнт до по-

чатку терапії;
- Які існують протипокази до терапії, 

кого необхідно лікувати;
- Що слід призначати для першої лінії 

терапії;
- Як має здійснюватися лікування;
- Як лікування має бути адаптовано 

до вірусологічної відповіді;
- Як можна покращити рівень успіш-

ності SoC;
- Яка тактика спостереження за паці-

єнтами з СВВ;
- Яка тактика для пацієнтів з нестій-

кою відповіддю на SoC;
- Як лікувати пацієнтів з важкими 

ураженнями печінки;
- Як лікувати особливі групи пацієн-

тів;
- Як лікувати пацієнтів з гострим ге-

патитом С;
- Яка тактика ведення пацієнтів з не-

стійкою вірусологічною відповіддю;
- Які перспективи нових методів ліку-

вання.
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4. Основні принципи

4.1. Діагностика гострого та хро-
нічного гепатиту С

Діагностика ВГС-інфекції базу-
ється на виявленні анти-HCV за до-
помогою імуноферментного аналізу 
(ІФА) та виявленні РНК вірусу гепа-
титу С чутливим молекулярним ме-
тодом (нижня межа виявлення <50 
МО/мл), в ідеалі – методом ПЛР в ре-
жимі реального часу. Діагноз хроніч-
ного гепатиту С базується на вияв-
ленні ВГС-інфекції (позитивні анти-
тіла анти-ВГС і РНК ВГС) у пацієн-
тів з ознаками хронічного гепатиту. 
Рідко, у пацієнтів з сильно ослабле-
ним імунітетом, анти-HCV не вияв-
ляються, РНК ВГС визначається в по-
одиноких випадках. 

Рекомендації 
1. Необхідно зібрати детальний 

анамнез та провести фізичне обсте-
ження (A2), пацієнти повинні бути 
опитані стосовно вживання алкого-
лю (A1).

2. Діагностика інфекції ВГС ба-
зується на виявленні антитіл до ВГС 
методом ІФА і виявлені РНК ВГС чут-
ливим молекулярним методом ПЛР 
(A1).

3.  Для діагностики гострого ге-
патиту С потрібно визначати РНК 
ВГС, оскільки РНК ВГС випереджає 
появу анти-HCV і виявляється рані-
ше (А2).

4. Anti-HCV позитивні/РНК ВГС 
негативні пацієнти з гострим гепати-
том повинні бути повторно обстеже-
ні через кілька тижнів (В2). 

5. Позитивні anti-HCV і РНК ВГС 
не дають можливості віддиферен-
ціювати гострий гепатит С від заго-
стрення хронічного гепатиту С або 

Таблиця 1. 
Класифікація доказів, що використовуються  

в EASL ВГС клінічній практиці (за бальною системою)
Докази Примітки

Висока 
достовірність

Подальші дослідження навряд чи дуже змінять впевненість в оцінці 
даних фактів А

Помірна Подальші дослідження можуть істотно вплинути на впевненість в 
оцінці даних фактів і можуть змінити оцінку B

Низька 
Подальші дослідження, досить ймовірно, будуть мати значний 
вплив на впевненість в оцінці даних фактів і, ймовірно, оцінка 
зміниться. Будь-яка зміна є непередбачуваною

C

Рекомендація Примітки

Обгрунтовані

Фактори, які суттєво впливають на важливість рекомендації, 
базуються на якості й обгрунтованості доказів. Дозволяють 
передбачити важливий для пацієнта прогноз та ефективність 
лікування, враховують вартість лікування.

1

Недостатньо 
обгрунтовані

Фактори, які не є прямими доказами і можуть незначно 
чи варіабельно впливати на важливість рекомендації. Така 
рекомендація є недостатньо обґрунтованою і не дозволяє 
прогнозувати наслідки лікування.

2



10

Гепатологія, 2011, №3

від гострого гепатиту іншої етіології 
у пацієнтів з хронічним гепатитом С 
(B2) 

6.  Хронічний гепатит С необхід-
но підтверджувати наявністю анти-
HCV і РНК ВГС (A1). 

7.  Для пацієнтів з імуносупре-
сією можна проводити тест на РНК 
ВГС за відсутності анти-HCV (B2).

4.1.1. Попередження передачі віру-
су гепатиту і вакцинація проти ВГА 
та ВГВ

В даний час нема доступної вак-
цини для профілактики ВГС-інфекції 
[45]. Отже, ВГС можна уникнути 
лише шляхом освіти населення і су-
ворого дотримання гігієнічних норм. 
Ризик передачі гепатиту С, як прави-
ло, пов'язаний з рівнем вірусного на-
вантаження. Генетичні чинники та-
кож можуть впливати на сприйнят-
ливість до ВГС-інфекції.

Анти-ВГС виявляються менш ніж 
у  1  % у випадку професійного ризи-
ку зараження ВГС [46]. Медичне ліку-
вання, як і раніше,являє фактор ри-
зику передачі ВГС навіть у Західних 
країнах [47,48]. Гострий гепатит В і ге-
патит А – суперінфекція можуть мати 
важчий перебіг у пацієнтів з хроніч-
ним гепатитом С, хоча опубліковані 
дані суперечливі [49-53]. Ризик стате-
вої передачі гепатиту С є дуже низь-
ким, хоча новіші дані свідчать, що 
безладна гомосексуальна активність у 
чоловіків пов'язана з HCV-інфекцією 
[5]. Частота вертикальної передачі 
ВГС є низькою (1-6%). Передача може 
бути вища для дівчаток, ніж для хлоп-
чиків, у ВІЛ-інфікованих матерів [54] 
з високим вірусним навантаженням.

Рекомендації
1. Особи, які зазнали травми 

HCV-забрудненими голками, повин-
ні бути перевіреними на аnti-HCV і 
ALT після 12 і 24 тижнів (B2).

2. ВГС-інфіковані особи не по-
винні використовувати спільно з ін-
шими особами потенційно конта-
міновані кров'ю предмети, такі як 
бритви, ножиці, зубні щітки або гол-
ки (A1).

3. Медичні працівники повин-
ні перевірятися на анти-ВГС; РНК 
ВГС-інфікованим працівникам охо-
рони здоров'я слід уникати діяль-
ності з підвищеним ризиком випад-
кового проколу або розрізу шкіри та 
слизової оболонки (С2).

4. Члени сім'ї ВГС-інфікованих 
пацієнтів повинні перевірятися, 
принаймні, один раз на анти-ВГС 
(С1).

5. Використання презервативів 
під час статевого акту рекомендуєть-
ся тільки для окремих осіб і чолові-
ків з безладними гомосексуальними 
стосунками (A1).

6. Споживачі наркотиків повин-
ні бути інформовані про шляхи пе-
редачі вірусу гепатиту. Вони повинні 
регулярно перевірятися на анти-ВГС 
(B2).

7. Кесаревий розтин не реко-
мендують для ВГС-інфікованих ва-
гітних жінок з метою профілакти-
ки вертикальної передачі ВГС. Діти 
ВГС-інфікованих матерів повинні 
перевірятися на HCV-РНК через 1 
місяць після народження. Пасивно 
передані материнські анти-ВГС мо-
жуть зберігатися в крові кілька мі-
сяців після народження. Матерям 
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з хронічним гепатитом С дозволя-
ється годувати грудьми своїх дітей, 
якщо вони негативні на ВІЛ і не ви-
користовують наркотики внутріш-
ньовенно (B2).

8. Пацієнти з хронічним гепа-
титом С повинні бути вакциновані 
проти ВГА та ВГВ (B2).

4.2. Мета і кінцеві цілі терапії 
гепатиту С

Мета терапії полягає в ерадика-
ції ВГС з метою запобігання виник-
нення ускладнень гепатиту, у тому 
числі некрозапалення, фіброзу, ци-
розу печінки та ГЦК. Кінцевою ціл-
лю терапії є досягнення СВВ, важ-
ливими є проміжні дослідження, які 
виконують під час лікування SoC для 
оцінки ймовірності досягнення СВВ 
і тривалості лікування. Вони вклю-
чають визначення рівня РНК ВГС на 
4, 12 і 24 тижнях терапії, результати 
інтерпретуються у порівнянні з ба-
зовим рівнем РНК ВГС. Коли ВГС пе-
рестає виявлятися, некрозапалення і 
прогресування фіброзу припиняєть-
ся у пацієнтів, в яких не має цирозу.

Рекомендації
1. Метою терапії є ерадикація 

ВГС (A1).
2. Кінцевою метою терапії є до-

сягнення стійкої вірусологічної від-
повіді (A1). Отримання СВВ зазви-
чай прирівнюється до виліковуван-
ня інфекції більш ніж у 99% пацієн-
тів (A1).

3. Проміжними та кінцевим об-
стеженнями для оцінки ймовірності 
досягнення СВВ є визначення рівня 
РНК ВГС на 4, 12 і 24 тижнях терапії 
(B2).

4.3. Результати існуючої терапії 
та предиктори відповіді

4.3.1. Наївноліковані пацієнти
У ключових клінічних досліджен-

нях з ефективності терапії хворих, 
інфікованих 1 генотипом ВГС, пегі-
льованим ІФН-α2а або пегільованим 
ІФН-α2b з рибавірином, СВВ була до-
сягнута в 46% і 42% пацієнтів, від-
повідно [55-57]. В Європі СВВ була 
дещо вища, ніж у США. Ці результа-
ти підтвердилися в ході досліджен-
ня IDEAL, суть якого полягала у по-
рівнянні двох затверджених в США 
схем лікування: 41% проліковано пе-
гільованим ІФН-α2a (180  мкг/тиж-
день) плюс рибавірин, доза якого за-
лежна від маси тіла –1,0-1,2 г на добу, 
у порівнянні з 40% пролікованих пе-
гільованим ІФН-α2b (1,5 мкг/кг/ тиж-
день), плюс рибавірин, залежно від 
маси тіла – 0,8-1,4 г на добу, протягом 
48 тижнів (NS) [37]. У пацієнтів, інфі-
кованих ВГС 2 і 3 генотипів, СВВ була 
досягнута в основних дослідженнях 
у 76% і 82% пролікованих пегільова-
ним ІФН-α2a з рибавірином та пегі-
льованим ІФН-α2b з рибавірином, 
відповідно. Нещодавно проведений 
мета-аналіз показав, що СВВ після 
24-тижневого лікування частіше ви-
никає в пацієнтів, інфікованих 2 ге-
нотипом ВГС, ніж 3 генотипом (74% 
проти 69% відповідно) [58]. В окре-
мих дослідженнях встановлено дещо 
нижчу частоту СВВ, зокрема, для 3 
генотипу вірусу [59].

Важливими предикторами СВВ 
є нещодавно встановлений полімор-
фізм гена, розташованого у хромосо-
мі 19, близько до області кодування 
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IL28B (або IFN k3), та ступінь фі-
брозу. Інші предиктори вірусологіч-
ної відповіді включають базовий рі-
вень РНК ВГС, дозу і тривалість лі-
кування, фактори хазяїна, такі як ін-
декс маси тіла, вік, резистентність до 
інсуліну, стать і особливості уражен-
ня печінки, у тому числі рівень АЛТ, 
ГГТ, стадію фіброзу або ко-інфекцію 
з іншим гепатотропним вірусом або з 
ВІЛ [57].

Резюме доказів
1. СВВ досягається в 40-54% паці-

єнтів, інфікованих 1 генотипом ВГС 
лікованих пегільованим ІФН плюс 
рибавірин у затвердженій дозі протя-
гом 48 тижнів (A1). 

2. СВВ досягається в 65-82% паці-
єнтів, інфікованих 2 або 3 генотипа-
ми вірусу гепатиту С лікованих пегі-
льованим ІФН плюс рибавірин в за-
тверджених дозах протягом 24 тиж-
нів (A1).

3. Рівень СВВ незначно вищий у 
пацієнтів, інфікованих 2 генотипом 
вірусу гепатиту С, ніж у хворих з 3 ге-
нотипом (В2).

4. Найважливішими базовими 
предикторами СВВ є:

a. Генотип ВГС (A1).
b. Генетичний поліморфізм в 19 

хромосомі (IL28B), особливо в паці-
єнтів з 1 генотипом (А1).

c. Стадія фіброзу печінки (A1).
4.3.2. Особи з рецидивом
Рецидивуючими називають паці-

єнтів, які досягли вірусологічної від-
повіді в кінці лікування, але згодом в 
них виник рецидив, і вони не досяг ли 
СВВ. Частота рецидивів після ліку-
вання пегільованим ІФН і рибавіри-
ном становить близько 15-25%, але 

варіює залежно від того, коли РНК 
ВГС перестає виявлятися під час те-
рапії. Пацієнти з рецидивом, що ви-
ник після стандартного ІФН лікуван-
ня, відповідають на повторне ліку-
вання пегільованим ІФН і рибавіри-
ном у 32-53% випадків [60]. 

4.3.3. Невідповідачі
Невідповідачами вважаються па-

цієнти, які не досягли зниження вміс-
ту РНК ВГС на 2 log МО/мл після 12 
тижнів лікування, або у яких постій-
но виявлялася РНК ВГС під час ліку-
вання з мінімальною тривалістю 24 
тижнів. Ефективність повторного лі-
кування пацієнтів, інфікованих 1 ге-
нотипом, які не відповіли на попере-
дню терапію пегільованим ІФН і ри-
бавірином, становить від 4% до 14% 
[61,62].

4.4. Оцінка до лікування
Необхідно встановити причино-

наслідковий зв'язок між HCV-
інфекцією та захворюванням печін-
ки, оцінити тяжкість захворювання 
печінки і визначити базові параметри 
вірусу та хазяїна, які свідчать про до-
цільність призначення терапії.

4.4.1. Оцінка ураження печінки
Оцінка ураження печінки повин-

на включати наступні біохімічні мар-
кери: аланінамінотрансферазу (АЛТ) 
і аспартатамінотрансферазу (АСТ), 
гамма-глутамілтранспептидазу (ГГТ), 
лужну фосфатазу, білірубін, про-
тромбіновий час або INR, альбумін, 
гамаглобуліни, розгорнутий аналіз 
крові та УЗД черевної порожнини.

4.4.2. Виявлення РНК ВГС та її 
кількісне визначення

При плануванні лікування, РНК 
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ВГС визначається кількісно до по-
чатку терапії. Ці дані будуть вико-
ристані для встановлення тривалос-
ті лікування, відповідно до кінетики 
РНК ВГС. Використання кількісної 
ПЛР в режимі реального часу реко-
мендується для кількісного виявлен-
ня РНК ВГС через її чутливість, спе-
цифічність, точність і широкий дина-
мічний діапазон. Всесвітня організа-
ція охорони здоров'я (ВООЗ) визна-
чила міжнародний стандарт для нор-
малізації експресії концентрації РНК 
ВГС. Сироваткові рівні РНК ВГС по-
винні бути виражені в МО/мл для за-
безпечення можливості їх співстав-
ності. Надається перевага стандарти-
зованим комерційним аналізам перед 
нестандартизованими «домашніми» 
обстеженнями, і той же самий аналіз 
повинен використовуватися для кож-
ного пацієнта для забезпечення узго-
дженості при оцінці противірусної 
відповіді.

Рекомендація
1. Виявлення і кількісна оцінка 

РНК ВГС повинні проводитися за до-
помогою чутливого аналізу (нижня 
межа виявлення 50 МО/мл або мен-
ша), в ідеалі методом ПЛР в режимі 
реального часу, рівень РНК ВГС по-
винен бути виражений в МО/мл (С1).

4.4.3. Пошук інших причин ура-
ження печінки

Слід виявляти інші можливі при-
чини хронічного ураження печін-
ки, в тому числі ко-інфекцію з ВІЛ і/
або з іншими гепатотропними віру-
сами. Супутні захворювання, у тому 
числі алкогольні, автоімунні або ме-
таболічні ураження печінки зі сте-
атозом, стеатогепатит повинні бути 

виключені. Важливо, виключити ура-
ження щитовидної залози і антитіла 
до пероксидази щитовидної залози.

Рекомендації
1. Необхідно підтвердити 

причинно-наслідковий зв'язок між 
HCV-інфекцією і ураженням печін-
ки (B1).

4.4.4. Оцінка тяжкості ураження 
печінки

До початку терапії необхідно ви-
значати тяжкість ураження печін-
ки. Особливе значення має виявлен-
ня цирозу печінки, оскільки ймовір-
ність відповіді на терапію у таких 
хворих відрізняються; необхідне спо-
стереження за можливістю розвитку 
ГЦК. У пацієнтів з вираженими клі-
нічними ознаками цирозу печінки 
нема потреби в біопсії для визначен-
ня стадії фіброзу. Ознаки виражено-
го фіброзу можуть бути наявні у паці-
єнтів з постійно нормальним рівнем 
АЛТ, тяжкість захворювання повин-
на оцінюватись незалежно від рівня 
АЛТ. Хворим з встановленим циро-
зом печінки слід проводити ендоско-
пію. Біопсія печінки залишається ре-
ферентним методом. Ризик розвитку 
тяжких ускладнень при ній є низь-
ким (1/4000-10,000), проте біопсія є 
інвазивною процедурою. Гістологічні 
особливості (некротичне запалення, 
фіброз) повинні визначатися шляхом 
використання структурованих, на-
півкількісних методів. Найширше в 
Європі використовується METAVIR, 
Scheuer, Ishak, and Knodell’s HAI [63]. 
Metavir та Scheuer’s є поширеніши-
ми, але менш дискримінантними, як 
для фіброзу так і для некрозапалення, 
ніж Ishak і Knodell [64].
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На підставі даних літератури 
встановлено, що замість біопсії пе-
чінки можуть бути використані аль-
тернативні неінвазивні методи для 
оцінки тяжкості ураження печінки до 
початку лікування. 

Перехідна еластографія (ПE) 
може бути використана для оцін-
ки фіброзу печінки у хворих на хро-
нічний гепатит С, за умови, що при-
ймаються до уваги фактори, які мо-
жуть негативно вплинути на її ре-
зультат: ожиріння, вік і біохімічні не-
крозапальні зміни. Перехідна еласто-
графія є інформативнішою при вияв-
ленні цирозу печінки, і меншою мі-
рою  – фіброзу [65,66]. Також розро-
блено багато біомаркерів фіброзу, які 
включають біохімічні та гематоло-
гічні тести, які зазвичай проводять-
ся: АЛТ, АСТ, протромбіновий час, 
тромбоцити (APRI, AST/ALT відно-
шення, Forns Index); а також непря-
мі маркери фіброзу печінки, такі як 
α2-макроглобулін; та ті, які включа-
ють тільки прямі маркери фіброзу пе-
чінки (MP3), або ті, до яких входять 
прямі й непрямі маркери (Hepascore, 
Fibrometer). Існує достатньо дока-
зів для підтвердження того, що алго-
ритми обстеження дають хороші ре-
зультати при виявленні значного фі-
брозу (METAVIR оцінка F2-F4). Їх ви-
користання у хворих з хронічним ге-
патитом С може бути рекомендова-
но для оцінки важкості ураження пе-
чінки. Проте, всі вони гірше виявля-
ють фіброз меншого ступеня [66-69]. 
Поєднання біохімічних тестів крові 
або поєднання їх з ПE поліпшує точ-
ність і зменшує необхідність викорис-
тання біопсії печінки для вирішення 

складних ситуацій. Однак, вартість 
таких досліджень зростає [70]. 

Рекомендації 
1. Тяжкість ураження печінки 

повинна оцінюватись до початку лі-
кування (B1).

2. Виявлення пацієнтів з циро-
зом печінки має особливе значення, 
оскільки прогноз і ймовірність реагу-
вати на терапію у них змінені, і вони 
вимагають спостереження з приводу 
ГЦК (А1).

3. Хвороба печінки може про-
гресувати у пацієнтів з постійно нор-
мальним рівнем АЛТ, оцінку тяжко-
сті захворювання слід виконувати не-
залежно від рівня АЛТ (B2).

4. Оцінка тяжкості фіброзу пе-
чінки відіграє важливу роль в при-
йнятті рішень для пацієнтів з хроніч-
ним гепатитом С (A1). 

5. Біопсія печінки як і раніше 
розглядається в якості референтного 
методу для оцінки ступеня запалення 
і стадії фіброзу (A2).

6. Перехідна еластографія (TE) 
може бути використана для оцінки 
фіброзу печінки у хворих на хроніч-
ний гепатит С (А2).

7. Неінвазивні серологічні мар-
кери можна рекомендувати для ви-
явлення значного фіброзу (METAVIR 
оцінка F2-F4) (A2).

8. Поєднання тестів крові або 
поєднання ПE і тестів крові поліпшує 
точність і зменшує необхідність ви-
користання біопсії печінки для вирі-
шення невизначених ситуацій (С2).

4.4.5. Оцінка генетичного полі-
морфізму пацієнта 

Генотип ВГС повинен бути ви-
значений до початку лікування бо 
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це впливає на прийняття рішення 
про лікувальні дози, тривалість ліку-
вання. Референтним методом є ана-
ліз прямої послідовності неструктур-
ної 5B ділянки. В цілому, останнє по-
коління комерційних аналізів гено-
типування на основі прямого аналі-
зу послідовності 50 нетрансльованої 
ділянки або на зворотній гібридиза-
ції є достатніми для диференціюван-
ня генотипів ВГС в клінічній прак-
тиці [17]. Ймовірно, в майбутньо-
му може виникнути потреба у визна-
сченні підтипів віруса у звязку з різ-
ними генетично зумовленими причи-
нами стійкості до інгібіторів протеа-
зи ВГС 1a і 1b підтипів [21].

Рекомендації
1. Генотип ВГС необхідно визна-

чати до початку противірусного ліку-
вання, оскільки він враховується для 
визначення дози препаратів і трива-
лості лікування (A1).

2. Згідно SoC, повинні визнача-
тися лише генотип від 1 по 6 (а не під-
типи) (А1).

4.4.6. Визначення генетики хазяїна
СВВ пов’язана з поліморфізмом 

гену IL28B хазяїна у хворих на ХГС, 
які ліковані пегільованим альфа-
інтерфероном у комбінації з рибаві-
рином [26-29]. Проте, індивідуальна 
прогностична цінність є досить низь-
кою. Визначення поліморфізму гену 
може бути корисним для оцінки ймо-
вірності досягнення пацієнтом від-
повіді на лікування, але це не пови-
нно бути приводом для відкладен-
ня терапії тих осіб, які рідше відпові-
дають на лікування, але потребують 
його, тобто в пацієнтів зі значним фі-
брозом. Поліморфізм IL28B є менш 

прогностично корисним у пацієнтів з 
2 і 3 генотипом інфекції [71,60]. 

Рекомендації 
1. Визначення поліморфізму 

IL28B може допомогти в оцінці ймо-
вірності відповіді пацієнта на ліку-
вання ПЕГ-інтерфероном альфа і ри-
бавірином (В2).

4.5. Протипокази до терапії 
Абсолютними протипоказами 

для лікування хронічного гепатиту С 
інтерфероном у пацієнтів, які не по-
требують трансплантації печінки, є 
наступні: неконтрольована депресія, 
психоз, або епілепсія; неконтрольова-
не автоімунне захворювання (Child-
Pugh B7 і більше); вагітні жінки або 
пари, які не бажають дотримуватися 
адекватної контрацепції; одночасна 
наявність іншого важкого захворю-
вання, такого як погано контрольо-
вана артеріальна гіпертензія, серце-
ва недостатність, погано контрольо-
ваний діабет і хронічна обструктив-
на хвороба легень. Відносними про-
типоказами до лікування є зміна ге-
матологічних показників (гемоглобін 
<13  г/дл для чоловіків і <12  г/дл для 
жінок, кількість нейтрофілів <1500/мм3,
кількість тромбоцитів <90000/мм3); рі-
вень креатиніну сироватки > 1,5 мг/дл; 
виражена ішемічна хвороба серця і 
хвороби щитовидної залози, які не 
піддаються лікуванню. Хоча пацієнти 
з декомпенсованими хворобами, за-
звичай, не отримують противірусну 
терапію, лікування пацієнтів з про-
гресуючим захворюванням печінки 
(Child-Pugh B цироз печінки), пара-
метри якого виходять за межі цих ре-
комендацій, може проводитись лише 
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під ретельним контролем в дослід-
ницьких центрах.

Рекомендація
1. Пацієнти з абсолютними про-

типоказами до SoC не повинні отри-
мувати терапію (A1).

4.6. Покази до лікування (хто 
повинен лікуватися)

Всі неліковані пацієнти з компен-
сованим хронічним захворюванням 
печінки, пов'язаним з гепатитом С, які 
готові лікуватися і не мають протипо-
казів до терапії пегільованим ІФН або 
рибавірином, повин ні розглядати-
ся як кандидати для терапії, незалеж-
но від базового рівня АЛТ. Лікування 
слід починати у хворих з фіброзом 
(METAVIR оцінка F3-F4) і наполегли-
во рекомендувати для пацієнтів з по-
мірним фіброзом (F2). У пацієнтів з 
легкою формою захворювання печін-
ки, зокрема, з давньою інфекцією, по-
винен бути врахований баланс між 
вигодою і ризиком, пов'язаним з те-
рапією, а також брати до уваги поя-
ву нових лікарських препаратів і три-
валість життя пацієнта. Пацієнтів, ін-
фікованих 1 генотипом, які не змогли 
позбутися ВГС після попередньої те-
рапії пегільованим ІФН та рибавіри-
ном, не варто розглядати як кандида-
тів для повторної терапії за тієї ж схе-
мою лікування, оскільки рівень СВВ 
в таких випадках є низьким (близь-
ко 9-15% для всіх генотипів і 4-6% 
для 1 генотипу) [61,62]. Ці пацієн-
ти повинні чекати затвердження но-
вої комбінованої терапії, яка забезпе-
чить частішу СВВ, порядку 30-60%, 
залежно від типу попередньої відсут-
ності відповіді і стадії захворювання 

[41]. Пацієнтів, інфікованих різни-
ми генотипами ВГС, крім 1 геноти-
пу, в яких попередня терапія інтер-
фероном з або без рибавірину була 
не ефективною, можуть бути перелі-
ковані пегільованим ІФН і рибавіри-
ном, враховуючи відсутність можли-
вості застосування нових препаратів, 
активних щодо не 1 генотипу HCV. 

Рекомендації 
1. Усі неліковані пацієнти з ком-

пенсованим захворюванням, спричи-
неним вірусом гепатиту, повинні бути 
розглянуті для терапії (А2). 

2. Лікування слід починати від-
разу у пацієнтів з фіброзом (METAVIR 
ступінь F3-F4), і настійливо його ре-
комендувати для пацієнтів з помір-
ним фіброзом (METAVIR ступінь F2) 
(B2). 

3. У пацієнтів з меншою важкіс-
тю хвороби, покази до терапії індиві-
дуальні (С2).

4.7. Перша лінія лікування хро-
нічного гепатиту С: рекомендації 
для лікування 

Терапія першої лінії хронічного 
гепатиту С базується на використанні 
будь-якого з двох доступних пегільо-
ваних ІФН, які вводяться підшкірно 
раз на тиждень, і щоденному ораль-
ному прийому рибавірину (A1). 

Пегільований ІФН-α2а треба 
вживати в дозі – 180 мг 1 раз на тиж-
день, а пегільований ІФН-α2в тре-
ба призначати в дозі, що грунтуєть-
ся на вазі пацієнта – 1,5 мг/кг на тиж-
день; доза рибавірину залежить від 
генотипу ВГС. Хворі, що були інфіко-
вані генотипами 1 і 4-6 ВГС, повинні 
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одержувати дозу рибавірину, пропор-
ційну до ваги тіла: 15 мг/кг маси тіла в 
день. Пацієнти, що інфіковані ВГС ге-
нотипами 2 і 3, можуть бути ліковані 
дозою 800 мг Рибавірину в день, а ті, 
в кого ВМІ нижче 25, або ті, в яких є 
підстави прогнозувати низьку відпо-
відь (резистентність до інсуліну, ме-
таболічний синдром, виражений фі-
броз або цироз печінки, похилий вік), 
повинні одержувати дозу рибавіри-
ну, що залежить від ваги пацієнта, 
подібно до генотипів 1 і 4. Суворий 
контроль за попередженням вагіт-
ності повинен застосовуватися у па-
цієнтів, які отримували пегільований 
ІФН і рибавірин під час лікування і 
протягом шести місяців після. 

Лікування пегільованим ІФН і 
рибавірином було визнано економіч-
но ефективним навіть на ранніх ста-
діях фіброзу [73-75].

Рекомендації
1. Поєднання пегільованого ІФН 

і рибавірину схвалено ŞоС для терапії 
хронічного гепатиту С.

2. Два пегільованих ІФН  – ПЕГ-
ІФН-α2a (180 мг раз на тиждень) і 
ПЕГ-ІФН-α2b (1,5 мг/кг один раз на 
тиждень), можуть призначатися в 
комбінації з рибавірином.

3. Рибавірин треба приймати в 
дозі, пропорційно до ваги пацієнта – 
15 мг/кг в день, для генотипів 1 і 4-6 
(А2), і в дозі – 800 мг/день для геноти-
пів 2 і 3 (А2).

4. Хворі з генотипами 2 і 3, із 
факторами, що прогнозують низький 
рівень СВВ, повинні одержувати ри-
бавірин пропорційно до ваги тіла – в 
дозі 15 мг/кг в день (С2).

4.8. Моніторинг лікування
Включає моніторинг ефектив-

ності лікування і будь-яких побічних 
ефектів.

Рекомендації
1. Хворих, лікованих пегільова-

ним ІФН-α і рибавірином, треба пе-
ревіряти, як мінімум, на 4 та 12 тиж-
ні від початку лікування, а потім че-
рез кожні 12 тижнів до кінця лікуван-
ня, для оцінки ефективності терапії і 
наявності побічних ефектів, і через 24 
тижні після закінчення терапії, щоб 
оцінити СВВ (С2) [55, 76, 77].

4.8.1 Моніторинг ефективності 
лікування

Моніторинг ефективності базу-
ється на повторних визначеннях рів-
нів РНК ВГС. Для цього повинен ви-
користовуватися чутливий, точний 
аналіз з широким динамічним діапа-
зоном кількісного визначення, в ідеа-
лі ПЛР у реальному часі. Визначення 
вмісту РНК ВГС у різні, передбаче-
ні протоколом, терміни лікування, 
повинно в ідеалі проводитися в од-
ній лабораторії, з метою забезпечен-
ня узгодженості результатів між со-
бою [18,72,78]. Скорочене лікування 
(до 24 тижнів) показане для пацієн-
тів з 1 генотипом і низьким базовим 
рівнем РНК ВГС, а також для тих, у 
кого РНК ВГС не визначається після 
4 тижнів лікування. Не існує повної 
згоди щодо найбільш дискримінацій-
ного рівня РНК ВГС, який за дани-
ми різних авторів коливається в меж-
ах між 400000 і 800000 МО/мл (5,6-5,9 
log 10 МО/мл) [55,76,79-83]. 

З метою контролю ефективнос-
ті лікування та прийняття рішень 
про тривалість лікування, вміст РНК 
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ВГС повинен визначатися на почат-
ку дослідження, а також на 4, 12 і 24 
тижнях, в кінці лікування і через 24 
тижні після закінчення терапії з ме-
тою оцінки СВВ. АЛТ повинна вимі-
рюватися в ті самі терміни, що і рі-
вень РНК ВГС. Біохімічна відповідь 
(нормалізація АЛТ) в цілому відпові-
дає вірусологічній відповіді +/- кіль-
ка тижнів. 

Рекомендації
1. ПЛР в режимі реального часу 

з нижньою межею чутливості 10-
20  МО/мл є найкращим інструмен-
том для моніторингу терапії (B1).

2. Низький, порівняно з високим 
базовим рівнем, вміст РНК ВГС, має 
важливе значення для вирішення пи-
тання про лікування (В2). Найбільш 
дискримінаційний рівень РНК ВГС 
становить 400000 і 800000 МО/мл 
(С2).

3. Під час лікування вимірюван-
ня вмісту РНК ВГС має виконувати-
ся на 4-му, 12-му і 24-му тижнях, щоб 
допомогти підібрати лікування(А2). 

4. Необхідно проводити визна-
чення РНА ВГС безпосередньо після 
закінчення лікування і через 24 тижні 
після закінчення лікування для вста-
новлення СВВ (A1).

4.8.2. Моніторинг безпеки ліку-
вання

Грипоподібні симптоми часто 
присутні після ін'єкцій пегільованого 
ІФН. Вони легко контролюються при-
значенням парацетамолу і, як прави-
ло, загасають після 4-6 тижнів ліку-
вання. Під час кожного візиту пацієн-
та необхідно обстежити щодо клініч-
них побічних ефектів, таких як силь-
на втома, депресія, дратівливість, 

розлади сну, шкірні реакції і задиш-
ка. Гематологічні та біохімічні побіч-
ні ефекти пегільованого ІФН і риба-
вірину включають нейтропенію, ане-
мію, тромбоцитопенію і підйоми 
АЛТ. Ці параметри необхідно оціню-
вати на 1, 2 і 4 тижнях терапії та пізні-
ше. Тиреотропний гормон (ТТГ) і рі-
вень вільного тироксину слід визна-
чати кожні 12 тижнів лікування [57]. 
Незвичайні або важкі побічні ефек-
ти включають конвульсії, бактеріаль-
ні інфекції, автоімунні реакції, інтер-
стиціальні захворювання легень, не-
йроретиніт, аплазію кісткового моз-
ку або ідіопатичну тромбоцитопенію. 
Пацієнтів необхідно попереджати 
про тератогенний вплив рибавірину, і 
потребу в контрацепції, якої необхід-
но дотримуватися протягом 6 місяців 
після завершення лікування. 

Рекомендації 
1. Оцінка токсичності лікування 

повинна проводитися на 2 і 4 тижні 
терапії і після цього з інтервалом 4-8 
тижнів (С2).

4.9. Корекція дози і правила 
припинення лікування 

Дозу пегільованого ІФН-α треба 
зменшувати у випадку сильних по-
бічних ефектів, таких як прояви тяж-
кої депресії, і якщо абсолютне чис-
ло нейтрофілів падає нижче 750/мм3, 
або число тромбоцитів стає менше 
50000/мм3. 

В окремих випадках лікарі мо-
жуть вирішувати – зберігати або 
зменшувати дозу в таких ситуаціях, 
але рекомендується ретельний моні-
торинг. При використанні пегільова-
ного ІФН-α2a, дозу можна зменшити 
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з 180 до 135  мг/тиждень, за потреби 
до 90 мг/тиждень. При використанні 
ПЕГ-ІФН-α2b доза може бути змен-
шена з 1,5 до 1,0 мг/кг/тиждень, а по-
тім до 0,5  мг/кг/тиждень. Лікування 
пегільованим ІФН припиняється у 
разі розвитку вираженої депресії, 
якщо число нейтрофілів стає нижче 
500/мм3 або число тромбоцитів падає 
нижче 25000/мм3. Якщо рівень ней-
трофілів і тромбоцитів піднявся, лі-
кування може бути продовжено, але 
зі зниженою дозою пегільованого 
ІФН.

У випадку розвитку значної анемії 
(гемоглобін <10  г/дл), дозу рибавіри-
ну слід скорегувати у бік зниження на 
200 мг за один раз. Прийом рибавіри-
ну повинен припинитися, якщо рівень 
гемоглобіну стає нижче 8,5 г/дл. Крім 
того, можуть бути використані факто-
ри росту для підтримки високих доз 
ПЕГ-ІФН і/або рибавірину (див. ниж-
че) [55, 56, 76, 84-88]. Лікування пови-
нне бути негайно припинено у разі за-
гострення гепатиту (АЛТ вище нор-
мального рівня в 10 разів, якщо він не 
був таким на початку лікування), або 
якщо виникла важка бактеріальна ін-
фекція в будь-якій частині тіла, неза-
лежно від рівня нейтрофілів.

Рекомендації
1. Доза пегільованого ІФН-α по-

винна бути зменшена, якщо абсолют-
не число нейтрофілів падає нижче 
750/мм3, якщо кількість тромбоцитів 
стає меншою ніж 50000/мм3, і припи-
нити – якщо число нейтрофілів падає 
нижче 500/мм3, а тромбоцитів – ниж-
че 25000/мм3, або якщо розвинеться 
сильна депресія (С2).

2. Якщо число нейтрофілів чи 
тромбоцитів зросло, то лікування 
можна починати знову, але із зменше-
ною дозою пегільованого ІФН-α (С2).

3. Якщо рівень гемоглобіну 
<10  г/дл, то дозу рибавірину треба 
скорегувати у бік зниження на 200 мг 
за один раз і зупинити, якщо рівень 
гемоглобіну падає нижче, ніж 8,5 г/дл. 
(С2).

4. Лікування слід припинити у 
випадку загострення гепатиту або 
важкого сепсису (С2). 

4.10. Вірусологічна терапія, що 
залежить від відповіді на лікування. 

Тривалість терапії пегільованим 
ІФН і рибавірином може змінюва-
тись, залежно від особливостей віру-
сологічної відповіді на лікування. Під 
час лікування гепатиту С вміст РНК 
необхідно оцінювати у трьох фазах, 
незалежно від генотипу вірусу: базо-
вій та на 4 і 12 тижнях; в окремих па-
цієнтів корисним може бути тесту-
вання і на 24 тижні. Ймовірність до-
сягнення СВВ прямо пропорційна 
часу зникнення РНК ВГС (мал. 1). 

Якщо у пацієнтів зі стандартною 
тривалістю терапії вміст РНК ВГС на 
12 тижні зменшується менш ніж на 
2 log10 МО/мл, то СВВ виникає мен-
ше ніж в 2% пролікованих. Тому лі-
кування таких хворих повинно бути 
припинено. У пацієнтів, в яких на 24 
тижні лікування визначається РНК 
ВГС (>50 МО/мл), шанси досягнен-
ня СВВ мінімальні (1-3%), тому ліку-
вання їх також повинно бути припи-
нено [55, 76, 89, 90]. Пацієнтів, в яких 
на 12 тижні лікування вміст РНК ВГС 
зменшується більше ніж 2 log10, або 
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РНК вірусу гепатиту С в них визна-
чити не вдається, можна поділи-
ти на три групи, відповідно до осо-
бливостей вірусологічної відпові-
ді (табл. 2): 1) швидка вірусологічна 
відповідь (ШВВ) визначається як не-
гативний результат виявлення РНК 

ВГС за допомогою чутливого лабо-
раторного методу – нижня межа чут-
ливості <50 МО/мл; 2) рання вірусо-
логічна відповідь (РВВ), коли РНК 
ВГС можна виявити на 4-му тиж-
ні лікування, але не вдається вия-
вити на 12 тижні; 3) відтермінована 

 

RVR - Швидка вірусологічна відповідь 
EVR - Рання вірусологічна відповідь 
DVR - Відтермінована вірусологічна відповідь (ВВВ)
Рисунок 1. Ймовірність розвитку СВВ залежно від особливостей вірусо-

логічної відповіді в перші тижні терапії.

Таблиця 2. 
Моніторинг відповіді на терапію PEG інтерфероном та рибавірином

Стійка вірусологічна 
відповідь (СВВ)

Невиявлення РНК ВГС (<50 МО/мл), в сироватці крові через 24 
тижні після закінчення терапії 

Швидка вірусологічна 
відповідь (ШВВ)

Невиявлення РНК ВГС при кількісному дослідженні чутливою 
тест-системою ПЛР (нижня межа виявлення 50 МО/мл) на 4 
тижні лікування, зберігається до закінчення лікування

Рання вірусологічна 
відповідь (РВВ)

РНК HCV виявляється на 4 тижні, але не визначається із 12 
тижня до закінчення лікування

Відтермінована 
вірусологічна відповідь 
(ВВВ)

Зниження рівня понад 2 Log10, але виявлення РНК вірусу 
гепатиту С на 12 тижні, проте її відсутність на 24 тижні 
зберігається до закінчення лікування

Нульова відповідь (НВ) Зниження рівня РНК ВГС в сироватці крові менш ніж на 
2 log10 МО/мл на 12 тижні терапії, порівняно з вихідним рівнем

Часткова відповідь (ЧВ)
Зниження рівня РНК ВГС в сироватці крові більш ніж на 
2 log10 МО/мл на 12 тижні терапії, порівняно з вихідним рівнем, 
та наявність РНК ВГС на 12 та 24 тижнях ліування

Вірусологічний прорив 
(ВП)

Повторна поява РНК ВГС в сироватці крові під час терапії після 
періоду її відсутності в результаті вірусологічної відповіді
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вірусологічна відповідь (ВВВ), коли 
на 12 тижні лікування у крові наявна 
РНК ВГС, хоча концентрація її змен-
шується більше ніж на 2 log10, а на 24 
тижні вона з крові зникає (приблизно 
22-31% інфікованих пацієнтів з 1 ге-
нотипом мають ВВВ). Протягом ліку-
вання повин ні перевірятися всі види 
вірусологічної відповіді (ШВВ, РВВ, 
ВВВ). Поява РНК ВГС під час ліку-
вання після вірусологічної відпові-
ді класифікується як «вірусологічний 
прорив» (ВП).

Тривалість лікування встановлю-
ється відповідно до вірусологічної від-
повіді, незалежно від генотипу ВГС: 

І. Пацієнтів, інфікованих 1 гено-
типом ВГС, які досягли ШВВ, тре-
ба лікувати протягом 24 тижнів, за 
умови, якщо в них низький вихід-
ний рівень вірусного навантажен-
ня, як це показав нещодавно прове-
дений мета-аналіз. Хоча зберігається 
невизначеність щодо того, який по-
казник повинен використовуватися 

для розмежування низького і висо-
кого базового рівня РНК вірусу гепа-
титу С, пацієнтів, інфікованих 1 ге-
нотипом (і, можливо, інфікованих 
4 генотипом вірусу) з базовим рів-
нем вірусного навантаження нижче 
400000–800000  МО/мл, лікують про-
тягом 24 тижнів; пацієнтів з вищим 
базовим рівнем РНК ВГС доцільно 
лікувати 48 тижнів [56, 81-83, 91, 92];

ІІ. Пацієнтів, інфікованих 1 гено-
типом (і можливо, інфікованих 4 ге-
нотипом вірусу) з РВВ треба лікувати 
протягом 48 тижнів [91, 93-98];

ІІІ. Пацієнтів з 1генотипом і від-
термінованою вірусологічною відпо-
віддю (ВВВ) можна лікувати протя-
гом 72 тижнів, в надії на зведення до 
мінімуму ризику рецидиву, при умові, 
що в них РНК вірусу гепатиту С на 24 
тижні не виявляється. Недостатньо 
даних відносно інших генотипів віру-
су [91, 93-98];

IV. Для пацієнтів, інфікованих 
ВГС генотипів 2 і 3, з ШВВ і низьким 

* Примітка LVL Y <400000-800000 МО/мл
Рисунок 2. Відповідь на лікування пацієнтів з генотипом 1 (поширюєть-

ся також на генотип 4 клас доказів В2).

 HCV-RNA
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вихідним рівнем вірусного наванта-
ження (<400000-800000 МО/мл) може 
бути розглянута можливість скоро-
чення тривалості лікування до 16 
тижнів, з врахуванням досить висо-
кої частоти можливих рецидивів піс-
ля лікування [79, 99-102];

V. У пацієнтів з HCV 2 і 3 геноти-
пів, які мають фіброз, цироз або ко-
фактори, що впливають на відповідь 
(інсулінорезистентність, метаболіч-
ний синдром, невірусний стеатоз), 
скорочення тривалості лікування до 
16 тижнів не повинно розглядатися, 
навіть якщо вони мають низький ба-
зовий рівень вірусного навантажен-
ня та РВВ, через відсутність достат-
ніх доказів для збереження ефектив-
ності [80, 103-105];

VI. Пацієнти з генотипами 2 і 3 і 
ВВВ, або з негативними кофактора-
ми, що впливають на вірусологічну 
відповідь, можуть лікуватися, відпо-
відно, протягом 48 або 72 тижнів, за 
умови, що РНК вірусу гепатиту С в 
них на 24 тижні не виявляється [56];

VII. Немає достатніх даних про 
реагування на терапію пацієнтів, ін-
фікованих генотипами 5 і 6 ВГС. 
Проте ефективність лікування поді-
бна до показників вірусологічної від-
повіді в пацієнтів з ВГС генотипу 3 
[7,106,107].

Відповіді на лікування показані 
на рис. 2 для генотипу 1 і рис. 3 для 
генотипів 2 і 3.

Рекомендації
1. Тривалість лікування повинна 

залежати від розвитку вірусологічної 
відповіді на 4 і 12 та в кінцевому під-
сумку на 24-му тижні. Ймовірність 
досягнення СВВ прямо пропорційна 
часу зникнення РНК ВГС (B1).

2. Лікування, незалежно від ге-
нотипів ВГС, має бути припине-
но на 12-му тижні, якщо зниження 
РНК ВГС в цей час становить мен-
ше 2  log10  МО/мл, або на 24 тижні, 
якщо РНК ВГС продовжує виявляти-
ся (>50 МО/мл) (B1).

3. Для пацієнтів зі швидкою ві-
русологічною відповіддю (ШВВ) і 

 

Рисунок 3. Відповідь на терапію у пацієнтів з генотипами 2 і 3 (відносить-
ся і до генотипів 5 і 6, за винятком 12-16-тижневої терапії, клас доказів С2).
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низьким базовим вірусним наван-
таженням (<400000-800000  МО/мл) 
може бути розглянуто питання про 
лікування протягом 24 тижнів (гено-
типи 1 і 4) або 12-16 тижнів (геноти-
пи 2 і 3). Якщо наявні предиктори не-
гативної вірусологічної відповіді (на-
приклад, фіброз/цироз печінки, мета-
болічний синдром, резистентність до 
інсуліну, стеатоз печінки) скорочува-
ти тривалість лікування недоцільно 
(В2).

4. Пацієнти з ранньою вірусоло-
гічною відповіддю (РВВ), тобто ті, в 
яких РНК ВГС виявляється на 4 тиж-
ні, але відсутня на 12-му тижні, по-
вин ні лікуватися протягом 48 тижнів, 
незалежно від генотипу ВГС і базово-
го вірусного навантаження (С2).

5. Для пацієнтів з генотипом 1 і 
затримкою вірусологічної відповіді 
(ВВВ) можна розглядати питання про 
тривалість терапії протягом 72 тиж-
нів (B2). Це також поширюється на 
інші генотипи вірусу.

4.11. Заходи щодо підвищення 
рівня успішного лікування . 

4.11.1. Прихильність до лікування. 
Підвищення частоти СВВ пов'язане з 
прихильністю до лікування пегільо-
ваними ІФН в комбінації з рибавіри-
ном [57]. Рекомендовано перегляда-
ти зниження дози, і у разі можливос-
ті, доцільно відновляти повну дозу, 
для того, щоб досягти і підтримува-
ти максимальну концентрацію кож-
ного препарату [108]. Фактори, які 
впливають на прихильність до ліку-
вання, були переглянуті і розгляда-
ються в окремих дослідженнях. Вони 
показали, що бездомність, активне 

використання ін'єкційних наркоти-
ків або опіатів, завжди впливає на ре-
зультати досягнення рівня СВВ [109-
111].

4.11.2. Підтримуюча терапія
Перед тим, як почати противірус-

ну терапію, пацієнти повинні бути ін-
формовані про графік терапії і побіч-
ні ефекти, які слід очікувати під час 
лікування. Пацієнти також повин ні 
бути проінструктовані про профілак-
тичні та лікувальні заходи для усуне-
ння побічних ефектів, наприклад, за 
допомогою жарознижуючих анальге-
тиків або антидепресантів (див. ниж-
че). Регулярні наступні візити необ-
хідно планувати так, щоб могли бути 
обговорені можливі зміни у лікуван-
ні та вирішенні питань, пов'язаних 
із виникненням побічних ефектів. 
Треба забезпечити хворим легкий до-
ступ до лікарів, чи до медсестер, у ви-
падку виникнення побічних ефектів, 
щоб звести їх повторення до мініму-
му. Необхідно викликати хворих до 
лікаря, у випадку, якщо пацієнт про-
пустив візит.

4.11.3. Корекція кофакторів 
Вага тіла. Маса тіла (ІМТ) негатив-

но впливає на відповідь на лікування 
пегільованим ІФН та рибавірином, 
навіть після корекції дози інтерферо-
ну і рибавірину [112]. Рекомендується 
зменшувати вагу тіла до початку ліку-
вання, оскільки це пов'язане з вищим 
рівнем досягнення СВВ.

Споживання алкоголю. Регулярне 
споживання алкоголю призводить до 
прискореного прогресування фіброзу 
і, можливо, знижує відповідь на про-
тивірусну терапію, тому важливо пе-
реконатися, що пацієнт стримується 
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від регулярного споживання алкого-
лю. Якщо пацієнт не може утримува-
тися від регулярного споживання ал-
коголю, лікування алкогольної залеж-
ності повинно проводитися до почат-
ку противірусної терапії, а також по-
винна бути надана їм додаткова під-
тримка під час противірусної терапії 
[113]. Пацієнти повинні бути проін-
формовані, про необхідність повніс-
тю утримуватися від споживання ал-
коголю, під час антиретровірусної те-
рапії або зменшення споживання ал-
коголю до мінімальної кількості. 

Резистентність до інсуліну.
Інсулінорезистентність пов'язана 

з прогресуванням фіброзу у хворих 
на хронічний гепатит С і збільшен-
ням індексу HOMA, що є незалеж-
ним предиктором неефективності лі-
кування у пацієнтів, які отримували 
пегільований ІФН та рибавірин [114]. 
На сьогоднішній день не були опу-
бліковані дані проспективних дослі-
джень відповідних розмірів, щоб до-
вести ефективність терапевтичного 
втручання, спрямованого на підви-
щення резистентності до інсуліну в 
СВВ. Отже, передчасно ставити пи-
тання щодо будь-яких рекомендацій 
про вживання препаратів, які зни-
жують резистентність до інсуліну та 
необхідно провести відповідні дослі-
дження. 

4.11.4. Підтримуюча терапія 
Фактори росту. Рекомбінантні 

еритропоетини можна використову-
вати для підтримки або поліпшен-
ня рівня гемоглобіну, щоб уникнути 
зменшення дози рибавірину або пе-
рерви в лікуванні, бо це призводить 
до значного зменшення ефективності 

терапії. Незважаючи на відсутність 
на сьогоднішній день проспектив-
них досліджень, отримані дані пере-
конливо свідчать, що використан-
ня еритропоетину позитивно впли-
ває на СВВ, і тому широко викорис-
товується у всьому світі для підтрим-
ки високих доз рибавірину і поліп-
шення благополуччя пацієнтів [115]. 
Еритропоетин призначають, коли 
рівень гемоглобіну нижче 10  г/дл. 
Рівень гемоглобіну знову оцінюють 
через 2 тижні після початку терапії 
еритропоетином. Доза еритропое-
тину повинна бути зменшена, якщо 
підвищення гемоглобіну більш ніж  
1  г/дл, лікування зупиняється якщо 
рівень гемоглобіну підвищується по-
над 12  г/дл. Рівень гемоглобіну слід 
знову оцінити 4 тижні. Доза повин-
на бути зменшена, якщо гемоглобін 
збільшився більш ніж на 2 г/дл в по-
рівнянні з 4 тижнем; терапія еритро-
поетином повинна бути припинена, 
якщо рівень гемоглобіну вище 12 г/дл.  
У цьому випадку, терапія еритропое-
тином може бути відновлено на 50% 
від початкової дози, якщо рівень ге-
моглобіну знову падає нижче 12 г/дл. 
Якщо підвищення рівня гемоглобіну 
становить менше 1 г/дл через 4 тиж-
ні терапії і ніякої іншої причини ане-
мії не знайдено, доза еритропоетину 
може бути збільшена.

Не існує чітких доказів, що ней-
тропенія під час терапії пегельова-
ним ІФН–α і рибавірином є загаль-
ною у хворих на цироз, і має негатив-
ні наслідки. Окрім того, немає дока-
зів що використання гранулоцитар-
ного колонієстимулюючого факто-
ру (G-CSF) зменшує ступінь інфекцій 
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і/або покращує рівні СВВ. Хоча КС 
фактор використовується в деяких 
країнах Європи як тільки число ней-
трофілів падає нижче 750-500  мм3, 
нема достовірних доказів, щоб реко-
мендувати цю практику як стандарт-
не лікування.

Агоністи рецепторів тромбопое-
тину, як було показано, здатні збіль-
шувати число тромбоцитів у тром-
боцитопенічних хворих з цирозом, 
повʼязаним з ВГС [116]. Рівень при-
пинення лікування у звʼязку з тром-
боцитопенією є низьким, і хворі з 
низьким числом тромбоцитів можуть 
отримувати пегільований ІФН-α і ри-
бавірин, без збільшення епізодів кро-
вотечі. До настання СВВ не можна ро-
бити рекомендації щодо використан-
ня тромбопоезісстимулюючих аген-
тів. Необхідно враховувати ризик 
тромбозу портальної вени підчас лі-
кування агоніст-стимулюючим аген-
том рецепторів тромбопоетину [119]. 

Антидепресанти. Депресія має знач-
ний негативний вплив на здоровʼя 
та якість життя під час ІФН–α і 
рибавірин-терапії, і вона є найчасті-
шою причиною припинення лікуван-
ня у пілотних дослідженнях. Хворі 
із депресією або ознаками депресії в 
анамнезі повинні оглядатися психі-
атром перед початком терапії, щоб 
оцінити ризик і наявність потенцій-
них протипоказів, при необхіднос-
ті повинні спостерігатися в подаль-
шому. У випадку необхідності тре-
ба починати антидепресивну тера-
пію, і спостерігати за пацієнтом, для 
прийняття рішення про припинен-
ня лікування. Треба оцінити можли-
вість превентивної антидепресантної 

терапії, бо вона призводить до змен-
шення випадків депресії під час те-
рапії без жодного впливу на частоту 
СВВ [118]. 

Гіперчутливість з роздратованіс-
тю і нервозністю, які повʼязані з по-
гіршенням сну від застосування ІФН, 
не слід плутати з депресією, їх краще 
лікувати анкіолітиками, а не антиде-
пресантами і снодійними [119]. 

Рекомендації
1. Прихильність до дотримання 

строгого графіку прийому обох пегі-
льованих ІФН і рибавірину має бути 
основною ціллю, щоб оптимізувати 
рівні СВВ (A1).

2. Вага тіла негативно впливає 
на відповідь відносно лікування пегі-
льованими ІФН-α і рибавірином (А2). 
Зменшення маси тіла пацієнтів з над-
мірною вагою перед терапією може 
збільшити ймовірність досягнення 
СВВ (C2).

3. Резистентність до інсуліну 
звʼязана з невдалим лікуванням (B2). 
Інсулін-сенсибілізатори не мають до-
веденої ефективності у покращен-
ні СВВ рівнів у інсулінрезистентних 
хворих (С2).

4. Хворих треба консультувати, 
щоб вони утримувались від алкоголю 
підчас антивірусної терапії (C1).

5. Рекомбінантний еритропоетин 
можна призначати, коли рівень гемо-
глобіну падає нижче 10 г/дл, це необ-
хідно, щоб уникнути зменшення дози 
чи припинення прийому рибавірину 
(С2).

6. Нема доказу, що нейтропенія 
під час терапії ІФН-α і рибавірином 
повʼязана з більш частими випадками 
інфекції(С1), або що використання 
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гранулоцитарного колонієстимулюю-
чого фактору (G-CSF) – зменшує сту-
пінь інфекцій і/або покращує рівень 
СВВ (B1).

7. Пацієнти з депресією або 
ознаками депресії в анамнезі повинні 
відвідати психіатра до терапії (С2), а 
ті, в кого розвивається депресія під 
час терапії, повинні приймати анти-
депресанти. Превентивна антидепре-
сантна терапія може зменшити час-
тоту депресії під час лікування без 
будь-якого впливу на СВВ (В2). 

4.12. Ведення пацієнтів, які до-
сягли СВВ в результаті лікуваня 

Хворих, які не мають цирозу і 
досягнули СВВ, необхідно повтор-
но тестувати на АЛТ і ВГС РНК – че-
рез 48 тижнів після лікування і через 
1 рік опісля. Якщо АЛТ постійно є в 
нормі і ВГС РНК постійно не визна-
чається, то пацієнта можна виклю-
чити з режиму подальшого спостере-
ження. Якщо після припинення тера-
пії може розвинутися гіпотироідизм, 
то рівні ТСГ і тироксину також треба 
визначати через 1 рік після лікуван-
ня. Додатково хворі на цироз мають 
бути під спостереженням з приво-
ду розширення вен стравоходу кож-
ні 1–2 роки і ГЦК – кожні 6 місяців, 
за допомогою ультрасонографії і ви-
значення α-фетопротеїну. У цих паці-
єнтів не потрібно повторно визнача-
ти ВГС РНК.

Рекомендації
1. Хворих, які не мають циро-

зу і досягнули СВВ, треба повтор-
но тестувати на АЛТ і ВГС РНК – че-
рез 48 і 96 тижнів після лікування. 
Спостереження припиняється, якщо 

АЛТ постійно нормальна, а ВГС РНК 
постійно не визначається (C2).

2. Окрім того, хворі на цироз, які 
досягнули СВВ, мають бути під спо-
стереженням з приводу вен стравохо-
ду кожні 1 –2 роки і ГЦК – кожні 6 мі-
сяців, при допомозі ультрасонографії 
та α-фетопротеїну (B1).

4.13. Повторне лікування осіб із 
нестійкою вірусологічною відповід-
дю на попередньо проведене лікуван-
ня пегільованим ІФН і рибавірином 

Особи, які були інфіковані 1 ге-
нотипом ВГС із нестійкою вірусоло-
гічною відповіддю на попереднє лі-
кування пегільованим ІФН і рибаві-
рином, мають тільки невелику ймо-
вірність досягнення СВВ, а у разі по-
вторного лікування тими ж препара-
тами в тих же дозах ймовірність до-
сягнення СВВ не перевищує 10-15% 
для тих, хто не реагував на терапію 
і 30-40%  – для тих, в кого був реци-
див. Таким чином, повторне лікуван-
ня цих пацієнтів повинно бути від-
терміноване, вони розглядаються як 
кандидати для лікування за допомо-
гою противірусних препаратів пря-
мої дії (наприклад, інгібіторів проте-
ази ВГС) у поєднанні з пегільованим 
ІФН і рибавірином, як тільки ці пре-
парати стануть доступними.

Препарати першого покоління ін-
гібіторів протеази, тобто telaprevir і 
boceprevir, не ефективні і не будуть лі-
цензовані для використання в пацієн-
тів з не 1 генотипом. Невідповідачів з 
не 1 генотипом можна повторно роз-
глядати для терапії пегільованим ІФН 
і рибавірином, у випадку, якщо вони 
мають ургентні покази до терапії,  
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та/або якщо є докази неадекватної 
експозиції пегільованого інтерферо-
ну або рибавірину через корекції дози 
або погану прихильність до терапії 
під час першого курсу. Більша трива-
лість повторного лікування (48 тиж-
нів для генотипів 2 і 3, 72 тижні – для 
генотипу 4), може бути доцільною, 
особливо у пацієнтів з DVR і рециди-
вом під час першого циклу лікування 
[36, 56, 62, 120]. Враховуючи клінічну 
розробку цілого ряду нових препара-
тів для лікування хронічного гепати-
ту С, рекомендується, по можливос-
ті, пацієнтів, які не відповіли на пер-
ший курс терапії пегільованим ІФН і 
риба вірином включати в клінічні до-
слідження з цими новими препарата-
ми. Підтримуюча терапія з низькими 
дозами пегільованого ІФН як прави-
ло, не рекомендується, оскільки вона 
не показала ніякого загального ефек-
ту у профілактиці ускладнень хроніч-
ного гепатиту С [121]. Останні дані з 
розширеного аналізу HALT-C вияви-
ли, що довготривала терапія пегін-
терфероном незначно знижує часто-
ту розвитку ГЦК у пацієнтів з циро-
зом печінки, які отримували пегінтер-
ферон, незалежно чи було досягнуто 
СВВ [122]. Проте, враховуючи гранич-
ну корисну дію, побічні ефекти і вар-
тість пегінтерферону, стає сумнівною 
доцільність його використання.

Рекомендації
1. Пацієнтів, інфікованих 1гено-

типом ВГС, які не змогли позбути-
ся вірусу гепатиту С під час попере-
дньої терапії пегільованим ІФН і ри-
бавірином, як правило, не переліко-
вують із застосуванням попередньої 
схеми лікування (А2). Вони можуть 

бути розглянуті для повторного ліку-
вання потрійною комбінацією пегі-
льованого ІФН, рибавірину та інгібі-
торів протеази, якщо вони доступні.

2. Осіб із нестійкою вірусологіч-
ною відповіддю на терапію пегільо-
ваним ІФН і рибавірином, можна по-
вторно розглядати для терапії пегі-
льованим ІФН і рибавірином у ви-
падку, якщо вони мають ургентні по-
кази до терапії, та/або, якщо є докази 
неадекватної експозиції пегільовано-
го інтерферону або рибавірину через 
корекції дози або погану прихиль-
ність до терапії під час першого курсу 
(С2).

3. Невідповідачів з не 1 геноти-
пом можна повторно розглядати для 
терапії пегільованим ІФН і рибавіри-
ном, у випадку якщо ніякі інші варі-
анти терапії не будуть доступні най-
ближчим часом (B2).

4. Підтримуюча терапія з низь-
кою дозою пегільованого ІФН не ре-
комендується (A1).

4.14. Лікування хворих з важки-
ми захворюваннями печінки

4.14.1. Компенсований цироз пе-
чінки

Хворих з компенсованим циро-
зом печінки треба лікувати при від-
сутності протипоказів, з метою запо-
бігання ускладнень хронічного гепа-
титу С, які зустрічаються винятково 
в цій групі в близькій і середньостро-
ковій перспективі. Дійсно, результа-
ти ряду великих досліджень і мета-
аналізів показали, що СВВ у пацієн-
тів з поширеним фіброзом повʼязана 
із значно зменшеною частотою клі-
нічної декомпенсації і ГЦК. Проте, 
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частота СВВ при терапії пегільова-
ним ІФН і рибавірином менша у хво-
рих з прогресуючим фіброзом або ци-
розом, ніж у хворих з легким чи по-
мірним фіброзом. Таким чином, до-
цільно чекати затвердження потрій-
ної терапії з інгібіторами протеази 
(для 1 генотипу), якщо їх поява в кон-
кретному регіоні очікується протя-
гом кількох місяців. Належний моні-
торинг і контроль за побічними ефек-
тами особливо необхідні для хворих, 
які є старшими по віку і мають нижчу 
терпимість, ніж хворі з менш прогре-
суючою хворобою печінки. У звʼязку 
з портальною гіпертензією і гіпер-
спленізмом кількість лейкоцитів і 
тромбоцитів на початку досліджен-
ня можуть бути низькими в хворих 
цирозом. Гематологічні побічні ефек-
ти зустрічаються частіше в цій групі, 
ніж у пацієнтів без цирозу [123], і мо-
жуть служити протипоказами до те-
рапії. У цій групі хворих можливе за-
стосування біогенних стимуляторів. 
Незалежно від досягнення СВВ, паці-
єнти з цирозом печінки, повинні спо-
стерігатися через можливість виник-
нення ГЦК і портальної гіпертензії: 
ризик ускладнень, хоча і знижується 
після ліквідації ВГС, але не зникає.

Рекомендації
1. Хворих з компенсованим ци-

розом треба лікувати, при відсутнос-
ті протипоказів, щоб запобігти ран-
нім і середньотерміновим ускладнен-
ням (A1).

2. Потрібний ретельний моніто-
ринг і контроль за побічними ефекта-
ми, особливо тих, які повʼязані з 
портальною гіпертензією і гіпер-
спленізмом. Біогенні стимулятори 

нейтропоеза корисні у цій групі(С2).
3) Хворі з цирозом повинні про-

ходити регулярний огляд через мож-
ливість розвитку ГЦК, незалежно від 
СВВ (B1).

4.14.2. Хворі з показами до транс-
плантації печінки

Трансплантація печінки є вибо-
ром лікування для хворих з термі-
нальною стадією хвороби печінки. 
Однак, через інфікування трансплан-
тата є загальною загроза розвитку ре-
цидиву гепатиту С [124]. Антивірусна 
терапія пацієнтів, якщо досягну-
та СВВ, запобігає зараженню тран-
сплантата [124-126].

Більше половини пацієнтів ма-
ють протипокази для використан-
ня пегільованого ІФН і рибавірину. 
Ефективність терапії в загальному 
є низькою в групі осіб з прогресую-
чим або декомпенсованим захворю-
ванням печінки. Противірусна тера-
пія показана пацієнтам із збереже-
ною функцією печінки (Child–Pugh 
A), в яких показом для транспланта-
ції є ГЦК. 

У пацієнтів з цирозом за Child–
Pugh B, противірусна терапія може 
бути запропонована на індивіду-
альній основі у дослідних центрах. 
Переважно це стосується пацієн-
тів з предикторами хорошої відпо-
віді, наприклад, хворих, інфікова-
них ВГС генотипу 2 або 3, або паці-
єнтів з низьким базовим рівнем РНК 
ВГС. Пацієнтів з цирозом Child–Pugh 
C не слід лікувати згідно існуючих 
стандартів SoC, через високий ризик 
виникнення небезпечних для жит-
тя ускладнень [124-127]. Особам з 
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важкими ураженнями печінки, яких 
можна лікувати до трансплантації, 
противірусну терапію слід починати з 
моменту взяття на облік, з метою до-
сягнення стійкої вірусологічної від-
повіді в очікуванні трансплантації 
[126], або з метою досягнення HCV-
РНК кліренсу під час трансплантації 
[124, 125, 127]. Приблизно 75% паці-
єнтів, які стали HCV РНК негатив-
ними під час трансплантації, залиша-
ються такими і після трансплантації. 
Лікування можна розпочати з низь-
ких доз ПЕГ-ІФН а і рибавірину, піс-
ля чого доза поступово збільшуєть-
ся або, якщо можливо, призначаєть-
ся повна доза. В останньому випадку 
зниження дози і переривання ліку-
вання потребує понад 50% пацієнтів. 
Гематологічні побічні ефекти (анемія, 
нейтропенія, тромбоцитопенія), осо-
бливо часті у пацієнтів з терміналь-
ною стадією захворювання печінки 
в зв`язку з портальною гіпертензі-
єю. Лікування, таким чином, вимагає 
ретельного моніторингу і модифіка-
ції доз. Використання факторів росту 
(еритропоетин G-CSF), може бути ко-
рисним для контролю за гематологіч-
ними побічними ефектами.

Рекомендації
1. У пацієнтів, які очікують на 

трансплантацію, противірусна тера-
пія може починатися в момент взят-
тя на облік, і вона, якщо досягнута 
СВВ, запобігає повторному заражен-
ню трансплантата (B1). У цій групі 
багато хворих мають протипокази до 
лікування, ефективність терапії осіб з 
прогресуючим ураженням печінки в 
загальному недостатня (B1). 

2. Антивірусну терапію тре-
ба починати в момент зарахуван-
ня їх на трансплантацію печінки та 
продов жувати в період її очікування, 
з метою досягнення СВВ або кліренсу 
HCV-РНК до трансплантації печінки 
(С2).

3. Антивірусна терапія показа-
на пацієнтам із збереженою функці-
єю печінки (Child-Pugh A), в яких по-
казом для трансплантації є ГЦК (В 2).

4. У хворих з цирозом Child–
Pugh B антивірусна терапія прово-
диться на індивідуальній основі у до-
слідних центрах, переважно у пацієн-
тів з предикторами хорошої відпові-
ді (С2). Слід проводити профілактику 
норфлоксацином, якщо є асцит (С2).

5. Пацієнтів з Child–Pugh C ци-
розом печінки не варто розглядати 
як кандидатів для існуючого режиму 
противірусної терапії, через високий 
ризик виникнення небезпечних для 
життя ускладнень (C1).

6. Лікування може бути розпоча-
те з низьких доз ПЕГ-ІФН а і рибаві-
рину, після чого дозу поступово під-
вищують, або, якщо можливо, при-
значають повну дозу. В останньо-
му випадку зниження дози і перери-
вання лікування потрібні більш ніж в 
50% випадків (С2).

4.14.3 Рецидив – після трансплан-
тації печінки.

Рецидив ВГС інфекції є загальною 
загрозою для хворих з визначеною 
ВГС РНА під час трансплантації пе-
чінки [124]. Зазвичай, прогресування 
уражень печінки, пов'язаних з ВГС, 
прискорюється в реципієнтів печін-
ки, приблизно в третини з них роз-
вивається цироз печінки протягом 5 
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років після трансплантації [128,129]. 
Було показано позитивний вплив 
успішної терапії як на трансплантат 
так і на виживання пацієнтів [130]. 
Пацієнти з післятранс плантаційним 
рецидивом ВГС повинні починати 
лікування з моменту встановлення і 
гістологічного підтвердженння хро-
нічного гепатиту. Ці хворі, як прави-
ло, мають кращий фон для терапії, 
ніж у гострій стадії повторного зара-
ження гепатитом і пов'язаних з ним, 
наприклад, зниження імуносупресії, 
поліпшення клінічного стану, забез-
печення кращої переносності і ниж-
чий ризик виникнення відторгнен-
ня трансплантату при ІФН-терапії. 
Наявність значного фіброзу або пор-
тальної гіпертензії протягом року піс-
ля трансплантації дозволяє прогно-
зувати швидке прогресування хворо-
би і втрату трансплантату, і вказує на 
необхідність початку противірусно-
го лікування в терміновому порядку 
[131, 132].

У хворих з менш прогресуючою 
формою хвороби, такою як фіброз – 
обмежений до портального тракту, 
без портальної гіпертензії, покази до 
терапії розглядаються з врахуванням 
ймовірності вірусної ерадикації та 
ризику ускладнень, повʼязаних з ви-
користанням пегільованого ІФН-α і 
рибавірину. Проте в цих хворих кра-
щі шанси досягнення СВВ, ніж в па-
цієнтів з більш прогресуючою фор-
мою хвороби. Ймовірність СВВ у 
посттрансплантаційних хворих в се-
редньому становить 30%, кращі шан-
си в хворих інфікованих 2 і 3 геноти-
пами ВГС, ніж з 1-м генотипом [130, 
133, 134].

Для реципієнтів з трансплантаці-
єю печінки загальною є ниркова не-
достатність, тому дози рибавірину 
повинні бути відповідним чином ско-
риговані. Відносно низька ефектив-
ність терапії пегільованим ІФН і ри-
бавірином у ВГС-інфікованих реципі-
єнтів трансплантату, принаймні част-
ково пов'язана з високою частотою 
побічних ефектів, що призводять до 
частих змін дози і перерв лікування. 
Анемія є найбільш загальною причи-
ною переривання лікування в таких 
хворих (10-40% пацієнтів) [133,134]. 
У цьому випадку, може бути реко-
мендоване використання еритропое-
тину. Відторгнення пересадженої тка-
нини є рідкісним випадком, але може 
траплятись під час лікування ІФН-α. 
Біопсію печінки треба робити, якщо 
печінкові тести погіршуються, під час 
курсу антивірусної терапії. Не існує 
ніяких доказів на користь підтриму-
ючої терапії низькими дозами пегі-
льованого ІФН у пацієнтів, які не до-
сягають СВВ.

Рекомендації
1. Пацієнти з рецидивом ВГС-

інфекції після трансплантації повин-
ні починати терапію як тільки вста-
новлений і гістологічно підтвердже-
ний хронічний гепатит (В2). Значний 
фіброз або портальна гіпертензія 
протягом року після трансплантації 
прогнозує прогресування хвороби і 
втрату пересадженого органа, свід-
чить про необхідність негайного ан-
тивірусного лікування (В2).

2. Нема доказів ефективності те-
рапії низькими дозами пегільованого 
ІФН-α у хворих, які не досягають СВВ 
(С2).
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3. Відторгнення пересадженої 
тканини виникає рідко, але може 
траплятись під час лікування ІФН-α 
(С2). Біопсію печінки треба викону-
вати якщо після антивірусної терапії 
погіршуються печінкові тести, щоб 
вирішити питання стосовно подаль-
шого лікування (С2).

4.15 Лікування спеціальних груп.
4.15.1 Коінфекція з ВІЛ 
Прогресування захворювання пе-

чінки прискорюється у хворих з HIV/
HCV ко-інфекцією, зокрема, з низь-
ким рівнем CD4-позитивних клітин 
та порушеннями імунної функції. З 
цієї причини, у пацієнтів з HIV/HCV 
ко-інфекцією слід розглядати можли-
вість раннього призначення антире-
тровірусної терапії [135]. Якщо паці-
єнт має важкий імунодефіцит, з рівнем 
CD4-позитивних клітин <200  кл/мл,  
кількість CD4 необхідно збільшува-
ти за допомогою високоактивної ан-
тиретровірусної терапії, ще до почат-
ку лікування ВГС. Під час лікування 
пегільованим ІФН-і рибавірином, ди-
данозин протипоказаний. Слід уни-
кати ставудину та зидовудину, а роль 
абакавіру залишається в стадії обго-
ворення. Тяжкість ураження печінки 
необхідно визначити до початку ліку-
вання за допомогою біопсії печінки 
або неінвазивних тестів (серологіч-
ні тести або транзиторної еластогра-
фії) [136].

Покази для лікування гепатиту С у 
ВІЛ-пацієнтів з поєднаною інфекцією 
такі ж як у хворих з ВГС- моноінфек-
цією [137]. Дози рибавірину залежать 
від ваги пацієнта (15 мг/кг/добу), неза-
лежно від генотипу ВГС [136]. 

Треба проводити моніторинг ві-
русної відповіді на лікування, і ліку-
вати з врахуванням типу вірусологіч-
ної відповіді на 4 і 12 тижнях терапії. 
Частота СВВ у ВІЛ-пацієнтів з поєд-
наною інфекцією, як правило, менша, 
ніж у моноінфікованих хворих, за-
лежно від генотипу ВГС [136]. У паці-
єнтів, інфікованих генотипами 2 або 
3 ВГС, з низьким базовим рівнем РНК 
вірусу (<400000 МО/мл) і незнач ним 
фіброзом для досягнення СВВ може 
бути достатнім лише 24 тижні терапії. 
Інші пацієнти потребують 48 тижнів 
терапії. Лікування пацієнтів, в яких 
на 12 тижні терапії РНК HCV пози-
тивне (DVR), повинно бути продо-
вжено до 72 тижнів, незалежно від ге-
нотипу ВГС.

Рекомендації 
1. Покази для лікування гепати-

ту С ідентичні до тих, що й у пацієн-
тів з гепатит С моноінфекцією (В2).

2. Той самий режим лікування 
повинен бути використаний в ВІЛ-
коінфікованих пацієнтів, як і у паці-
єнтів без ВІЛ-інфекції, але дозу риба-
вірину завжди необхідно призначати 
з врахуванням маси тіла (В2).

3. Може бути необхідною більша 
тривалість лікування (72 тижнів для 
1 генотипу і 48 тижнів для 2 і 3 гено-
типів) (В2).

4.15.2. HBV коінфекція 
У пацієнтів з HCV/HBV коінфек-

цією рівень ДНК HBV часто – низький 
або не визначається. Реплікативний 
статус ВГВ і ВГС повинен бути дослі-
джений, діагностується і дельта ві-
русна інфекція. У разі реплікації ВГС 
показане лікування пегільованим 
ІФН-ά і рибавірином, так само як і в 
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моноінфікованих хворих. Рівень СВВ 
в цій групі в цілому співставний або 
навіть вищий, ніж у пацієнтів з мо-
ноінфекцією ВГС [138, 139]. Існує по-
тенційний ризик реактивації HBV під 
час або після зникнення ВГС [140]. У 
цьому випадку, або якщо є значна ре-
плікація HBV, одночасно може бути 
показана супутня терапія HBV ну-
клеозидно/нуклеотидними аналога-
ми. Проте, якщо телбівудин призна-
чати одночасно з ІФН, зростає ток-
сичність, пов'язана з нейропатіями.

Рекомендації
1. Хворих треба лікувати пегі-

льованим ІФН і рибавірином, за тими 
ж правилами, що і для моноінфікова-
них пацієнтів (В2).

2. Якщо HBV реплікація на до-
сить високому рівні до, під час або 
після зникнення ВГС, то проводиться 
супутня терапія HBV нуклеозид/ ну-
клеотидними аналогами (С2).

4.15.3. Лікування хворих з супут-
німи захворюваннями

Пацієнти на гемодіалізі. 
Через негативний вплив довго-

тривалої ВГС-інфекції та відсутність 
на даний час стратегії лікування ге-
патиту С після трансплантації нир-
ки, лікування пацієнтів на гемодіа-
лізі треба призначати якнайшвидше. 
Гемодіалізні пацієнти отримують мо-
нотерапію пегільованим ІФН у зви-
чайних дозах (рибавірин виводить-
ся нирками). [141]. Через відсутність 
рибавірину частота СВВ в них є мен-
шою, ніж в пацієнтів, які не лікуються 
гемодіалізом. Повідомлялося, що піс-
ля припинення монотерапії пегільо-
ваним ІФН у звичайних дозах, часто-
та досягнення СВВ становить від 30% 

до 50%. Важливе значення мають ре-
тельний відбір пацієнтів і корегуван-
ня побічних ефектів.

Комбіноване лікування пегільо-
ваним ІФН і рибавірином є лікуван-
ням вибору для досвідчених лікарів, 
з індивідуальним дозуванням рибаві-
рину від 200 мг/добу до 200 мг/через 
день із ефективною гематопоетичною 
підтримкою, як це було запропонова-
но у кількох попередніх досліджен-
нях. Так як ПегІФН-α2а очищається 
печінкою, а ПегІФН-α2b основному 
виводиться через нирки, то теоретич-
но може бути накопичення ПегІФН-
α2b при використанні його в пацієн-
тів на гемодіалізі; це може посили-
ти ефективність терапії або виклика-
ти збільшення побічних ефектів [142, 
143]. Хоча офіційно проведеного по-
рівняння не було, а клінічно не спо-
стерігається різниці.

Реципієнти з трансплантовани-
ми солідними органами, за виключен-
ням печінки.

ВГС-інфекція у реципієнтів з тран-
сплантованими нирками пов'язана зі 
збільшенням ризику прогресування фі-
брозу печінки і смертністю від уражен-
ня печінки. 

Цироз печінки є важливим інди-
катором поганого посттрансплантат-
ного виживання нирки, тому необ-
хідно проводити біопсію печінки усім 
HCV-позитивним кандидатам на пе-
ресадку нирки [144]. Лікування хро-
нічного гепатиту С пегільованим ІФН 
і рибавірином у реципієнтів з нирко-
вим трансплантатом пов'язане з ри-
зиком гострого або хронічного це-
люлярного відторгнення (від 30% і 
більше), внаслідок чого відбувається 
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втрата трансплатата і зниження ви-
живання хворих. Отже, терапія пе-
гільованим ІФН і рибавірином при-
зводить до додаткового ризику, і тому 
треба відповідно підбирати лікуван-
ня. Осіб з показами до транспланта-
ції нирки треба лікувати від гепатиту 
C ще до операції [145].

Дані про ВГС-інфекцію після 
трансплантації серця є недостатні-
ми і суперечливими, проведені дослі-
дження показують незмінні або змен-
шені показники виживання у пацієн-
тів, інфікованих ВГС. Нема ніяких до-
сліджень щодо ризику і переваги ан-
тивірусної терапії у цих хворих, а ри-
зик відторгнення трансплантата при 
ІФН-лікуванні залишається неясним. 
У зв'язку з цим, лікування хронічного 
гепатиту С у реципієнтів після тран-
сплантації серця не може бути реко-
мендованим, і покази до терапії слід 
оцінювати в кожному конкретному 
випадку індивідуально. Міжнародні 
протоколи лікування вказують на 
ВГС-інфекцію як абсолютний проти-
показ до трансплантації легень [146]. 
Лікування кандидатів для пересадки 
легенів перед трансплантацією реко-
мендовано рядом авторів, але не ви-
стачає досвіду в цьому напрямку. 

Відсутні дані про вплив ВГС-
інфекції та її лікування після транс-
плантації підшлункової залози або 
тонкої кишки.

Алкогользалежні пацієнти. 
Хронічне споживання алкоголю 

у пацієнтів з хронічним гепатитом С 
пов'язане з прискореним прогресу-
ванням фіброзу, більшою частотою 
цирозу і вищою частотою розвит-
ку ГЦК [147]. Частота СВВ у хворих, 

що зловживають алкоголем, є мен-
шою [113]. Проте, принаймні помір-
не вживання алкоголю було виявле-
но у двох третин пацієнтів з хроніч-
ним гепатитом С, і тільки половина з 
них припиняють споживання алкого-
лю після консультації і на початку лі-
кування. Хворих зі споживанням ал-
коголю не треба виключати з лікуван-
ня, а слід консультувати їх щодо при-
пинення споживання алкоголю і на-
давати додаткову підтримку під час 
лікування для більш точного дотри-
мання терапії.

Наркозалежні пацієнти. 
Є дуже мало даних щодо лікуван-

ня активних споживачів наркотиків, 
у звʼязку з широко поширеним твер-
дженням, що такі хворі мають бути 
вільними від споживання наркотиків 
або перебувати на стійкій замінній 
терапії – хоч би 6-12 місяців до почат-
ку терапії. Рекомендується індивіду-
альний підхід до кожного пацієнта, 
лише після оцінки і ретельного моні-
торингу досвідченою командою гепа-
тологів і наркологів[148] 

Пацієнти на стабільній замісній 
підтримуючій терапії.

За попередніми даними наркома-
ни на метадоновій замісній терапії не 
мають нижчих показників СВВ в ре-
зультаті терапії пегільованим ІФН і 
рибавірином. Однак, припинення те-
рапії протягом перших 8 тижнів зу-
стрічається частіше [109]. У цих хво-
рих противірусну терапію треба роз-
починати після ретельної індивіду-
альної оцінки командою гепатологів і 
наркологів. Рекомендується проводи-
ти ретельний моніторинг та підтрим-
ку психічного здоров'я пацієнта.
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Гемоглобінопатії.
Найчастішою гемоглобінопатією, 

повʼязаною з хронічним гепатитом С, 
є таласемія, яка вимагає частих пере-
ливань крові та поширена в країнах, 
де скринінг крові може бути менш су-
ворим, ніж у промислово розвине-
них районах. Згідно кількох опублі-
кованих результатів клінічних дослі-
джень, у цих хворих, що отримували 
стандартну комбіновану терапію пе-
гільованим ІФН і рибавірином, час-
тішими були випадки анемії і нако-
пичення заліза. Тому їх можна ліку-
вати стандартною комбінованою те-
рапією, але ускладнення повинні ре-
тельно корегуватися стимулюючими 
факторами кровотворення, транс-
фузіями крові і терапією “залізом,” у 
разі потреби [149]. Хронічна ВГС ін-
фекція є частою в осіб з серповидно-
клітинною анемією, як наслідок 
того, що пацієнт раніше отримав ряд 
трансфузій крові. Нема опублікова-
них результатів досліджень з проти-
вірусної терапії в цій групі населення. 
Були лише повідомлення про окремі 
випадки успішного лікування за до-
помогою комбінації пегільованого 
ІФН і рибавірину.

Рекомендації
1. Хворим, які перебувають на 

гемодіалізі, можна впевнено при-
значати монотерапію ПегІФН (А2). 
Комбіноване лікування з індивідуаль-
ною дозою рибавірину може розгляда-
тися лише в окремих пацієнтів (С2).

2. Пацієнти з ВГС і терміналь-
ною стадією ниркової недостатнос-
ті, які є кандидатами на транспланта-
цію нирки, повинні проходити про-
тивірусну терапію до трансплантації 

нирки, через підвищений ризик роз-
витку гострого відторгнення тран-
сплантату (В2).

3. Категорично не рекоменду-
ється регулярне вживання алкоголю 
(A1).

4. Лікування хворих, які активно 
вживають наркотики, повинно при-
значатися індивідуально після ре-
тельного обстеження командою гепа-
тологів і наркологів (С2).

5. Лікування хворих на стабіль-
ній замісній підтримуючій терапії 
призначається після ретельної інди-
відуальної оцінки командою гепато-
логів і наркологів, є безпечним, спо-
стерігається лише незначне знижен-
ня частоти СВВ, порівняно зі звичай-
ними пацієнтами з ВГС (B2).

6. Пацієнтів з гемоглобінопаті-
ями можна лікувати за допомогою 
комбінованої терапії, але вони потре-
бують ретельного контролю за гема-
тологічними побічними ефектами 
(С2).

4.16. Догляд за нелікованими па-
цієнтами і нестійкими відповідачами 

Необхідно регулярно спостеріга-
ти за нелікованими пацієнтами з хро-
нічним гепатитом С, і тими, хто не 
відповів на попередні цикли лікуван-
ня. Попередні керівні принципи ре-
комендують виконання біопсії печін-
ки кожних 3-5 років. При застосуван-
ні неінвазивних методів, обстеження 
може бути частішим. Таким чином, 
нелікованих пацієнтів слід оцінювати 
кожні 1-2 роки за допомогою неінва-
зивних методів. Пацієнти з цирозом 
печінки повинні обстежуватися для 
виключення ГЦК кожні 6 місяців.
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1. Необхідно регулярно спосте-
рігати за нелікованими пацієнтами з 
хронічним гепатитом С, і тими, хто не 
відповів на попередні цикли лікуван-
ня (С2).

2. Пацієнти з цирозом повинні 
проходити обстеження з приводу ви-
ключення ГЦК постійно (А2).

4.17. Лікування гострого гепа-
титу С

У більшості пацієнтів гострий ге-
патит С перебігає безсимптомно, але 
високий рівень хронізації очікується 
в 50-90%. Такі ознаки як жіноча стать, 
молодий вік, кліренс РНК вірусу ге-
патиту С протягом чотирьох тиж-
нів після появи клінічних симпто-
мів, і генетичний поліморфізм IL28B 
пов'язані зі спонтанним вірусним клі-
ренсом, але жоден з цих параметрів 
не обовʼязково пророкує спонтанне 
одужання на індивідуальному рівні.

Раннє виявлення гострого гепа-
титу С є важливим, але це зробити 
важко, бо хвороба може бути прихо-
ваною. Пацієнти з гострим гепатитом 
С повинні бути розглянуті для про-
тивірусної терапії для того, щоб по-
передити розвиток хронічного гепа-
титу C. Висока частота СВВ (до 90% 
або навіть вище), спостерігалася при 
монотерапії пегільованим ІФН голо-
вним чином в групі пацієнтів з вира-
женими симптомами, незалежно від 
генотипу ВГС. Як правило, бажаним 
є своєчасне лікування цих осіб, але не 
існує єдиної думки: чи слід розгляда-
ти можливість лікування противірус-
ними препаратами (див. нижче) у тих, 
хто не поправляється на 2-4 місяці від 

початку захворювання. Це зумовлено 
тим, що високий відсоток пацієнтів 
(>80-90%) може відповісти на тера-
пію, але і ризик розвитку хронічного 
процесу теж є високим. Комбінована 
терапія з рибавірином не призводить 
до збільшення СВВ в даній ситуації, 
але може бути розглянута у тих па-
цієнтів, у яких диференціальний діа-
гноз між гострим та хронічним гепа-
титом є невизначеним [4, 8, 150-154]. 

Крім того, було запропоновано 
цим пацієнтам визначати РНК віру-
су гепатиту С кількісно кожні 4 тижні 
й лікувати тільки тих, хто залишаєть-
ся позитивним через 12 тижнів піс-
ля першого дослідження [155]. Деякі 
лікарі вважають за краще почина-
ти лікування раніше, якщо РНК ВГС 
є на високому рівні і не знижується. 
Звичайно лікування гострого гепати-
ту С повинне базуватися на монотера-
пії пегільованим ІФН, тобто призна-
чається або пегільований ІФН-α2a,  
180 мг/тиждень, або пегільований 
ІФН-α2b, 1,5 мг/кг/тиждень, протя-
гом 24 тижнів.

Рекомендації
1. Монотерапія пегільова-

ним ІФН (пегільований ІФН-α2a  – 
180  мг/тиждень, або пегільований 
ІФН-α2b  – 1,5  мг/кг/тиждень), про-
тягом 24 тижнів рекомендується для 
пацієнтів з гострим гепатитом С, і 
вона сприяє елімінації вірусу в >90% 
пацієнтів (B2).

2. Пацієнтів, які не відповіли на 
терапію, варто повторно перелікову-
вати відповідно до стандартів ліку-
вання хронічного гепатиту С (С2).
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4.18. Перспектива потрійної те-
рапії Пег-інтерфероном, рибавіри-
ном та інгібіторами протеази.

Значний прогрес відбувся у роз-
витку нових методів лікування, зо-
крема нових специфічних інгібіто-
рів або прямих антивірусних препа-
ратів, активних проти ВГС. На даний 
момент проводиться велике число 
досліджень, що вивчають NS3 інгібі-
тори протеази, NS5A і NS5B інгібіто-
ри полімерази, циклофілін інгібіто-
ри, нові форми інтерферону, похідні 
рибавірину, і терапевтичні вакцини. 
Дослідження переважно направлені 
на лікування хворих, інфікованих 1 
генотипом ВГС [156]. Були завершені 
III фази клінічних випробувань, які 
поєднували пегільований ІФН, ри-
бавірин і прямої дії противірусні ін-
гібітори протеази, такі як Telaprevir 
або Boceprevir. Ці дані, ймовірно, 
призведуть до затвердження потрій-
ної терапії у пацієнтів, інфікованих 1 
генотипом ВГС, які не лікувалися пе-
гільованим ІФН і рибавірином або ж 
не отримали СВВ в ході попередньо-
го лікування пегільованим ІФН і ри-
бавірином. Пілотні дослідження з 
Telaprevir і Boceprevir підтвердили, 
що значно вища частка наївноліко-
ваних і тих пацієнтів з 1 генотипом, 
які не відповіли на попередню тера-
пію, отримали СВВ при застосуванні 
даної схеми терапії. У частини хво-
рих із задовільною ранньою відпо-
віддю, термін лікування може бути 
значно скорочений [41-44].

Телепревір призначають 3 р. в 
день, боцепревір  – 3 р. в день після 
вступної 4-тижневої фази лікування 
лише пегільованим інтерфероном-α 

і рибавірином. У раніше нелікова-
них пацієнтів рівні СВВ були на 27-
31% вище внаслідок потрійної тера-
пії. Використовуються наступні тер-
міни лікування – 24 тижні терапії 
для пацієнтів, які стали РНК HCV 
негативними на 4 і 12 тижнях (РВВ 
та ШВВ) (Тelaprevir), або РНК HCV 
негативним на 8 тижні лікування 
(Boceprevir); 48 тижнів лікування не-
обхідні для пацієнтів, які не отрима-
ли РВВ та ШВВ.

Коротші терміни лікування, ймо-
вірно, будуть можливими для 50-
66% пацієнтів. У пацієнтів з попере-
днім рецидивом дуже високі рівні 
СВВ  –75-86%, у той час як для част-
кових відповідачів (>2 log знижен-
ня рівня РНК ВГС через 12 тиж-
нів від попередньої терапії) часто-
та СВВ становить 50-60%, а для попе-
редніх нуль-відповідачів  – 33% (дані 
отримані тільки для telaprevir) [157]. 
Ще належить визначити фактори, 
пов'язані з відповіддю на потрійну те-
рапію: прогресуючий фіброз і прина-
лежність до афро-американської раси 
були визначені як незалежні предик-
тори негативної відповіді. Дані ке-
рівні принципи будуть оновлювати-
ся, коли ці комбінації терапії будуть 
схвалені. Для пацієнтів, інфікованих 
ВГС генотипами, відмінними від 1-го, 
будуть застосовуватися існуючі ке-
рівні принципи.

Рекомендації
1. Нові препарати прямої про-

тивірусної дії слід використовувати 
тільки згідно з інструкцією по призна-
ченню.

2. Слід враховувати потен-
ційні проблеми при використанні 
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інгібіторів протеази ВГС в поєднанні з 
пегільованим ІФНa і рибавірином:

– Швидке виникнення стійкості до 
лікарських препаратів спостерігалося, 
зокрема, у пацієнтів, які на попереднє 
лікування не відповіли, суб'єктів, не 
повною мірою прихильних до терапії, 
і осіб, які не в змозі отримати лікуван-
ня оптимальними дозами ПЕГ-ІФНa і 
рибавірину.

– Більш суворий і частий контроль 
РНК ВГС в сироватці.

– Низький рівень відповіді на по-
трійну терапію у хворих з попереднім 
фіброзом печінки.

– Дотримання рекомендованих пра-
вил відміни одного з антивірусних пре-
паратів та / або всієї схеми лікування.

– Додаткові побічні ефекти, пов'язані з 
лікуванням інгібітором протеази
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ СОСУДИСТОГО МАРКЕРА CD34 
ПРИ ЦИРРОЗАХ ПЕЧЕНИ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Е.М. Гаврилюк

Исследование экспрессии сосудистого маркера CD34 при циррозах пече-
ни при помощи морфометрического анализа показалo, что внутридольковый 
ангиогенез выражен в большей степени при циррозе, обусловленном 
неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ), чем при циррозе вследствие вирус-
ного гепатита С. 

Ключевые слова: цирроз печени, ангиогенез, иммуногистохимический 
маркер CD34

PECULIARITIES OF CD34 EXPRESSION IN LIVER CIRRHOSIS OF  
DIFFERENT GENESIS

O.M. Gavrylyuk

Research of CD34 expression in liver cirrhosis using morphometric image 
analysis shows higher degree of intralobular angiogenesis in cirrhosis caused by 
nonalcoholic steatohepatitis than in postviral cirrhosis caused by hepatitis C.

Key words: liver cirrhosis, angiogenesis, immunohistochemical marker CD34

Вступ. При хронічних захворю-
ваннях печінки перебудова ткани-
ни органа (циротична трансформа-
ція) здійснюється переважно за раху-
нок поєднання складних механізмів 

фіброгенезу, ангіогенезу та репара-
тивної регенерації. Процеси фібро-
зування описані при різних захворю-
ваннях як з позицій патогенезу, так і 
кількісної оцінки окремих ознак для 
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використання при диференціальній 
діагностиці [1, 2]. Утворенню нових 
судин і, особливо, морфологічним 
ознакам цього процесу, приділяється 
значно менше уваги.

Ангіогенез шляхом брунькуван-
ня, що відбувається під час репара-
тивних процесів у різних органах, за-
звичай включає декілька етапів, які 
вже описані на молекулярному рів-
ні у багатьох роботах: брунькування 
з формуванням основних напрямків 
для майбутніх судин, ремоделювання 
позаклітинного матриксу (протео ліз), 
проліферація та міграція активова-
них ендотеліоцитів, формування про-
світів та стабілізація новоутворених 
судин з формуванням мікроцирку-
ляторного русла (МЦР) [3]. Але в пе-
чінці ці механізми можуть мати певні 
особливості, що пов’язано з наявніс-
тю двох типів судин МЦР: великі су-
дини (портальні та центральні вену-
ли, печінкові артеріоли), вистелені су-
цільним ендотелієм; та синусоїди, ви-
стелені фенестрованим ендотелієм. 
Крім того, важливим є також виділен-
ня печінковими клітинами специфіч-
них проангіогенних факторів та наяв-
ність печінкових зірчатих клітин, які 
вважаються резидентними перицита-
ми у печінці і можуть регулювати ан-
гіогенез за допомогою механізмів, що 
відрізняються від схеми ангіогенезу у 
звичайних капілярах [4].

Крім того, в печінці можливі інші 
(альтернативні) варіанти формуван-
ня нових судин: мультиплікація сину-
соїдів внаслідок часткового злиття та 
поділу вже існуючих просвітів (ангіо-
генез шляхом інвагінації); диференці-
ювання попередників ендотеліоцитів 

з кісткового мозку (васкулогенез); 
трансдиференціювання інших клітин 
(пухлинних) до фенотипу ендотеліо-
цитів, які утворюють тубулоподібні 
структури (васкулогенна мімікрія). 
Такі механізми ангіогенезу описані 
переважно при гепатоцелюлярному 
раку, і їх роль у репаративних проце-
сах залишається неясною [5].

Якщо патогенетичні особливос-
ті ангіогенезу при хронічних захво-
рюваннях печінки досліджуються 
досить інтенсивно, то морфологічні 
прояви цих процесів лишаються не-
достатньо вивченими. Це, можливо, 
пов’язано зі складністю самих меха-
нізмів та з проблемами виявлення 
структурних елементів. Достовірно 
оцінити ангіогенез при гістологічних 
дослідженнях неможливо, оскільки 
дуктулярна реакція, яка розвиваєть-
ся паралельно, частково маскує но-
воутворені судини. Тому досліджен-
ня переважно базуються на виявлен-
ні імуногістохімічних маркерів, регу-
люючих факторів росту та самих ен-
дотеліальних клітин [6].

Метою нашої роботи було ви-
вчення морфологічних ознак ангіоге-
незу при цирозі, зумовленому неал-
когольним стеатогепатитом (НАСГ) 
та вірусним гепатитом С, з викорис-
танням судинного маркера CD34.

Матеріали та методи
Було проаналізовано історії хво-

роби та матеріали автопсійних до-
сліджень 20 розтинів померлих з ци-
розом печінки, проведених у 2008-
2010 рр. у ЛОПАБ. На основі вивчен-
ня основних факторів ризику роз-
вит ку цирозу випадки були віднесені 
до двох патогенетичних груп: цироз 
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внаслідок стеатогепатиту (неалко-
гольного, асоційованого з метаболіч-
ним синдромом) та поствірусний ци-
роз (гепатит С ).

Взяті на секції шматочки тканини 
печінки фіксували у 10% розчині фор-
маліну та фарбували гематоксилін-
еозином для рутинного патогістоло-
гічного опису. Крім того, було про-
ведене імуногістохімічне досліджен-
ня за допомогою моноклональних 
антитіл до CD 34 (клон QBEnd 10, 
DakoCytomation) та з наступним ви-
користанням системи візуаліза-
ції останнього покоління EnVision 
(DakoCytomation). Оцінку експресії 
маркера проводили у відповідності з 
рекомендаціями інших дослідників 
(D.J.Dabbs, 2010). Результат вважався 
позитивним, якщо більше 20% клітин 
виявляли специфічне забарвлення.

Вираженість процесів ангіогене-
зу визначалась за допомогою морфо-
метричного (стереометричного) ана-
лізу з обчисленням відносної площі 
ендотеліоцитів, забарвлених корич-
невим кольором (CD34-позитивних). 
Для цього в кожному випадку було 
досліджено 10 фотографій тканини 

печінки на малому збільшенні (×100) 
для оцінки загального ангіогенезу та 
20 фотографій на великому збільшен-
ні (×400) для визначення септально-
го та лобулярного ангіогенезу. Великі 
судини та жовчеві протоки виключа-
лись з дослідження. Аналіз зображен-
ня проводився за допомогою програ-
ми Imagе-Pro Plus (Version 6.).

Одержані дані були представ-
лені у вигляді середніх величин 
±  стандартне квадратичне відхилен-
ня. Виявлення статистично значу-
щих відмінностей між групами про-
водилось з визначенням критерію 
Стюдента (р < 0,05);

Результати дослідження
Загальна характеристика дослі-

джуваного автопсійного матеріалу 
наведена у таблиці 1.

Таблиця 1. 
Клінічні та біохімічні дані про пацієнтів з досліджуваної групи, макси-

мальне та мінімальне значення (середнє арифметичне)

Параметр Хворі на цироз,  
зумовлений НАСГ (n=10)

Хворі на поствірус-
ний цироз (n=10)

Стать (Ч/Ж) 5/10 11/4
Вік 52-71 (60,6) 22-60 (43,6)

Загальний білірубін крові (мкмоль/л) 11,9-270,3 (125,9) 37,8-419,4 (141,7)
Аланінамінотрансфераза (ммоль/л) 0,43-22,5 (8,08) 0,2-20,3 (4,8)

Протромбіновий індекс (%) 47-93 (72,4) 42-77 (59,3)
Ч – чоловіки; Ж – жінки

У зв’язку із специфікою ангіоар-
хітектоніки тканини печінки вважа-
ється, що септальний та інтралобу-
лярний ангіогенез мають особливос-
ті, оскільки базуються на активації 
різних клітин (портальних міофібро-
бластів та печінкових зірчастих клі-
тин відповідно) і відображають різ-
ні патогенетичні механізми [7]. Тому 
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При НАСГ загибель гепатоцитів шля-
хом апоптозу (індукується переважно 
токсичними впливами вільних жир-
них кислот, вільних радикалів кис-
ню) відбувається у різних відділах час-
точки, іноді з переважанням у третій 
зоні. При цьому спостерігається акти-
вація перисинусоїдних печінкових зі-
рчастих клітин, які надалі відіграють 
основ ну роль у процесах фібро- та ан-
гіогенезу з перицелюлярним/периси-
нусоїдним фіброзом та формуванням 
типової «сотової структури» у часточ-
ці. При вірусному гепатиті С пошко-
дження (теж шляхом індукції апопто-
зу) здійснюється за рахунок «імунно-
го цитолізу», який відбувається пере-
важно у перипортальних ділянках при 
участі активованих лімфоцитів. В по-
дальшому в цих зонах з’являються 
активовані портальні міофіброблас-
ти, які забезпечують процеси септо-
утворення та ангіогенезу. Отже, осо-
бливості експресії судинних маркерів 

при дослідженні матеріалу окремо 
оцінювались морфологічні зміни у 
септах (септальний індекс ангіогене-
зу (ІА) та у часточках (лобулярний 
ІА). 

Дані, одержані при морфометрич-
ному аналізі, показали, що на стадії 
розвитку цирозу печінки загальний 
індекс ангіогенезу був дещо нижчим 
при стеатогепатиті, ніж при вірусному 
гепатиті С, але ці відмінності не були 
статистично достовірними (р<0,132). 
Септальний ІА був приблизно одна-
ковим у випадках із НАСГ та з вірус-
ним гепатитом С (рис.1). При порів-
нянні значень лобулярного ІА вияви-
лось, що цей показник при стеатоге-
патиті значно перевищував відповідні 
значення при поствірусних уражен-
нях (р<0,024) (рис. 2). 

Виявлені відмінності підтвер-
джують гіпотезу про активацію різ-
них механізмів ангіогенезу, залеж-
но від етіологічного чинника [8,  9]. 

Рисунок 1. Порівняльна характеристика індексів ангіогенезу (загально-
го – З; септального – С та лобулярного – Л) у хворих на цироз, зумовлений 
НАСГ (СТГ) та вірусним гепатитом С (ГС).
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можна використовувати для диферен-
ціювання хронічних уражень печінки 
різного походження, навіть на стадії 
цирозу, коли інші ознаки стають не-
специфічними. 

Висновки:
Інтралобулярний ангіогенез є 

більш вираженим при цирозі, зумов-
леному НАСГ, ніж при поствірусно-
му цирозі, що вірогідно відображає 

особливості патогенезу уражень пе-
чінки при цих захворюваннях.

Наявність кількісних відміннос-
тей експресії CD34 при цирозах різ-
ного походження свідчить при доціль-
ність використання цього маркеру 
для вивчення ангіогенезу при проце-
сах репарації, які спостерігаються при 
хронічних захворюваннях печінки.

Рисунок 2. Експресія ендотеліального маркеру CD 34 при цирозах різного 
походження. При цирозі, зумовленому стеатогепатитом, спостерігається ви-
ражений інтралобулярний ангіогенез. Зб. ×100 (А). Зб. ×400 (Б). При цирозі, 
зумовленому вірусним гепатитом С, новоутворені CD 34+ судини спостеріга-
ються переважно у складі фіброзних септ. Зб. ×100 (В). Зб. ×400 (Г).

А Б

В Г
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНАЦИИ ПРЕПАРАТА 
УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ И ФИТОПРЕПАРАТА 

ИЗ АРТИШОКА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ 
НЕАЛКОГОЛЬНЫМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ, СОЧЕТАННЫМ С 

ХОЛЕСТЕРОЗОМ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ НА ФОНЕ ОЖИРЕНИЯ 
В.М. Фролов, Я.А. Соцкая, Н.А. Пересадин, О.В. Круглова

У больных неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ), сочетанным с холе-
стерозом желчного пузыря (ХС ЖП) на фоне ожирения (Ож), выявлено досто-
верное повышение уровня «средних молекул» и циркулирующих иммунных 
комплексов в сыворотке крови, что указывает на синдромы эндогенной «ме-
таболической» интоксикации (СЭМИ) и иммунотоксикоза. Включение ком-
бинации препаратов урсолизина и фитопрепарата из артишока Гепар-ПОС в 
комплекс лечения пациентов с НАСГ, сочетанным с ХС ЖП на фоне Ож, спо-
собствует ликвидации СЭМИ и синдрома иммунотоксикоза. 
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EFFICIENCY COMBINATION OF URSODESOXYCHOLIC ACID  
AND ARTICHOKE AT COMPLEX THERAPY OF THE PATIENTS  

WITH NONALCOHOLIC STEATOHEPATITIS COMBINED  
WITH GALLBLADDER CHOLESTEROSIS ON BACKGROUND  

OF OBESITY 
V.M. Frolov, Ya.A. Sotskaya, M.O. Peresadin, O.V. Кruglova

At the patients with nonalcoholic steatohepatitis (NASH), combined with gall-
bladder cholesterosis (GC) on background of obesity (Ob) increase of «average 
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molecules», circulatory immune complexes in the serum mainly of most patho-
genic middle molecules fraction was detected. It testified to the presence at these 
patients endogenic «metabolic» intoxication syndrome (EMIS) and immunotoxico-
sis was expressed. Inclusion the combination of ursodesoxycholic acid preparation 
such as ursolisin and phytopreparation artichoke such as Hepar-POS in the complex 
treatment of the patients with NASH, combined with GC on background of Ob was 
instrumental in renewal of immune and biochemical indexes, namely is described 
of liquidation of EMIS and immunotoxicosis.

Key words: nonalcoholic steatohepatitis, gallbladder cholesterosis, obesity, «av-
erage molecules», circulatory immune complexes, ursolisin, Hepar-POS, treatment.

Вступ. Сучасна клініка вну-
трішніх хвороб характеризуєть-
ся не ухильним поширенням хроніч-
ної патології гепатобіліарної систе-
ми (ГБС), з переважанням комор-
бідного (сполученого) характеру за-
хворювань печінки та жовчного мі-
хура (ЖМ) [1, 2]. Сьогодні пошире-
ною хронічною патологією ЖМ є хо-
лестероз (ХС) [3, 4], що часто зустрі-
чається у пацієнтів з абдомінальним 
ожирінням (Ож) [5] та (або) неалко-
гольним стеатогепатитом (НАСГ) [6]. 
Дослідження останніх років встано-
вили, що НАСГ перебігає відносно 
доброякісно, проте у частини хворих 
може призводити до прогресуван-
ня хронічного патологічного процесу 
з розвитком фіброзу та навіть циро-
зу печінки. [7-9]. Оскільки надмірна 
маса тіла та Ож є поширеними, про-
блема НАСГ та ХС ЖМ на тлі Ож є 
вельми актуальною для практикую-
чого лікаря-гастроентеролога [10].

Відомо, що суттєва роль у розвит-
ку хронічної патології ГБС належить 
імунним та метаболічним порушен-
ням [11]. Так, встановлена патоге-
нетична роль синдрому ендогенної 
«метаболічної» інтоксикації (СЕМІ) 

в патогенезі хронічної патології ГБС 
[12], лабораторним критерієм якого є 
підвищення вмісту в сироватці крові 
«середніх молекул» (СМ) [13]. Серед 
імунних зсувів у хворих з хронічною 
патологією печінки та ЖМ привер-
тає увагу підвищення вмісту у кро-
ві циркулюючих імунних комплек-
сів (ЦІК), особливо найбільш токси-
генної середньомолекулярної фракції, 
що свідчить про синдром імунотокси-
козу [11, 14]. Тому можна вважати до-
цільним розробку нових патогенетич-
но обгрунтованих підходів до корекції 
змін імунного та метаболічного гоме-
остаза у пацієнтів з вказаною комор-
бідною патологією. 

При розробці програми лікуван-
ня хворих на НАСГ, сполучений з ХС 
ЖМ на тлі Ож, нашу увагу привернула 
можливість використання препаратів 
урсодезоксихолевої кислоти (УДХК), 
які крім вираженої гепатопротектор-
ної дії, сприяють зменшенню відкла-
день холестерину у стінці ЖМ, і тому 
показані як при хронічній патоло-
гії печінки різного ґенезу, в тому чис-
лі з наявністю холестатичного компо-
нента, так і при ХС ЖМ [15-17]. Крім 
того, перспективним є використання 
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сучасних фітозасобів з артишоку ко-
лючого (Cynara scolymus L.), оскіль-ymus L.), оскіль-mus L.), оскіль-
ки їм притаманна гепатозахисна, ан-
тиоксидантна та холеретична актив-
ність [18]. 

Матеріали та методи досліджен-
ня. Обстежено 73 хворих на НАСГ, 
сполучений з ХС ЖМ на тлі Ож, ві-
ком від 28 до 55 років (28 чоловіків – 
38,4% та 45 жінок – 61,6%), які підля-
гали лікуванню в зв’язку з загострен-
ням хронічного патологічного проце-
су у печінці. 

Діагноз НАСГ встановлював-
ся експертним шляхом з урахуван-
ням даних анамнезу, результатів клі-
нічного й лабораторного (біохімічно-
го) обстеження, а також ультразвуко-
вого (сонографічного) дослідження 
(УЗД) органів черевної порожнини, 
згідно зі стандартизованими прото-
колами діагностики та лікування хво-
роб органів травлення (Наказ МОЗ 
України № 271 від 13.06.2005 р. «Про 
затвердження протоколів надання 
медичної допомоги за спеціальністю 
«Гастроентерологія»). 

Усі хворі до початку лікування об-
стежувались на маркери вірусних ге-
патитів (ВГ) В, С та D методом ІФА. 
Пацієнти з маркерами ВГ виключали-
ся з дослідження. З дослідження та-
кож виключали пацієнтів, які зловжи-
вали алкоголем та вживали наркотик.

Обстежені пацієнти були розпо-
ділені на дві групи: основну (38 осіб) 
та групу зіставлення (35 осіб). Групи 
хворих були рандомізовані за віком, 
статтю, стадією НАСГ і частотою за-
гострення хронічного патологічного 
процесу в печінці за останній кален-
дарний рік, а також ступенем Ож, з 

урахуванням індексу маси тіла (ІМТ) 
[5]. Серед обстежених хворих осно-
вної групи було 22 пацієнта (57,9 %) з 
Ож ІІа ступеня, 13 пацієнтів (34,2 %) 
з Ож ІІb ступеня та 3 хворих (7,9 %) 
з Ож ІІІ ступеня. Група зіставлен-
ня включала 20 осіб (57,1 %) з Ож ІІа 
ступеня, 12 пацієнтів (34,3  %) з Ож 
ІІb ступеня та 3 хворих (8,6 %) з Ож 
ІІІ ступеня.

Хворі обох груп отримували за-
гальноприйняте лікування НАСГ та 
ХС ЖМ у відповідності до стандар-
тизованих протоколів надання ме-
дичної допомоги за спеціальніс-
тю «Гастроентерологія» (Наказ МОЗ 
України № 271 від 13.06.2005 р.) [19]. 
Крім того, хворі основної групи додат-
ково отримували урсолізин [20, 21] по 
1 капсулі (300 мг) 3 рази на день про-
тягом 30-40 діб поспіль в комбінації з 
фітозасобом з артишоку Гепар-ПОС 
[22] по 1 капсулі (400 мг) 3 рази на 
добу після їжі протягом 40-60 діб. У 
подальшому хворі у зв’язку з наявніс-
тю в них ХС ЖМ отримували урсолі-
зин у добовій дозі 600 мг (2 капсули) 1 
раз на добу ввечері, протягом 3-6 міся-
ців. Крім того, в цей же період здійсню-
вали повторні курси введення Гепар-
ПОС по 400 мг (1 капсулі) 2-3 рази на 
добу протягом 25-30 діб поспіль з ін-
тервалом 30-40 діб між окремими кур-
сами.

Загальноприйняті лабораторні 
методи дослідження включали клі-
нічний аналіз крові і сечі, визначен-
ня вмісту глюкози у крові. Для оцін-
ки функціонального стану печінки 
визначали наступні біохімічні показ-
ники: рівень загального білірубіну і 
його фракцій (прямої та непрямої), 
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активність сироваткових амінотранс-
фераз – АлАТ і АсАТ; показник тимо-
лової проби, рівень загального холес-
терину та β-ліпопротеїдів крові. При 
проведенні УЗД черевної порожнини 
оцінювали розмір та структуру печін-
ки, ступінь візуалізації розгалужень 
судинного малюнка в печінці, тов-
щину стінок внутрішньопечінкового 
відділу нижньої полої і ворітної вен, 
жовч них протоків у воротах печінки, 
а також стінок ЖМ, капсули печінки 
та діафрагми [23]. Діагноз ХС ЖМ під-
тверджений при сонографічному до-
слідженні з використанням технічно-
го прийому змінення режиму роботи 
апарата до повного зникнення стінки 
ЖМ та паренхіми печінки, коли чіт-
ко диференціювалися відкладання хо-
лестерину у стінці ЖМ [24, 24]. 

У всіх хворих вивчали рівень «се-
редніх молекул» (СМ), що досліджу-
вали за методом [26]. Концентрацію 
ЦІК у сироватці крові визначали ме-
тодом преципітації в розчині поліе-
тиленгліколя (ПЕГ) з молекулярною 
масою 6000 дальтон; молекулярний 
склад ЦІК з виділенням фракцій ве-
лико- (>19S), середньо- (11S19S) та 
дрібномолекулярних (<11S) імунних 
комплексів (ІК)  – шляхом диферен-
ційованої преципітації у 2,0%, 3,5% та 
6% розчинах ПЕГ [27].

Одержані дані обробляли статис-
тично на персокомп’ютері Intel Core 2 
Duo 3,0 GHz із застосуванням стан- 3,0 GHz із застосуванням стан-GHz із застосуванням стан- із застосуванням стан-
дартних пакетів прикладних програм 
Мicrosoft Windows 7, Microsoft Office 
2003, Microsoft Exel Stadia 6.1/prof та 
Srtatistica. При аналізі ефективнос-. При аналізі ефективнос-
ті комбінації урсолізину та Гепар-
ПОС враховували основні принципи 

застосування статистичних методів у 
клінічних випробуваннях лікарських 
засобів [28]. 

Результати дослідження. До по-
чатку лікування хворих на НАСГ, 
сполучений з ХС ЖМ на тлі Ож, в 
обох групах, які були під наглядом, – 
основній і зіставлення  – спостеріга-
лася подібна клінічна симптомати-
ка помірного загострення хроніч-
ного запального процесу у паренхи-
мі печінки (відчуття тяжкості в пра-
вому підребір’ї, гіркоти в роті, нудо-
ти, підвищеної стомлюваності, не-
здужання, зниження апетиту й пра-
цездатності, загальної слабкості. При 
об’єктивному обстеженні відміча-
лися щільно обкладений білим або 
брудним жовтуватим нальотом язик, 
субіктеричність склер, помірна гепа-
томегалія: печінка виступала на 3–4 
см з-під реберного краю, була ущіль-
нена; край печінки – частіше тупий, 
заокруглений, чутливий при пальпа-
ції. 

При вивченні функціональних 
проб печінки було встановлено, що в 
обох групах обстежених до початку лі-
кування мало місце вірогідне підви-
щення вмісту загального білірубіну у 
крові (в середньому в 1,5 рази стосов-
но норми; Р<0,05); рівень прямого білі-
рубіну був підвищений в середньому в 
2,8 рази (Р<0,001), активність АлАТ – в 
2,6 рази (Р<0,001), АсАТ  – в 1,8 рази 
(Р<0,001), ЛФ  – в 1,6 рази (Р<0,001), 
ГГТП – в 1,5 рази (Р<0,001), показник 
тимолової проби – в 1,9 рази (Р<0,001). 
Рівень холестерину у сироватці кро-
ві перевищував значення норми в се-
редньому в 1,4 рази, концентрація 
β-ліпопротеїдів – в 1,34 рази.
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За даними УЗД органів черевної 
порожнини у всіх хворих на НАСГ, 
сполучений з ХС ЖМ на тлі Ож, спо-
стерігалося збільшення печінки, нерів-
номірність її контурів, підвищення або 
нерівномірність ехогенності паренхі-
ми з наявністю дрібнозернистих вклю-
чень; розмитий або стертий судинний 
малюнок; нечітка візуалізація діафраг-
мального контуру печінки; відмічало-
ся також збільшення товщини та щіль-
ності стінки ЖМ, наявність чітких по-
одиноких або, у вигляді білої смуги, лу-
нопозитивних включень у стінці ЖМ; 
в низці випадків  – біліарний сладж у 
порожнині ЖМ, деформація порож-
нини міхура перетинками. 

Клінічне обстеження в динаміці 
лікування дозволило встановити, що у 
хворих основної групи, які отримува-
ли в комплексі лікування комбінацію 
препарату УДХК урсолізину та фітоза-
собу з артишоку колючого Гепар-ПОС, 
мало місце прискорення ліквідації па-
тологічної симптоматики й досягнен-
ня стійкої клінічної ремісії захворю-
вання в порівнянні з пацієнтами групи 

зіставлення, яким лікування проводи-
лося з використанням загальноприй-
нятих препаратів. В цілому отримані 
дані свідчать, що призначення хворим 
основної групи метаболічно активно-
го препарату урсолізину та фітозасобу 
Гепар-ПОС сприяє вірогідному при-
скоренню ліквідації клінічних симп-
томів, що характеризували наявність 
загострення НАСГ, сполученого з ХС 
ЖМ на тлі Ож.

При лабораторному обстежен-
ні встановлено, що у хворих на НАСГ, 
сполучений з ХС ЖМ на тлі Ож, по-
чатку лікування мали місце однотипо-
ві зміни імунологічних показників (та-
блиця 1). 

Так, рівень СМ у сироватці кро-
ві хворих основної групи був збіль-
шений стосовно норми в середньо-
му в 4,77 рази (Р<0,001), а в групі зі-
ставлення  – в 4,62 рази (Р<0,001). 
Концентрація ЦІК у сироватці крові 
була вище норми в основній групі об-
стежених хворих на НАСГ, сполуче-
ний з ХС ЖМ на тлі Ож, в середньому 
в 1,24 рази (при нормі 1,88±0,03 г/л; 

Таблиця 1
Концентрація СМ, рівень ЦІК та їх фракційний склад у сироватці крові 

хворих на НАСГ, сполучений з ХС ЖМ на тлі Ож, до лікування (M±m)

Вивчені 
показники Норма Групи хворих на НАСГ, сполучений з ХС ЖМ на тлі Ож Росновна (n=38) зіставлення (n=35)

СМ, г/л 0,53±0,03 2,53±0,07*** 2,45±0,08*** >0,05
ЦІК, г/л 1,88±0,03 2,34±0,06** 2,31±0,07** >0,1
(>19S), % 44,5±2,3 24,8±1,2** 25,9±1,3** >0,1
 г/л 0,84±0,04 0,58±0,05* 0,6±0,06* >0,1
(11S-19S), % 30,5±1,2 41,1±1,1** 39,8±1,2** >0,1
 г/л 0,57±0,04 0,96±0,07** 0,92±0,05** >0,1
(<11S), % 25,0±1,6 34,1±1,2* 34,3±1,1* >0,1
 г/л 0,47±0,03 0,8±0,06** 0,79±0,05** >0,1

Примітка: у табл. 1 й 2 вірогідність різниці стосовно норми: 
* – при Р<0,05, ** – при Р<0,01, *** – при Р<0,001.
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Р<0,01) та в групі зіставлення – в 1,23 
рази (Р<0,01). При цьому підвищення 
рівня ЦІК відбувалося переважно за 
рахунок найпатогенніших фракцій: 
середньомолекулярних (11S-19S) та 
дрібномолекулярних (<11S). Дійсно, 
абсолютний вміст середньомолеку-
лярної фракції (11S-19S) в сироватці 
крові хворих на НАСГ, сполучений з 
ХС ЖМ на тлі Ож, був підвищеним в 
1,68 рази відносно норми (0,57±0,04 
г/л; Р<0,01) в основній групі та в 1,61 
рази в групі зіставлення; концентра-
ція дрібномолекулярних ІК була під-
вищена в середньому в 1,7 рази в 
основній групі (при нормі 0,47±0,03 
г/л; Р<0,01) і в групі зіставлення в 1,68 
рази (Р<0,01). В той же час абсолют-
на концентрація великомолекуляр-
них ІК (>19S) у більшості обстежених 
хворих була нижче норми в середньо-
му в 1,45 рази в основ ній групі (при 
нормі 0,84±0,04 г/л; Р<0,05) і групі зі-
ставлення в 1,4 рази (Р<0,05). 

Після завершення лікування у 
хворих основної групи, які отримува-
ли в комплексі лікування комбінацію 
метаболічно активного препарату 
урсолізину та фітозасобу з артишо-
ку колючого Гепар-ПОС спостеріга-
лася чітка позитивна динаміка лабо-
раторних показників, а саме: знижен-
ня рівня ЦІК до верхньої межі норми, 
нормалізація їх фракційного складу, 
зменшення концентрації СМ. У ході 
лікування у пацієнтів основної групи 
(які отримували в комплексі терапев-
тичних заходів комбінацію урсолізи-
ну та Гепар-ПОС) відмічалася прак-
тично повна нормалізація усіх проа-
налізованих лабораторних показни-
ків (Р<0,05-0,1), при цьому рівень СМ 

знизився стосовно вихідного значен-
ня в середньому в 3,0 рази та вірогід-
но від норми не відрізнявся. 

Концентрація ЦІК у хворих осно-
вної групи також суттєво зменши-
лася відносно рівня до початку ліку-
вання та досягла верхньої межі нор-
ми (Р>0,05). Показово, що при цьо-
му відбулась майже повна нормаліза-
ція молекулярного складу ЦІК у осіб, 
які отримували комбінацію препа-
рату УДХК урсолізину та фітозасо-
бу з артишоку Гепар-ПОС. У патоге-
нетичному плані це свідчило про сут-
тєве зниження або навіть ліквідацію 
синдрому імунотоксикозу (табл. 2). 

У хворих групи зіставлення, не-
зважаючи на позитивну динаміку, 
вивчені показники залишалися вище 
норми. Рівень СМ у сироватці крові 
хворих групи зіставлення на момент 
завершення лікування був в 1,69 рази 
вище норми (Р<0,001) та водночас в 
1,66 рази вище відповідного показни-
ка у хворих основної групи (Р<0,001). 
Загальний рівень ЦІК у пацієнтів гру-
пи зіставлення, хоча і зменшився від-
носно початкового рівня, в серед-
ньому в 1,1 рази, але залишався 1,12 
рази вище за норму (Р<0,05) і скла-
дав 2,11±0,04 г/л. При цьому зберігав-
ся дисбаланс молекулярних фракцій 
ІК: абсолютний вміст середньомоле-
кулярної фракції ІК (11S-19S) був під-
вищеним в 1,35 рази стосовно норми 
(Р<0,05) та рівень дрібномолекуляр-
них ІК перевищував норму в 1,48 рази 
(Р<0,05). Таким чином, отримані дані 
свідчать, що у хворих основної групи 
при застосуванні комбінації урасо-
лізину та фітопрепарату з артишоку 
колючого Гепар-ПОС скорочується 
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тривалість збереження симптомати-
ки, пов’язаної із загостренням пато-
логії печінки, і нормалізуються ви-
вчені лабораторні (біохімічні та іму-
нологічні) показники. 

Отже, отримані результати до-
зволяють вважати, що застосування 
комбінації урсолізину та Гепар-ПОС 
в комплексному лікуванні хворих на 
НАСГ, сполучений з ХС ЖМ на тлі 
Ож, має чітко виражені переваги в 
порівнянні із загальноприйнятою те-
рапією, оскільки позитивно впли-
ває на клінічні показники та в ціло-
му сприяє прискоренню досягнен-
ня клініко-біохімічної ремісії стеато-
гепатиту, а в патогенетичному пла-
ні  – обумовлює ліквідацію або сут-
тєве зниження інтенсивності СЕМІ, 
а також вираженість імунокомплек-
сних реакцій. Отримані результати 
дозволяють вважати, що включення 
урсолізину та Гепар-ПОС до комп-
лексу лікувальних заходів при НАСГ, 
сполученому з ХС ЖМ на тлі Ож, па-
тогенетично обгрунтовано, клінічно 

доцільно та перспективно, що дозво-
ляє рекомендувати застосування да-
ної комбінації препаратів в комплек-
сній терапії хворих із вказаною ко-
морбідною патологією ГБС. 

Висновки: 
Підчас спеціального лаборатор-

ного дослідження встановлено збіль-
шення у сироватці крові концентра-
ції СМ – в основній групі в 4,77 рази 
та в групі зіставлення  – в 4,62 рази 
стосовно норми та підвищення за-
гальної концентрації ЦІК (в 1,23-1,24 
рази) переважно за рахунок найбільш 
патогенних (токсигенних) середньо-
молекулярної та дрібномолекуляр-
ної фракцій ІК, що свідчить про на-
явність клініко-біохімічного синдро-
му ендогенної «метаболічної» інток-
сикації (СЕМІ) та синдрому імуноток-
сикозу.

Після включення комбінації урсо-
лізину та Гепар-ПОС до комплек-
сної терапії хворих на НАСГ, сполу-
чений з ХС ЖМ на фоні ожиріння, 
поряд з прискоренням досягнення 

Таблиця 2
Концентрація СМ, рівень ЦІК та їх фракційний склад у сироватці крові 
хворих на НАСГ, сполучений з ХС ЖМ на тлі Ож, після лікування (M±m) 

Лабораторні 
показники Норма

Групи хворих на НАСГ, сполучений з ХС ЖМ на тлі Ож
Р

основна (n=38) зіставлення (n=35)
СМ, г/л 0,52±0,02 0,53±0,03 0,88±0,03*** <0,05
ЦІК, г/л 1,88±0,03 1,9±0,03 2,11±0,04* =0,05
(>19S), % 44,5±2,3 42,6±2,0 30,5±1,3* <0,05
г/л 0,84±0,04 0,81±0,04 0,64±0,03* <0,05
(11S-19S), % 30,5±1,2 31,2±1,0 36,4±0,7* <0,05
г/л 0,57±0,04 0,59±0,05 0,77±0,04* <0,05
(<11S), % 25,0±1,6 26,2±1,2 33,1±1,1* <0,05
г/л 0,47±0,03 0,5±0,03 0,7±0,04* <0,05
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клініко-біохімічної ремісії стеатоге-
патиту відзначається нормалізація 
вмісту СМ та ЦІК у сироватці крові, 
а також молекулярного складу ІК, що 
свідчить про ліквідацію СЕМІ та зни-
ження інтенсивності імунокомплек-
сних реакцій.

При проведенні лише загаль-
ноприйнятого лікування хворих 
на НАСГ з ХС ЖМ на фоні ожирін-
ня (група зіставлення), відбулася не-
значна позитивна динаміка вивчених 
клініко-лабораторних показників, у 
більшості випадків не відбулося нор-
малізації вивчених імунологічних та 
біохімічних показників: рівень СМ 
у сироватці крові зберігався в 1,69 

рази вище норми, загальний рівень 
ЦІК – в 1,12 рази; при цьому вміст се-
редньомолекулярних ІК залишався в 
1,35 рази вище та дрібномолекуляр-
них ІК – в 1,48 рази вище відповідних 
значень норми.

Виходячи з отриманих даних, 
включення комбінації препарату 
УДХК урсолізину та фітозасобу з ар-
тишоку Гепар-ПОС до комплексу лі-
кувальних заходів у хворих на НАСГ, 
сполучений з ХС ЖМ на фоні ожи-
ріння, можна вважати патогенетично 
обгрунтованим, доцільним та клініч-
но перспективним, що надає підставу 
для рекомендації по її застосуванню в 
клінічній практиці.
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КОРРЕКЦИЯ ПЕЧЕНОЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 
ПАНКРЕАТИТОМ

С.Н. Чуклин, И. Ю. Бигальский, О.Б. Гранат

В статье рассмотрены особенности развития дисфункции печени при ост-
ром некротическом панкреатите. Показано, что важную роль при этом играет 
недостаточность глутатиона. Обоснована целесообразность применения аде-
метионина для коррекции функции печени при остром панкреатите.

Ключевые слова: острый панкреатит, печеночная дисфункция, адемети-
онин.

LIVER DYSFUNCTION CORRECTION IN ACUTE PANCREATITIS 
PATIENTS

S. Chooklin, I. Bihalskyy, O. Hranat

The paper considers the features of the development of liver dysfunction in 
acute necrotizing pancreatitis. It is shown that glutathione deficiency play important 
role. The ademetionine useful use for correction liver function in acute pancreatitis.

Key words: acute pancreatitis, liver dysfunction, ademetionine.

Вступ. Захворюваність на го-Захворюваність на го-
стрий панкреатит (ГП) у світі складає 
біля 30 чоловік на 100000 населення в 
рік, і вона зростає протягом останніх 
років, в основному за рахунок спожи-
вання алкоголю [1, 2]. Загальна ле-
тальність у пацієнтів з ГП становить 
приблизно 5%, але цей відсоток зна-
чно збільшується при некротично-
му панкреатиті через поліорганну 

дисфункцію [3]. Печінка є одним з 
органів, який пошкоджується у ран-
ню фазу розвитку ГП. 

Основними патогенетичними 
чинниками розвитку печінкової дис-
функції при ГП вважають [4]: взаємо-
відношення вазоактивних субстан-
цій, зокрема ендотеліну/оксиду ні-
трогену, тромбоксану А2/простаци-
кліну; фактор активації тромбоцитів; 
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різноманітні цитокіни; ендотоксин; 
активні форми кисню (АФК); моле-
кули адгезії; лізосомальні ферменти; 
апоптоз гепатоцитів. При гострому 
некротичному панкреатиті ці факто-
ри спричиняють каскад реакцій і си-
нергічно призводять до виникнення 
печінкової дисфункції.

Проте, патогенез цього уражен-
ня ще остаточно не з’ясований, тому 
ефективне специфічне лікування 
утруднене. Водночас, одним з провід-
них механізмів порушення функції 
печінки при ГП є оксидаційний стрес 
[5], а недостатність глутатіону може 
цьому сприяти. У таких випадках до-
цільним є використання препаратів з 
комплексною гепатотропною дією, які 
впливають на глутатіонову систему.

Матеріали і методи досліджен-
ня. Було проведено відкрите одно-
центрове дослідження впливу аде-
метіоніну на функцію печінки і рі-
вень глутатіону у хворих на гострий 
некротичний панкреатит, ускладне-
ний печінковою дисфункцією тяжкіс-
тю у 2 пункти за шкалою SOFA [6]. У 
дослідження не включали пацієнтів з 
біліарним панкреатитом. 

Семи хворим (основна група) 
вводили адеметіонін протягом що-адеметіонін протягом що-
найменше 7 діб у дозі 800 мг болюсно 
раз на добу. Шість хворих, яким про-
водилась подібна консервативна те-
рапія без даного препарату, слугували 
контрольною групою. Дослідження 
проведене до і через тиждень після 
початку лікування. 

Визначення рівня білірубіну в си-
роватці крові проводили за Iendrassik 
(1936), аспартат- і аланінамінотрансфе-
рази (АсАТ, АлАТ) колориметричним 

методом за Reitman i Frankel (1957); 
концентрацію (ммоль/л) відновлено-
го глутатіону (GSH) в еритроцитах пе-
риферійної крові визначали за методом 
Beutler E. зі співавт. (1963) [7] з реакти- E. зі співавт. (1963) [7] з реакти-E. зі співавт. (1963) [7] з реакти-. зі співавт. (1963) [7] з реакти-
вом Ellman [8]. 

Протокол дослідження був схва-
лений університетською комісі-
єю з біоетики, відповідно до норм 
Гельсінської декларації; дослідження 
виконані неінвазійними методами з 
інформованої згоди пацієнтів.

Статистичне вичислення показ-
ників проводили непараметрични-
ми методами з допомогою стандарт-
них комп’ютерних програм (Statistica 
Version 6, StatSoft, Inc.; SPSS Statistics 
17.0, IBM) з визначенням середньо-
го арифметичного (М), стандартно-
го відхилення (SD). Різницю між не-SD). Різницю між не-). Різницю між не-
залежними групами обчислюва-
ли за Mann-Whitney, залежними – за 
Wilcoxon. Різницю вважали істотною 
при р<0,05. Проводили також дис-
персійний аналіз (ANOVA).

Результати дослідження та їх об-
говорення. Низький рівень глутатіо-
ну був одним з визначальних чинни-
ків у виникненні усіх основних ви-
дів органної і поліорганної дисфунк-
ції у хворих на ГП. Дисперсійний ана-
ліз вказав на вірогідну зворотну коре-
ляцію концентрації GSH і печінкової 
(p=0,03751) дисфункції.

Відзначено, що у хворих знижу-
валася концентрація білірубіну в 
крові (табл.), незалежно від виду лі-
кування. Водночас, в основній групі 
нормалізувалася активність транса-
міназ, чого не спостерігали в контр-
ольній. Усе це поєднувалося з істот-
ним підвищенням рівня відновленого 
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глутатіону у хворих основної групи, 
тоді як в контрольній цього не було.

Первинним синдромом печінко-
вої дисфункції за поліорганної не-
достатності є холестаз [9], меха-
нізм розвитку якого пов’язаний зі 
зниженням активності ферменту 
S-аденозілметилсинтетази, що веде до 
порушення продукції S-адеметіоніну. 
Останнє супроводжується порушен-
ням біохімічних процесів у гепато-
циті; в гепатоцелюлярних мембранах 
знижується вміст фосфоліпідів, па-
дає активність Na+/K+-АТФази та ін-
ших білків-переносників, що пору-
шує плинність мембран, а також за-
хоплення і виведення компонентів 
жовчі; зменшуються клітинні запа-
си тіолів і сульфатів (глутатіону, та-
урину тощо), які є головними деток-
сикаційними субстанціями, а також 
мають виражений антиоксидаційний 
ефект. Їх дефіцит при холестазі кінце-
во і обумовлює цитоліз гепатоцитів.

Адеметіонін має наступну дію: 
антиоксидаційну, холеретичну, хо-
лекінетичну, детоксикаційну, реге-
неруючу, нейропротекторну, анти-
депресійну. Адеметіонін присутній у 

всіх живих клітинах і відіграє ключо-
ву роль у найважливіших біохімічних 
реакціях – трансметилюванні, транс-
сульфуванні, синтезі поліамінів [10]. 

Реакції трансметилювання є важ-
ливим етапом синтезу фосфоліпі-
дів (у першу чергу фосфатидилхо-
ліну), які забезпечують плинність 
мембран та їх поляризацію, яка ві-
діграє помітну роль у синтезі жовчі. 
Так, при внутрішньопечінковому хо-
лестазі зниження в’язкості мембран 
внаслідок надлишкового відкладен-
ня в печінці холестерину веде до по-
рушення функціонування мембрано-
асоційованих білкових транспорт-
них систем. Адеметіонін, будучи до-
нором метильної групи, бере безпо-
середню участь у синтезі фосфати-
дилхоліну. Для розуміння механіз-
му його захисної дії слід враховува-
ти, що всі клітинні мембрани мають 
типову будову і в середньому на ⅔ 
(мембрана мітохондрій на 92%) скла-
даються з фосфоліпідів, 80-90% яких 
представлені фосфатидилхоліном. 
Крім структурної функції, фосфолі-
піди приймають участь у процесах 
молекулярного транспорту, поділі та 

Таблиця
Показники функції печінки і відновленого глутатіону (M ± SD) у хворих 
на гострий некротичний панкреатит, ускладнений печінковою дисфунк-

цією, у процесі лікування адеметіоніном

Показник
Групи обстежених

основна група контрольна група
до лікування після лікування до лікування після лікування

білірубін (мкмоль/л) 60,32 ± 19,98 15,71 ± 7,79** 60,33 ± 24,94 23,25 ± 16,00**
АсАТ (мМ/год∙л) 1,09 ± 0,52 0,31± 0,10*** 1,07 ± 0,47 0,93 ± 0,36
АлАТ (мМ/год∙л) 1,52± 0,63 0,58± 0,28*** 1,22 ± 1,06 1,42 ± 0,50
GSH (ммоль/л) 1,13± 0,15 1,59± 0,23*** 1,11 ± 0,09 1,13 ± 0,14

Примітки:  * – істотність різниці між групами (р< 0,05)
** – істотність різниці порівняно з початком лікування (р< 0,05)
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диференціюванні клітини, стимулю-
ють активність різних ферментних 
систем.

Порушення транссульфування 
призводить до дефіциту глутатіону – 
найважливішого клітинного анти-
оксиданту. Нестача глутатіону зни-
жує стійкість гепатоцитів до шкід-
ливих дій вільних радикалів, які по-
стійно утворюються внаслідок мета-
болізму екзогенних і ендогенних ре-
човин. Крім того, адеметіонін слу-
жить попередником інших тіолових 
сполук, таких як цистеїн, таурин, ко-
ензим А. Поряд з глутатіоном тау-
рин грає важливу роль у детокси-
каційній функції печінки. Оскільки 
кон’югація таурину із жовчними кис-
лотами сприяє підвищенню розчин-
ності останніх, зниження вмісту тау-
рину веде до накопичення токсичних 
жовчних кислот у клітинах печінки. 
Детоксикація жовчних кислот від-
бувається також шляхом їх безпосе-
реднього сульфування. Сульфовані 
кислоти мають здатність захищати 
мембрани клітин від ушкоджуючої 
дії гідрофобних жовчних кислот, які 
у високих концентраціях накопичу-
ються при внутрішньопечінковому 
холестазі. Третя група реакцій, у якій 
бере участь адеметіонін – синтез по-
ліамінів  – має безпосереднє відно-
шення до процесів проліферації ге-
патоцитів і регенерації печінки. У 
цих реакціях амінопропільна група 
переноситься на поліаміни типу пу-
тресціну, сперміну і спермідину, які 

займають значне місце у формуванні 
структур рибосом.

Щодоби з аденозину і метіоніну 
за участю ферменту S-аденозілметил-
синтетази синтезується 8 г ендогенно-
го адеметіоніну. У хворих у критичному 
стані внаслідок поліорганної недостат-
ності відбувається порушення синтезу 
ендогенного адеметіоніну, що викликає 
гостре порушення детоксикаційної та 
інших функцій печінки.

Адеметіонін дозволяє заповни-
ти дефіцит ендогенного S-аденозіл-
метіоніну в метаболічних процесах, 
що призводить до нормалізації про-
никності клітинних мембран, підви-
щенню активності Na+/К+-АТФази, 
збільшенню енергетичного потенціа-
лу клітини, поліпшуючи таким чином 
захоплення компонентів жовчі з кро-
ві, їх внутрішньоклітинний транспорт 
і виділення в канальці. У клітинах 
збільшується синтез тіолових сполук, 
які володіють захисною дією від цито-
токсичної дії вільних радикалів, жов-
чних кислот, а також, ймовірно, від не-
ідентифікованих субстанцій, відпові-
дальних за появу свербіжу (прурітоге-
нів) [10].

Висновок. Адеметіонін сприяє 
швидшому відновленню функції пе-
чінки у хворих на гострий некротич-
ний панкреатит, що підтверджує по-
одинокі експериментальні досліджен-
ня [11], а отже, повинен призначатися 
у випадках печінкової дисфункції при 
цій патології. 
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МІНІІНВАЗИВНІ ХІРУРГІЧНІ МЕТОДИ ЯК ЕТАП ЛІКУВАННЯ 
ХВОРИХ З ЦИРОЗОМ ПЕЧІНКИ ВІРУСНОГО ПОХОДЖЕННЯ

В.Д. Чорномиз1, О.Л. Нікішин2

1Київський медичний університет Української асоціації народної медицини 
2Клініка еферентної терапії, Центр ендоваскулярної нейрорентгенхірургії, м. Київ 

Ключові слова: цироз, противірусна терапія, селезінкова артерія, ліва 
шлункова артерія, еритроцити.

МИНИИНВАЗИВНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КАК ЭТАП 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ ВИРУСНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В.Д. Чорномыз, О.Л. Никишин

В статье представлены результаты лечения пациентов с циррозом печени 
вирусной этиологии, подвергавшиеся эмболизации селезеночной и левой же-
лудочной артерии как этапу коррекции синдрома портальной гипертензии с 
гиперспленизмом, и последующему назначению противовирусной терапии. 

Ключевые слова: цирроз, противовирусная терапия, селезеночная арте-
рия, левая желудочная артерия, эритроцитоз.

MINIINVASIVE SURGICAL METHODS AS A STAGE OF TREATMENT OF 
PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS OF VIRAL GENESIS

Chornomyz V.D., Nikishyn O.L.

The data of viral cirrhosis patients’ treatment, which were underwent the em-
bolization of splenic artery and left gastric artery to reduce the appearance of portal 
hypertension and hypersplenism with next antiviral interferon-based therapy are 
presented. 

Key words: cirrhosis, antiviral interferon-based therapy, embolization, splenic 
artery, left gastric artery, erythrocyte.

Вступ. За даними ВООЗ у світі 
близько 360 мільйонів людей хроніч-
но інфіковані вірусом гепатиту В, та 
130 – 170 мільйонів хворіють на хро-
нічний гепатит С. Приблизно 600000 

пацієнтів щороку вмирає від наслід-
ків гострого або хронічного гепатиту 
В, та 350000 – від гепатиту С. Близько 
25  % дорослих, які заразилися гепа-
титом у дитинстві, гинуть від раку 
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печінки або цирозу печінки [1,2]. 
Цироз печінки при хронічному 

вірусному гепатиті є завершальним 
етапом ураження мікроскопічних 
структур із порушенням мікроархі-
тектоніки печінкових дольок. Цей 
процес супроводжується розвит ком 
симптомокомплексу портальної гі-
пертензії, недостатньою детоксика-
ційною функцією печінки із нарос-
танням печінкової енцефалопатії, ге-
патоцеллюлярною карциномою, ура-
женням легенів та нирок, що при-
зводить до надзвичайно високої ле-
тальності. Слід зазначити, що серед 
всіх причин цирозів печінки питома 
вага вірусного походження складає  
30-40 % [3,4]. 

З розвитком рентген-ендоваскуляр-
ної хірургії відбувається пошук рі-
шень, направлених на зменшення 
проявів портальної гіпертензії, гі-
перспленізму, кровотечі із варикоз-
но розширених вен стравоходу. За 
даними Гранова А.М. та спів ав., ем-
болізація селезінкової артерії у хво-
рих на цироз печінки призводить до 
зменшення проявів гіперспленізму 
[5]. 

В.В. Грубнік та співавт., повідом-
ляють про кращу ефективність поєд-
наної емболізації селезінкової артерії 
та лівої шлункової артерії у хворих з 
цирозом печінки, ускладненого пор-
тальною гіпертензією та кровотечею 
із варикозно розширених вен в анам-
незі [6].

Проблема ведення хворих із ві-
русним цирозом печінки, ускладне-
ним портальною гіпертензією, зали-
шається невирішеною. Практичний 
лікар часто стикається з проблемою 

неможливості проведення противі-
русної терапії через розвиток пор-
тальної гіпертензії та гіперспленіз-
му у хворих з цирозом печінки вірус-
ної етіології. Доведено, що проведен-
ня противірусної терапії у таких хво-
рих може призупинити розвиток та 
прогресування цирозу печінки [3]. 
Проте, інтерферонотерапія супрово-
джується руйнуванням тромбоцитів. 
Тому при вираженій тромбоцитопе-
нії (а саме – менше 90 тис кл/мкл за 
рекомендаціями Бакуліна І.Г., 2010) 
противірусна терапія повинна бути 
припинена [7]. А емболізація селезін-
кової артерії не тільки дозволяє змен-
шити прояви гіперспленізму, що про-
являються підвищенням кількості 
еритроцитів та тромбоцитів, а й ста-
білізувати інші прояви портальної гі-
пертензії. 

Виходячи із вищенаведеного, ме-
тою нашої роботи було оптимізува-
ти алгоритм лікування хворих на ци-
роз печінки вірусного походження, 
ускладненого портальною гіпертензі-
єю на різних його етапах.

Матеріали та методи. В дослі-
дження було включено 21 пацієнта 
із цирозом печінки вірусного похо-
дження віком від 26 до 67 років. Всім 
пацієнтам проводилося загально-
клінічне обстеження (розгорнутий 
аналіз крові, коагулограма, біохімічне 
дослідження крові), верифікація ак-
тивності процесу, рівня віремії, уль-
трасонографічне дослідження орга-
нів черевної порожнини та щитопо-
дібної залози. Крім того, проводи-
лося імунологічне обстеження паці-
єнтів із встановленням рівнів анти-
нуклеарних, антимітохондріальних 
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антитіл та досліджувався гормональ-
ний баланс щитоподібної залози (рів-
ні тиреотропного гормону, трийодти-
роксину). 

При наявності ультрасоногра-
фічних ознак портальної гіпертензії, 
наявності порто-кавальних анасто-
мозів, пацієнтам проводилося ендо-
скопічне дослідження стравоходу та 
шлунка з метою виявлення варикоз-
но розширених вен. 

Враховуючи результати обстежен-
ня, визначалися покази та протипока-
зи до проведення противірусної тера-
пії, проводився моніторинг терапії [8]. 

Всі пацієнти були розділені на 2 
групи. До першої групи були включе-
ні 11 хворих, яким не проводився ен-
доваскулярний етап лікування; 6-м 
хворим з цієї групи з класом цирозу 
Child А на 3-му місяці спостереження 
була назначена противірусна інтер-
феронотерапія. До другої групи уві-
йшло 10 пацієнтів, яким проводився 
етап ендоваскулярної корекції пор-
тальної гіпертензії, після чого при-
значалася противірусна інтерферо-
нотерапія.

З метою компенсації синдрому гі-
перспленізму та портальної гіпертен-
зії 11 хворим була проведена «хро-
нічна» емболізація селезінкової ар-
терії та лівої шлункової артерії шля-
хом катетеризації стегнової артерії 
по Сельдінгеру та введення пінопо-
ліуретанових шариків діаметром 1–2 
мм у просвіт проксимального відді-
лу селезінкової артерії та діаметром 
400–750 мкм – у просвіт лівої шлун-
кової артерії в місці її відходження.

Результати дослідження та їх об-
говорення. Вірусний гепатит В був 

діагностований у 9 пацієнтів (42,9 %), 
вірусний гепатит С  – у 12 хворих 
(57,1  %). Примітно те, що у 9 хво-
рих (42,9  %) спочатку був встанов-
лений діагноз цирозу печінки, після 
чого було верифіковано його етіоло-
гію. За класифікацією по Чайлд-Пью 
стадія Child А спостерігалася в 11 
(52,4 %), Child В – у 7 (33,3 %), Child 
С – у 3 (14,3 %) пацієнтів. Причому, у 
першій групі пацієнтів зі стадією ци-
розу А було 6, стадією В – 4 хворих, 
С – 1. У другій групі тенденція розпо-
ділу хворих відповідала такій у пер-
шій групі і становила: 5 хворих зі ста-
дією А, 3 пацієнти з стадією В, 2 – із 
стадією С. У всіх пацієнтів мав місце 
синдром портальної гіпертензії. У 11 
хворих було варикозне розширення 
вен стравоходу ІІ – ІІІ ступеню. У всіх 
пацієнтів відмічалася гепатосплено-
мегалія.

Варто зазначити, що включені у 
дослідження пацієнти, потребува-
ли проведення противірусної тера-
пії, проте в 11 хворих з проявами гі-
перспленізму її призначення було не-
можливим через зміни у системі кро-
вотворення. Тому для хворих другої 
групи були сформовані покази для 
проведення ендоваскулярної ембо-
лізації селезінкової та лівої шлунко-
вої артерій. Емболізація селезінкової 
артерії проводилася у всіх пацієнтів 
другої групи, причому їй передува-
ла медикаментозна підготовка протя-
гом місяця, скерована на стабілізацію 
стану хворого. 

Всі пацієнти добре перенесли ем-
болізацію селезінкової артерії та лівої 
шлункової артерії. У 1 пацієнта спо-
стерігалося місцеве ускладнення у 
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вигляді місцевої гематоми у місці ка-
тетеризації стегнової артерії. У ран-
ньому післяемболізаційному періоді 
хворих турбував помірний біль у лі-
вому підребір’ї; підвищення темпера-
тури тіла вище 38,0°С спостерігало-
ся у 2 хворих (18,2 %), у 4 (36,4 %) па-
цієнтів спостерігався транзиторний 
лейкоцитоз (до 13,0×109/л). У після-
емболізаційному періоді всім прово-
дилася профілактична антибактері-
альна терапія протягом 10 днів.

У ранньому післяопераційно-
му періоді не було вірогідних змін у 
кількості еритроцитів та тромбоци-
тів, але вже через 1 місяць відбувало-
ся достовірне їх зростання (табл. 1).

Як видно із таблиці 1, достовір-
на зміна еритроцитів та тромбоцитів 
відбулася через 1 місяць після ембо-
лізації, зростання показників до су-
боптимального рівня відбувалося і на 
третьому місяці, тоді як на 6-му міся-
ці рівень еритроцитів та тромбоцитів 
істотно не змінювався. 

На 3-му місяці покращився за-
гальний стан хворих, що виражалося 

у переході клінічної картини 2 паці-
єнтів із класу Child B у Child А, та 1 
пацієнта з класу Child С у клас Child 
B. Вірогідно зменшилися розміри се-. Вірогідно зменшилися розміри се-
лезінки, за даними УЗД на 36,7  %, 
знизився ступінь кровонаповнен-
ня вен стравоходу та шлунка, за да-
ними ендоскопічного дослідження, 
що виражалося у пониженні ступеня 
розширення вен. Позитивна клініко-
лабораторна динаміка перебігу син-
дрому портальної гіпертензії у хво-
рих другої групи дозволяла розпоча-
ти противірусну терапію у 7 хворих 
класу Child А вже на третьому місяці 
післяемболізаційного періоду.

Слід зазначити, що вміст еритро-
цитів та тромбоцитів не мав тенден-
ції до зниження навіть на 6-му міся-
ці післяемболізаційного періоду, не 
зважаючи на тримісячну інтерферо-
нотерапію. Крім того, на 6-му місяці 
спостереження та інтерферонотера-
пії у 6 хворих першої групи відміча-
лося достовірне зниження рівнів ери-
троцитів та тромбоцитів, не відбува-
лося зменшення розмірів селезінки 

Таблиця 1.
Показники периферичної крові у пацієнтів першої групи на етапах дослі-

дження та другої групи – на різних етапах до та після емболізаційного періоду.

Показники

На етапі 
включення у 
дослідження

10 днів 1 місяць 3 місяці 6 місяців

1 
група

2 
група

1 
група

2 
група

1 
група

2 
група

1 
група

2 
група

1 
група

2  
група

Еритроцити, 
1012/л 3,29 2,93** 3,31 2,98 3,30 3,10* 3,21 3,67* 3,14 3,60 **

Тромбоцити, 
109/л 235 89** 238 91 223 119* 209 265* 193 280 **

Лейкоцити, 
109/л 7,6 6,2 8,1 12,6* 7,9 8,5 6,6 7,2 6,2 5,8*

Примітка. * Достовірність р < 0,05 між показниками до та після емболізаційного періоду.
** Показник достовірності р < 0,05 між показниками першої та другої груп пацієнтів.
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та позитивної динаміки кровонапов-
нення варикозно розширених вен 
стравоходу та шлунка, у порівнянні із 
показниками 7 хворих другої групи, 
яким проводилася інтерферонотера-
пія (рис. 1.)

Як видно з рис.1 кількість ери-
троцитів у хворих з першої групи 
була меншою, ніж у пацієнтів другої 
групи. Отже, емболізація селезінко-
вої та лівої шлункової артерій не тіль-
ки призвела до покращення стану та 
зменшення проявів портальної гі-
пертензії, а й надала змогу розпочати 
противірусну інтерферонотерапію. 

Висновки.
Прояви гіперспленізму, що су-

проводжуються зниженням кількос-
ті еритроцитів, тромбоцитів, часто 
не дають змогу проводити необхідну 
противірусну терапію у хворих з ци-
розом печінки вірусного ґенезу.

Проведення емболізації селезін-
кової та лівої шлункової артерій у па-
цієнтів з гіперспленізмом, варикозно 
розширеними венами стравоходу та 
шлунка, сприяє достовірному змен-
шенню проявів вказаних синдромів 
та може бути використано як підго-
товчий етап до проведення інтерфе-
ронотерапії у пацієнтів із цирозом 
печінки вірусного походження.

Рисунок 1. Динаміка клініко-лабораторних показників синдрому пор-
тальної гіпертензії у хворих першої та другої груп, що отримували інтерферо-
нотерапію на 6-му місяці спостереження.
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ДИСКУТАБЕЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО СТЕАТОЗУ ПЕЧІНКИ ТА ЙОГО 
РОЛІ У ВИНИКНЕННІ ТА ПЕРЕБІГУ ХВОРОБ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ

Радченко О.М.

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Характерною особливістю сучас-
ного популяційного здоров’я мож-
на вважати погіршення стану пе-
чінки  – найбільшого за метаболіз-
мом органа людини, який здійснює 
тисячі ферментативних реакцій [1]. 
Особливої уваги у сучасній медицині 
привертає стеатоз печінки (СП), по-
гляди на значення якого суттєво змі-
нились [2], оскільки зараз він розгля-
дається як перша пускова патогене-
тична ланка гепатиту, та, можливо, 
гепатоцелюлярної карциноми [3, 4]. 
Актуальність проблеми зростає ще 
й тому, що зміна морфології печінки 
часто зумовлює ефективність ліку-
вання усіх інших хвороб людини, що 
підтверджується рядом сучасних до-
сліджень [5, 6].

З однаковою частотою (10% від 
усіх хвороб печінки) зустрічають-
ся алкогольний та неалкогольний 
СП, який, в свою чергу, поділяється 
на первинний та вторинний [3, 7, 8]. 
Дискутабельним ми вважаємо наяв-
ність первинного СП, оскільки його 
виникненню завжди передують певні 
метаболічні порушення. Так, вважа-
ється, що первинний СП може викли-
катись численними ендогенними та 
екзогенними факторами. До ендоген-
них факторів відносять переважно 

метаболічні порушення (метабо-
лічний синдром, дефіцит альфа-1-
антитрипсину, ідіопатичний гемохро-
матоз, хвороба Вільсона-Коновалова, 
ліподистрофія). Однак, враховую-
чи первинність метаболічних пору-
шень у розвитку СП, його також мож-
на вважати вторинним. Якщо деякі з 
названих метаболічних порушень зу-
стрічаються рідко, то висока часто-
та метаболічного синдрому та ожи-
ріння, яке прогресивно зростає, ро-
бить СП частим коморбідним станом 
у хворих з патологією внутрішніх ор-
ганів. Екзогенні фактори первинно-
го СП (швидке схуднення та трива-
ле парентеральне харчування) рідко 
мають клінічне значення у практиці 
внутрішньої медицини. Проте, пато-
генетичну основу цих випадків також 
складають метаболічні порушення. 
Отже, сумнівним є твердження про 
первинність СП.

Найчастішими причинами вто-
ринного СП є патологія травної систе-
ми (синдром мальабсорбції, біліарно-
панкреатична стома, гастропластика, 
резекція тонкої кишки, дисбіоз товстої 
кишки, гастродуоденіт, холецистит, пан-
креатит) та вплив зовнішніх пошкоджу-
вальних факторів  – ендотоксемія, ге-
патотоксичні лікарські засоби, хімічні 
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речовини та інфекційні агенти [8–11]. 
Сумнівним вважаємо включення ендо-
токсемії до цього списку, оскільки меха-
нізми пошкодження внаслідок дії ендо-
токсинів є тотожними з метаболічними 
порушеннями. Важливо, що ендогенну 
інтоксикацію можуть викликати як зви-
чайні речовини та метаболіти за умов 
абсолютного чи відносного збільшення 
їх вмісту, так і зовсім нові речовини, ток-
сини чи продукти метаболічних проце-
сів [12]. Щодо ролі інфекційних агентів у 
розвитку СП, то відомо, що найважливі-
ше значення мають віруси, зокрема вірус 
гепатиту С. Однак вираженість СП за 
умов інфікування 1-им генотипом віру-
су гепатиту С також залежить від деяких 
метаболічних чинників, передовсім, ін-
дексу маси тіла, глікемії, інсулінорезис-
тентності [13, 14]. Отже, жирова інфіль-
трація печінки завжди виступає вторин-
ним процесом, тоді як виділення пер-
винного стеатозу приводить до клінічно 
значущих змін у підходах до лікування. 
Доцільнішим вважаємо зберегти поділ 
на алкогольний та метаболічний варіан-
ти СП (МКХ-10: К70.0 – алкогольна жи-
рова інфільтрація печінки; К76.0  – жи-
рова печінка, некласифікована в інших 
рубриках).

Описані численні механізми роз-
витку СП: підвищення синтезу жир-
них кислот у гепатоцитах внаслідок змі-
ни його регуляції інсуліном і глюкозою, 
зростання кількості тригліцеридів (ТГ) 
у цитоплазмі гепатоцитів, зниження ви-
вільнення ліпопротеїнів дуже низької 
густини (ЛДНГ) з гепатоцитів, порушен-
ня бета-окислення жирних кислот, ак-
тивація перекисного окислення жирних 
кислот [15, 16]. Такі процеси можуть ви-
кликати мітохондріальну дисфункцію 

гепатоцитів та їх загибель, активацію 
клітин Купфера, гіперпродукцію цитокі-
нів, колагену, лептину, резистину, адипо-
нектину, ядерного фактору транскрип-
ції та фактору некрозу пухлин-альфа у 
макрофагах печінки [6, 8, 9, 13, 17, 18]. 
Таким чином, метаболічні процеси ви-
ступають пусковою ланкою синдро-
му запалення у печінці, наслідком яко-
го стає гепатит (стеатогепатит), цироз 
печінки та, ймовірно, гепатоцелюлярна 
карцинома. Дискутабельним питанням, 
яке потребує уваги морфологів, є визна-
чення зворотності змін у печінці. Чи усі 
морфологічні прояви стеатозу можуть 
зникати без наслідків? Сумнівно, що жи-
рові депозити та, особливо, жирова дис-
трофія можуть зникнути і клітина буде 
абсолютно нормальною. Тут слід вка-
зати, що більшість пускових ланок цьо-
го процесу не можуть бути припинени-
ми одномоментно, а корекція метаболіч-
них порушень навіть в успішних випад-
ках вимагає тривалого часу. 

Діагностика СП часто взагалі не 
проводиться, адже клінічно він прояв-
ляється лише тоді, коли ліпідами інфіль-
тровано 66% гепатоцитів [19], а сам па-
тологічний стан переважно виступає ко-
морбідним фоном перебігу різної пато-
логії. Розповсюдженість СП залишаєть-
ся невизначеною, оскільки лише у при-
цільних дослідженнях недоказової меди-
цини проводилось її визначення, зокре-
ма, при артеріальній гіпертензії з надва-
гою (88%) [20], метаболічному синдро-
мі, ожирінні, цукровому діабеті [21], ти-
пових негоспітальних [22] та атипових 
важких післягрипозних (72%) пневмо-
ніях [23]. Так, в померлих від пневмонії 
у переважній більшості випадків спосте-
рігалось ураження 10-60% гепатоцитів 
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макровакуольного або змішаного типу з 
локалізацією у центролобулярних відді-
лах або дифузно у всій часточці, що від-
повідає алкогольному та неалкогольно-
му СП [23]. Вважається, що майже в чет-
вертини населення розвинених країн 
визначається СП [10], частота якого ще 
вища серед осіб з ожирінням [2, 7, 9]. У 
той же час постає питання: чи є необхід-
ність прицільного пошуку стеатозу пе-
чінки в осіб з іншою патологією.

Стандартом діагностики СП вважа-
ється гістологічне дослідження біоптата 
печінки [24, 25], що дозволяє розрізни-
ти три ступені активності та чотири ста-
дії СП [7, 8]. Проте, показання до прове-
дення біопсії печінки не включають сте-
атозу [24].

Специфічним (84%) та чутливим 
(94%) методом виявилось ультраз-
вукове сканування печінки [26], ре-
зультати якого корелюють з гістоло-
гічними ознаками [27] та дозволя-
ють встановити патогенетичний ва-
ріант СП [14]. Основні ультразвуко-
ві ознаки жирової інфільтрації печін-
ки: 1)  не однорідність паренхіми, на-
самперед за рахунок дистального за-
гасання ультразвуку на тлі підвищен-
ня її акустичної щільності та збіль-
шення розмірів печінки; 2) рівні не-
деформовані контури печінки; 3) роз-
ширення селезінкової (82,3%) та во-
рітної (94,1%) вен, погана візуаліза-
ція центральних судин внаслідок їх 
компресії паренхімою, яка переван-
тажена жиром; 4)  збільшена площа 
селезінки (91,2%); 5) зменшення по-
казників васкуляризації об’ємної гіс-
тограми та підвищення щільності за 
спеціальною шкалою [28]. Для ви-
значення ступеня СП діагностичні 

сонографічні критерії жирової ін-
фільтрації запропоновано структу-
ризувати за трьома ступенями [14].

Допоміжне значення у діагности-
ці СП мають лабораторні показники, 
серед яких вагоме значення надаєть-
ся параметрам функції печінки та лі-
підного метаболізму [14, 29]. Так, за 
нашими даними підвищені величи-
ни холестерину крові, холестерину-
ліпопротеїдів низької густини (ХС-
ЛПНГ) та ТГ є ознаками алкоголь-
ного СП. Маркерами метаболічно-
го варіанту СП є підвищені величини 
ТГ крові, рівень холестерину крові в 
межах норми або незначно підвище-
ний, супутні порушення вуглеводно-
го обміну та інсулінорезистентність 
[1, 5, 6, 14]. Такий варіант виявляв-
ся у хворих на артеріальну гіпертен-
зію на фоні надваги/ожиріння [20]. 
Вірус-індукована форма СП незалеж-
но від генотипу вірусу характеризу-
ється низькими величинами холесте-
рину крові, ХС-ЛПНГ та ТГ [14].

Дискутабельним залишається 
питання лікування СП. У хворого з 
СП не виявляється порушення функ-
цій печінки. Чи потребують такі па-
цієнти медикаментозного втручання, 
враховуючи чутливість печінки до 
ксенобіотиків та багатьох лікарських 
засобів? Однозначної відповіді на-
сьогодні ми не маємо. Проте, тактику 
можна визначити двома моментами.

1. Основну увагу слід звернути на 
корекцію основного стану, який зумо-
вив такі зміни печінки, оскільки тіль-
ки така тактика може викликати ре-
альний, а не уявний результат. Однак 
наша практика показує, що цей шлях 
взагалі не приваблює ані лікарів, ані 
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пацієнтів, бо вимагає ретельної три-
валої роботи та зусиль (порушення 
ліпідного обміну та надвага/ожирін-
ня, хронічні хвороби системи трав-
лення, порушення вуглеводного об-
міну та цукровий діабет, метаболіч-
ний синдром, інші спадкові та набу-
ті метаболічні порушення). Єдиним 
винятком можна вважати алкоголізм, 
шкоду якого розуміють усі, однак за 
умов помірного вираження симпто-
мів повної абстиненції добитись до-
сить важко. Крім того, навіть у ґрун-
товних наукових на освітніх роботах 
з СП такий основний напрям терапії 
залишається поза увагою. 

2. Другим моментом терапії, який 
можна лише приблизно вважати па-
тогенетичним, є вплив безпосеред-
ньо на стан печінки, в якій поруше-
ні метаболічні процеси та жирові де-
позити виступають пусковою ланкою 
асептичного запалення. Методів при-
цільного впливу на жирові депози-
ти та процеси жирової дистрофії ми 
не маємо. Залишається ймовірність 
зменшення активності процесів за-
палення у печінкових клітинах, для 
чого запропоновані гепатопротекто-
ри. Незважаючи на те, що вони нор-
малізують функціональну активність 
печінки, мають антиоксидантну, ан-
тигіпоксичну та протифібротичну дії, 
стабілізують мембрани клітин, пози-
тивно впливають на енергозабезпе-
чення гепатоцитів, підвищують ре-
зистентність печінки до пошкоджен-
ня [30], конкретні показання до їх за-
стосування остаточно не встановлені. 
На фармацевтичному ринку України 
є гепатопротектори різного скла-
ду, що проте, часто лише ускладнює 

можливість вибору. Стандартний 
курс лікування гепатопротекторами 
триває до півроку, складається з па-
рентерального застосування впро-
довж 2-4 тижнів (за умов виявлення 
хоча б найменших клінічних чи лабо-
раторних ознак порушень функції пе-
чінки) та 3-6-місячного застосування 
оральних форм. Описано, що місяч-
ний чи 21-денний курс терапії гепа-
топротектором не приводить до по-
мітних ультросонографічних змін пе-
чінки [10], що також вказує на вто-
ринність СП та наголошує на зміщен-
ні акценту в бік лікування основних 
причинних станів.

Шкода, що в літературі нема робіт 
з порівняння різних гепатопротекто-
рів між собою в однакових умовах до-
слідження, що зменшує цінність нау-
кових посилань. Серед великої кіль-
кості гепатопротекторів основ ну ува-
гу привертають есенціальні та нату-
ральні фосфоліпіди [3], які відновлю-
ють структуру пошкоджених мемб-
ран гепатоцитів та їх фізіологічну 
активність. Важливо пам’ятати, що 
есенціальні фосфоліпіди та сіліма-
рин показані за відсутності синдро-
му холестазу [31]. Розглядаються та-
кож питання доцільності метформі-
ну та тіазолідиндіонів для зменшення 
інсулінорезистентності, клофібрата 
та статинів, антиоксидантів (вітаміни 
Е, С, пробукол, бетаїн), урсодезокси-
холевої кислоти, однак переконливих 
даних щодо їх ефективності при СП 
дотепер нема.

Отже, СП ініціює і посилює ушко-
дження печінки та впливає на про-
гресування її фіброзу, часто висту-
пає коморбідним фоном, зумовлює 
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ефективність лікування, є важливою 
і багатогранною медичною пробле-
мою, яка потребує детальної уваги, 

особливо для пацієнтів з надлишко-
вою масою тіла чи ожирінням.
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НА ДОПОМОГУ ПРАКТИКУЮЧОМУ ЛІКАРЮ

ГЕПАТИТ А: ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ, ЕПІДЕМІОЛОГІЇ І  
ВАКЦИНОПРОФІЛАКТИКИ
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Серед різноманітності вірусних 
гепатитів за гепатитом А закріпилась 
репутація «відносно пристойної ін-
фекції». Безперечно, все пізнається в 
порівнянні. На відміну від гепатиту В і 
гепатиту С, наслідком яких може бути 
хронічний гепатит (5-10% і 70-80% 
відповідно) і первинний рак печінки, 
при гепатиті А хронічний гепатит не 
розвивається і відсутнє безсимптом-
не носійство віруса. Крім того, відомо, 
що більшість випадків гепатиту А за-
кінчується видужуванням. Проте все 
більше інформації про це захворю-
вання публікується на сторінках газет 
і журналів ( в тому числі і в журналі 
«Лечащий врач»). Чому це виникає? В 
чому причина уваги до гепатиту А?

Масове інфекційне захворювання
Гепатит А – широко розповсюдже-

на висококонтагіозна інфекція, що ви-
кликається вірусом гепатиту А (ВГА). 
За своїми фізико-хімічними харак-
теристиками він вважається одним з 
найбільш стійких вірусів людини до 
факторів зовнішнього середовища. 
Фекально-оральний механізм переда-
чі зумовлює активне поширення ін-
фекції серед населення. Єдиним дже-
релом інфекції є хворий гострим гепа-
титом А, із жовтяничною або безжов-
тяничною формою хвороби. Будь-яка 

людина, яка не має антитіл до вірусу 
гепатиту А (анти-ВГА), захворіє гепа-
титом А при потраплянні вірусу з кон-
тамінованою водою, харчами або ж 
при тісному контакті з хворим.

Територію Російської Федерації 
завжди вважали небезпечною по ге-
патиту А. Фактори, які сприяють його 
широкому поширенню, можна визна-
чити наступним чином: висока част-
ка організованих дітей (ясла і дитячі 
садочки), підлітків (школи-інтернати, 
піонерські і спортивні табори) і мо-
лоді; незадовільні умови проживання 
і стан комунальної служби; міграція 
населення. Разом з тим, незважаючи 
на наявність умов для розповсюджен-
ня гепатиту А, зареєстровані всеросій-
ські показники в останні роки були ре-
кордно низькими ( в 1999 році – 26,9).

Це зумовлено наступними осно-
вними причинами: у звʼязку з 
об'єктивним періодом зниження за-
хворюваності гепатитом А в природ-
них, багаторічних (5-7-річних) хви-
леподібних циклах, характерних для 
гепатиту А; зі зменшенням кількості 
дитячих закладів у країні; зі значним 
зменшенням інтенсивності сезонних 
міграційних процесів (відпочинок на 
півдні).

В 2000-2001 роках виявлено 
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чергове зростання захворюванос-
ті гепатитом А як в цілому по країні, 
так і по окремих територіях. На ко-
легії Міністерства охорони здоров'я 
Російської Федерації (27.03.01) го-
ворилось, що кількість хворих гепа-
титом А зросла на 83,5%, а в Санкт-
Петербурзі, Ленінградській, Мурманській, 
Новгородській, Тверській, Читинській об-
ластях, республіках Тува, Інгушетія і 
Калмикія  – в 4–7 разів. Зношеність 
систем каналізації і водопостачання 
слугує благодатним підгрунтям для 
виникнення спалахів гепатиту А. 

Масивні спалахи гепатиту А ре-
єструвалися в різних країнах. Так, 
у 1988 році в Шанхаї від цієї хворо-
би постраждало більше 300 тис. лю-
дей. Першопричиною стало вживан-
ня в їжу сирих молюсків. На щастя, 
настільки масштабне одномомент-
не розповсюдження хвороби в Росії 
неможливе. Однак, в різних регіонах 
країни трапляються спалахи гепати-
ту А. В 2000 році зареєстровано 9 спа-
лахів загальною кількістю хворих біля 
однієї тисячі людей. В серпні-вересні 
2001 року в засобах масової інформа-
ції з'явилися повідомлення про спа-
лахи захворюваності гепатитом А в 
Єкатеринбурзі (мешканці гуртожитку 
Турбомоторного заводу  – 12 людей); 
Пестовському районі Новгородської 
області (17 людей); в м. Олекминське 
Республіки Саха ( Якутія ) (50 людей ); 
в селищі Медове Калінінградської об-
ласті (8 людей). До того ж, при оцінці 
розповсюдження захворювання необ-
хідно пам'ятати, що на один випадок 
захворювання, перебігаючого з жов-
тяницею, припадає як мінімум 5 ви-
падків, перебігаючих без жовтяниці, 

які зазвичай не реєструються.
Чи страшний гепатит А? Питання 

про можливу летальність при гепатиті 
А до цих пір залишається відкритим. 
Існують дослідники, в тому числі один 
з авторів цієї статті, які повністю запе-
речують таку можливість. Тим біль-
ше, наявна достатня кількість науко-
вих публікацій, які описують випадки 
фульмінантного гепатиту А (E. Tabor et 
al., 1984; I. Gust et al, 1992; J. N. Hanna et 
al., 2000). Під час шанхайського спала-
ху зареєстровано 47 випадків смерті, 
що становило 0.015 відсотків загаль-
ної кількості хворих. Частіше фульмі-
нантний гепатит А реєструється у хво-
рих з хронічним гепатитом В, С, СНІД, 
а також наркоманією. Крім того, не ви-
ключена тригерна роль вірусу гепати-
ту А в розвитку автоімунного гепати-
ту. 

Суперінфікування ВГА хворих на 
хронічний гепатит В і С викликає осо-
бливу тривогу. Справа в тому, що за-
реєстрований у Росії ріст захворюва-
ності на гепатит В, С і ВІЛ-інфекцію, 
що протікає паралельно зі зростанням 
гепатиту А, приведе до збільшення ви-
падків мікс-гепатитів і зростання кіль-
кості важких форм цих захворювань.

Що робити? Як боротися з гепати-
том А – зрозуміло. Це можливо зроби-
ти двома шляхами:

Кардинально змінити в кращу 
сторону санітарно-гігієнічну забезпе-
ченість життя росіян. Цей шлях зрозу-
мілий, але його реалізація в найближ-
чий час малоімовірна.

Провести широкомасштабну вак-
цинацію, в першу чергу осіб, які вхо-
дять до групи підвищеного ризику ін-
фікування.
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Чим вакцинувати? В наш час в 
Росії зареєстровано і дозволено для 
вживання декілька вакцин. Першою 
вакциною, промисловий випуск якої 
розпочався фірмою GlaxoSmithKline 
на початку 90-х років, була вакци-
на «Хаврикс 1440». В якості осно-
ви тут використовується інактиво-
ваний штам вірусу, позначений НМ 
175, який вирощений на культурі клі-
тин. Разом з «Хаврикс 1440» (дорос-
ле дозування) зареєстрований препа-
рат для вакцинації дітей  – «Хаврикс 
720». Цифри 1440, 720 означають кіль-
кість частин інактивованого ВГА в од-
ній дозі вакцинного препарату.

Поряд з вакциною «Хаврикс» заре-
єстровані «Вакта» (фірма MSD, США); 
«Аваксим» (фірма Aventis, Франція) 
і «Геп-А-ін-Бак», вітчизняний препа-
рат, розроблений в 1986-1993 роках в 
Інституті поліомієліту і вірусних ен-
цефалітів ім. М.П. Чумакова і промис-
лово виготовлений НП «Вектор». Всі 
ці вакцини пройшли необхідні дослі-
дження і можуть застосовуватися для 
профілактики гепатиту А.

Стратегія вакцинації проти ге-
патиту А

Ситуація, яка виникла в Росії з 
гепатитом А, змушує визначитись зі 
стратегією проведення цієї роботи. 
На наш погляд, найбільш продуманий 
варіант академіка М. С. Балаяна (див. 
«Мир вирусных гепатитов», 1999, № 9, 
с. 7-8).

Пусковим механізмом його роз-
робки стало положення про те, що в 
Росії достатньо інтенсивна циркуляція 
вірусу гепатиту А поєднується з наяв-
ністю значного неімунного прошарку 
населення та майже не залежить від 

кліматичних факторів. Основна за-
хворюваність припадає на дітей, під-
літків і молодих людей, у яких частіше 
зустрічаються важкі і середньої важ-
кості форми гепатиту.

Всезагальну вакцинацію М.С. Балаян 
пропонував проводити поетапно, 
оскільки існують обмеження фінан-
сового характеру, які перешкоджають 
100%-ному забезпеченню препаратом.

Перший етап вакцинації – вак-
цинувати вибірково організовані ди-
тячі колективи (дошкільні і шкільні), 
в яких протягом декількох років реє-
струються випадки гепатиту А.

Другий етап – охоплені всі органі-
зовані дитячі колективи, неорганізо-
вані дошкільнята, працівники підпри-
ємств громадського харчування, вій-
ськовослужбовці. 

Третій етап – (ідеальний) – всі діти 
до 15-річного віку і вибірково сероне-
гативні дорослі.

В подальшому, на думку М.С. Балаяна, 
було б достатньо вакцинувати ново-
народжених, починаючи з 2-го року їх 
життя.

Вакцина проти гепатиту А в ро-
сійському календарі профілактичних 
щеплень по епідеміологічних показни-
ках.

Наказом №229 від 27.06.2001 за-
тверджений новий календар профі-
лактичних щеплень по епідеміоло-
гічних показниках, куди введена вак-
цинація проти гепатиту А, починаю-
чи з трирічного віку. При цьому вста-
новлені наступні групи населення, 
які можуть бути вакциновані: діти, 
які проживають на територіях з висо-
ким рівнем захворюваності гепатитом 
А; медичні працівники, вихователі та 
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персонал дитячих дошкільних закла-
дів; працівники сфери обслуговуван-
ня населення, в першу чергу зайняті в 
організаціях громадського харчуван-
ня; працівники по обслуговуванню 
водопровідних і каналізаційних спо-
руд; ті, хто від'їжджають в гіперенде-
мічні по гепатиту А регіони і країни, 
а також контактні особи по епідпока-
заннях.

Використання вакцини проти ге-
патиту А для ліквідації спалахів цієї 
інфекції.

Вакцинація населення проти ге-
патиту А під час спалахів дозволяє об-
межити поширення інфекції і є най-
ефективнішим методом боротьби з ге-
патитом А. Позитивний досвід в цьо-
му плані отриманий при використан-
ні вакцини «Хаврикс» при ліквідації 
знач них спалахів в Словакії (V. Prikazsky  
et al.,1994); на Алясці (B. MkMahon et 
al., 1996); в Монреалі (H. Hockin J. et 
al., 1998); в провінції Барі, Південно-
Східна Італія (A. Craig et al., 1998) та 
інших регіонах. Досвід вакцинації під 
час спалахів гепатиту А вказує на не-
обхідність якнайшвидше розпочина-
ти відповідні роботи із імунізацією не 
менше 70-80% осіб, потребуючих вак-
цинації, що забезпечує високу ефек-
тивність даного міроприємства.

Імунна відповідь на вакцину про-
ти гепатиту А і терміни поствакци-
нального імунітету.

Багаточисленні дослідження по 
оцінці захисного рівня анти-ВГА ви-
значають його як 20 mlU/ml. У відпо-
відь на одномоментне введення вак-
цини «Хаврикс» через один місяць 

антитіла в захисному рівні виробля-
ються у 94-98% щеплених. Повторне 
введення вакцини забезпечує 99-100% 
наявність анти-ВГА (B. Jnnis et al., 1994; 
Ф. Коллард, 1998). Дані про тривалість 
поствакцинального імунітету свідчать 
про те, що він може зберігатися 10-20 
років. Дані про верхню межу захисної 
дії основані на результатах вивчення 
ефективності вакцини «Хаврикс» і в 
подальшому будуть переглянуті в сто-
рону збільшення.

Оцінка імуногенної активності – 
серйозний етап у розумінні вакцино-
профілактики. При проведенні дано-
го дослідження необхідно пам'ятати 
про важливість використання висо-
кочутливих і специфічних діагнос-
тичних препаратів. Так, при паралель-
ному дослідженні 77 сироваток кро-
ві підлітків через 20 днів і 1,5 місяці 
після одномоментного введення одні-
єї дози вакцини «Хаврикс-720», анти-
ВГА в концентраціях, що перевищу-
ють 20 mlU/ml, виявлені в 83,6 і 67,5% 
випадків – з препаратом вітчизняного 
виробництва, а з діагностикумом HAV 
Total фірми BIO-RAD, Франція,  – в 
97,3 і 93,5% випадків.

Вакцинуватися чи ні проти гепа-
титу А? Відповідь на це питання од-
нозначне: так. Наявність високоактив-
ної і безпечної вакцини дає можливість 
захистити себе і своїх близьких від ге-
патиту А. А взагалі, можна відповісти 
словами пісні: «Думайте сами, решайте 
сами, иметь или не иметь». Мати захист 
від цієї інфекції — чи надіятися, що ця 
хвороба пройде мимо вас.
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В статье представлены результаты лечения больных хроническим гепа-
титом С с использованием пегилированных интерферонов и рибавирина, 
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THE POSSIBILITY OF MODERN TREATMENT OF CHRONIC HEPATITIS C
V.V. Ryabichenko

The article presents the results of treatment of patients with chronic hepatitis 
C with pegylated interferon and ribavirin. The predictors of a positive response to 
therapy are analysed.

Keywords: chronic hepatitis C, antiviral treatment, interferon, ribavirin

Вступ. Хронічні вірусні гепатити 
(ХВГ) займають одне з перших місць 
у структурі інфекційної патології лю-
дини, поступаючись лише грипові та 
гострим респіраторним захворюван-
ням [1]. Своєчасне встановлення ді-
агнозу ХВГ та відповідне лікування 
є запорукою одужання хворого, про 
що може свідчити стійка авіремія, 
що зберігається у більшості пацієнтів 
протягом багатьох років (до 18) піс-
ля завершення противірусної тера-
пії, зменшення некрозапальних змін 

у печінці, зниження ризику розвитку 
ускладнень цирозу печінки та профі-
лактика гепатоцелюлярної карцино-
ми [2].

Сучасним стандартом противі-
русної терапії хронічного гепатиту С 
(ХГС) є використання препаратів пе-
гільованих інтерферонів (ПегІНФ) та 
рибавірину [3, 4, 5], проте ефектив-
ність лікування при 1 та 4 генотипах 
вірусу гепатиту С складає біля 50%, 
що не може задовільнити ані лікаря, 
ані хворого. 
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Насьогодні проводяться клінічні 
дослідження (SPRINT-1 та PROVE-3) 
нових препаратів для лікування 
ХВГС  – боцепревіру та телапревіру. 
Отримані дані щодо їх ефективності 
під час потрійної терапії у поєднанні 
з ПегІНФ та рибавірином [6, 7].

Серед прогностичних факто-
рів позитивної відповіді на лікуван-
ня були виділені такі, як молодий вік, 
жіноча стать, відсутність цирозу пе-
чінки, низький висхідний рівень ві-
ремії та не 1 генотип вірусу [8]. У по-
дальшому встановлена залежність 
частоти стійкої вірусологічної відпо-
віді (СВВ) на лікування від динамі-
ки віремії (наявність швидкої та ран-
ньої відповіді) та від деяких генетич-
них чинників хворого, зокрема гено-
типу інтерлейкіну 28В, поліморфізму 
HFE гена, які, можливо, мають зна-
чення у прогнозуванні ефективності 
лікування, особливо при 1 чи 4 гено-
типі вірусу. 

Мета роботи  – вивчити ефек-
тивність противірусної терапії з ви-
користанням ПегІНФ та рибавірину 
у хворих на ХВГС з різними геноти-
пами вірусу, дослідити вплив де яких 
чинників на можливість розвитку 
СВВ. 

Матеріали і методи: СВВ у термін 
24 тижні після закінчення лікування 

була оцінена у 19 хворих на ХВГС, 
середній вік  – (39,7±2,2) року, з них 
12 чоловіків (61,2%). У 10 пацієнтів 
встановлений 3 генотип вірусу гепа-
титу С, у 9 – 1 (табл. 1). Серед пацієн-
тів не було наркозалежних, хворих на 
ХВГВ, ВІЛ-інфекцію, автоімунний ге-
патит. 

Індекс маси тіла (ІМТ) у хворих 
на ХГС був дещо вищим за показ-
ник норми (20-25 кг/м2), однак досто-
вірної різниці між хворими з геноти-
пом 3 та 1 відповідно (28,2±1,1 кг/м2 
та 26,7±1,8 кг/м2 ) не було.

РНК вірусу гепатиту С виявляли 
методом полімеразної ланцюгової ре-
акції у центрі молекулярної діагнос-
тики ЦНДІ епідеміології (м. Москва, 
Росія). Вірусне навантаження в обох 
групах пацієнтів розцінювалося як 
високе та становило 1862±468,7 тис. 
МО/мл. 

Пункційну біопсію печінки про-
вели 14 хворим (73,7%), гістологіч-
ні препарати оцінювалися за шка-
лою V.J. Desmet та співавт. Слабкий 
та помірний склероз виявлений у 12 
пацієнтів (78,6%), серед них перева-
жали хворі з генотипом 3 (7 осіб або 
58,3%), в 1 хворого з генотипом 3 ви-
явлені зміни, які відповідали тяжко-
му характеру склерозу, в 1 пацієн-
та з генотипом 1 морфологічні зміни 

Таблиця 1. 
Висхідні показники хворих

Показник Всього Генотип 1 Генотип 3
Кількість хворих 19 9 10
Жінки 7 4 3
Чоловіки 12 5 7
Вік 39,7±2,2 41,4±4,5 38,2±2,3
Середня тривалість хвороби (років) 16,4±1,8 18,6±2,2 14,2±3,1
ІМТ, кг/м2 27,5±0,94 26,7±1,8 28,2±2,3
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відповідали цирозу печінки. 
Пацієнти отримали противірус-

ну терапію з використанням ПегІНФ 
(пегінтрон/пегасис) і рибавірину (ре-
бетол/копегус) протягом 24 тижнів 
при 3 генотипі вірусу та 48 тижнів 
при 1. В усіх хворих витримане пра-
вило 80/80/80, частота виникнення 
побічних реакцій на препарати при 
проведенні лікування була не біль-
шою, ніж зазначена в інструкції для 
їх медичного застосування. 

Результати та їх обговорен-
ня. Швидка вірусологічна відповідь 
(ШВВ) на терапію (після 4 тижнів лі-
кування) отримана в усіх хворих з 
генотипом 3, та у 5 (55,6%) осіб з 1 
(табл. 2). 

Відповідь у термін 4 тижні ліку-
вання не отримана у 4 хворих, з яких 
1 жінка, 3 –  чоловіки, середній вік – 
34,2±6,0 роки. У 2 з цих осіб ІМТ зна-
чно перевищував нормальні показни-
ки і становив 37,9 та 30,7 кг/м2, висхід-
не вірусне навантаження у 2 пацієнтів 
визначене як високе (4,5х106 МО/мл та 
3,7х106 МО/мл); морфологічні зміни у 
печінці, що відповідають ГІС ІІІ, ви-
явлені у 2 хворих. Рання вірусологіч-
на відповідь (РВВ) у термін 12 тижнів 
після початку лікування отримана у 17 
пацієнтів (89,5%), серед яких з 3 гено-
типом – 10 осіб, з 1 – 7. У 1 хворого з 

1 генотипом відбувалось зниження ві-
русного навантаження менше ніж на 
2 log10, що змусило припинити те-log10, що змусило припинити те-10, що змусило припинити те-
рапію у зв’язку з її неефективністю. 
Негативними чинниками, що могли 
вплинути на недостатню ефективність 
лікування у іншого хворого, були: 
вік  – 47 років, значно підвищений 
ІМТ (37,9  кг/м2), висхідне високе ві-
русне навантаження (4,5х106 МО/мл), 
морфологічні зміни у печінці, які від-
повідали ГІС ІІІ. Безпосередня віру-
сологічна відповідь (БВВ) досягнута в 
усіх хворих з генотипом 3 та у 7 хво-
рих (77,8%) з генотипом 1, однак СВВ 
не відмічена у 5 хворих (55,6%), всі – з 
1 генотипом HCV.

Предиктори позитивної відповіді 
на лікування у більшості невідповіда-
чів були наявні: низьке вірусне наван-
таження (у 3 з 5 хворих), вік до 40 ро-
ків (у 2 хворих з 5), переважання жінок  
(3 з 5). Індекс маси тіла у відповідачів 
та у невідповідачів при 1 генотипі ві-
русу не мав достовірної різниці (від-
повідно 24,1±1,4 кг/м2 та 28,7±3 кг/м2), 
але серед невідповідачів даний показ-
ник перевищував верхню межу норми 
(25 кг/м2), табл. 3.

Вміст заліза у крові хворих від-
повідачів був навіть вищим, ніж у не-
відповідачів, однак достовірної різ-
ниці між ними також не відмічено 

Таблиця 2.
Динаміка вірусологічної відповіді у різні терміни лікування

Тиждень
Кліренс РНК HCV, n / %

Всього Генотип 1 Генотип 3
4 тижні, ШВВ 15/78,9 5/55,6 10/100,0
12 тижнів, РВВ 17/89,5 7/77,8 10/100,0
24 тижні 17/89,5 7/77,8 10/100,0 (БВВ)
СВВ 14/73,7 4/44,4 10/100,0
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(відповідно 31,7±5,1 мкмоль/л та 
23,6±4,0 мкмоль/л). 

Рівень АлАТ у хворих напочатку 
лікування втричі перевищував норму 
і становив 112,4±14,2 О/л. Серед від-
повідачів з 1 генотипом вірусу його 
рівень був найвищим 141,0±27,1 О/л, 
проте достовірної різниці з рівнем 
АлАТ у пацієнтів з інших груп не вста-
новлено. На момент закінчення ліку-
вання рівень АлАТ у невідповідачів 

з 1 генотипом вірусу перевищував 
нормальні показники у 1,5 рази та 
був достовірно вищим (р<0,05) за рі-
вень АлАТ у відповідачів з тим же ге-
нотипом (відповідно 61,2±18,1 О/л та 
17,3±1,8 О/л); серед хворих з інших 
груп даний показник не виходив за 
межі норми (рис. 1).

Рівні інших показників, які визна-
чалися до та під час лікування (загаль-
ний білірубін, АсАТ, лужна фосфатаза, 

Таблиця 3.
Характеристика хворих залежно від ефективності проведеної терапії

Показник Всього

Генотип 1 Генотип 3
(хворі, які відповіли 
на терапію), абс./ % 

від усіх хворих

хворі, які 
відповіли на 

терапію (абс./ % 
від усіх хворих)

хворі, які не 
відповіли на 

терапію (абс./ % 
від усіх хворих)

Кількість хворих 19 4/21,1 5/26,3 10/52,6
Жінки 7 1/5,3 3/15,8 3/15,8
Чоловіки 12 3/15,8 2/10,5 7/36,8
Вік 39,7±2,2 40,3±8,7 42,4±6,0 38,2±2,3
Середня тривалість 
хвороби (років) 16,4±1,8 14,5±0,7 21,3±2,2 14,2±3,1

ІМТ, кг/м2 27,5±0,94 24,1±1,4 28,7±3,0 28,2±2,3

Рисунок 1. Вміст рівня АлАТ (О/л) у крові хворих протягом лікування
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гама-глутамілтрансфераза, сироват-
кове залізо) не мали достовірної різ-
ниці в усіх групах пацієнтів.

У 1 хворого з 1 генотипом вірусу, 
який не відповів на лікування, не ви-
ключене вживання алкоголю під час 
терапії, що, найвірогідніше, вплинуло 
на її ефективність. 

Визначити термін захворювання 
на ХВГ С досить складно, проте серед 
невідповідачів з 1 генотипом вірусу ге-
патиту С тривалість хвороби склала 
21,3±2,2 роки, у відповідачів – 14,5±0,7 
років. 

Висновки. 
Генотип вірусу залишається голо-

вним прогностичним чинником ефек-
тивності противірусної терапії ХВГС, 

так загальна ефективність лікування 
хворих на ХВГ С склала 73,7% (при 3 
генотипі – 100%, при 1 – 44,4%).

Серед численних факторів, які не-
гативно впливають на результат ліку-
вання, відмічені вищий від нормаль-
них значень показник індексу маси 
тіла та більший термін захворювання. 

Виникає необхідність пошуку ін-
ших прогностичних чинників при 
ХГС, зокрема генетичних особливос-
тей пацієнта, що дозволить заздале-
гідь оцінити ефективність запланова-
ної терапії та прийняти рішення про її 
початок чи відтермінування до появи 
більш ефективних середників.
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За результатами останніх дослі-
джень в імуно-скомпроментованих 
пацієнтів гостра HEV-інфекція може 
переходити у хронічну інфекцію, яка в 
свою чергу може призвести до цирозу 
і термінальної стадії хвороби печінки. 
Окрім того, в пацієнтів яким було про-
ведено пересадку печінки, хронічна 
HEV-інфекція може спричинити від--інфекція може спричинити від-
торгнення трансплантованого органа. 
На даний час не існує загальноприй-
нятого лікування хронічного гепати-
ту, спричиненого вірусом гепатиту Е.

Метою проведеного досліджен-
ня було повідомити про ефектив-
ність застосування рибавірину в 9 па-
цієнтів з хронічною HEV-інфекцією. 
Дослідження проводилося на базі ге-
патологічних відділень 5 медичних 
центрів Франції.

Було обстежено 5 чоловіків і 4 жі-
нок. Всім пацієнтам проводили функ-
ціональні печінкові тести, визнача-
ли HEV RNA (в крові та у випорож-
неннях) за допомогою полімеразної 
ланцюгової реакції, і anti-HEV IgM i 
IgG. Середній вік пацієнтів  – 50 ро-
ків. У всіх пацієнтів встановлено зо-
онозну передачу НЕV. Сім пацієн-
тів були реципієнтами пересадженої 
печінки, 1 мав ідіопатичну CD4+T-
лімфоцитопенію, і лише 1 не мав жод-
них ознак імунодефіциту. Середній 
рівень AлАT у сироватці крові пере-AлАT у сироватці крові пере-лАT у сироватці крові пере-T у сироватці крові пере- у сироватці крові пере-
вищував верхню межу норми у 2,8 
рази. Усі пацієнти мали компенсова-
не захворювання печінки. Серед па-
цієнтів, яким проводили біопсію пе-
чінки, у 5 виявили поширений фі-
броз або цироз (Metavir F3 і F4), і в 4-х 
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фіброз був відсутній або помірно ви-
ражений (Metavir F0 і F1). 

Пацієнти отримували рибавірин 
орально у дозі 3,3-13,1 мг/кг маси тіла 
щодня, терміном від 12 (7пацієнтів) і 
до 24 (1 пацієнт) тижнів. В результа-
ті даної терапії станом на 25 жовтня 
2010р., 7/9 пацієнтів завершили лі-
кування, у 8/9 пацієнтів після 8 тиж-
нів лікування нормалізувались по-
казники функціональних печінко-
вих тестів, і у 9/9 HEV не визначав-HEV не визначав-EV не визначав-
ся після 4 тижнів лікування. Рівень 
AлАT в сироватці крові залишався в 
межах норми впродовж всього пері-
оду спостереження після закінчення 
лікування. Через 12 тижнів після за-
вершення лікування, РНК вірусу ге-
патиту Е не визначалась у сироватці 

і випорожненнях 2/3 пацієнтів, а че-
рез 24 тижні після припинення тера-
пії РНК вірусу гепатиту Е не визнача-
лась у сироватці і випорожненнях 1/2 
пацієнтів за період спостереження 
після закінчення лікування. Інші па-
цієнти або ще проходять лікування, 
або знаходяться під спостереженням 
після припинення терапії. Побічні 
ефекти під час даної терапії були по-
мірно вираженими. Кінцеві результа-
ти будуть представлені на з’їзді. Але 
за результатами отриманих попере-
дніх даних можна сказати: застосуван-
ня рибавірину є потенційно ефектив-
ним методом лікування і слід оцінити 
можливість його застосування у паці-
єнтів з тяжкою формою HEV-інфекції 
та з хронічною HEV-інфекцією. 

ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ Е В ПАЦІЄНТІВ З ІМУНОСУПРЕСІЄЮ  
ПІСЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ПЕЧІНКИ І НИРКИ

CRONIC HEPATITIS E IN IMMUNOSUPRESSED PATIENTS BEYOND LIVER-
AND KIDNEY TRANSPLANTATION.

S. Pischke1,2, T. Voigtlaender1, C. Koenecke3, A. Heim2,4, Y. Scheibner5, B. Franz5, D. 
Ernst6, G. Ahrenstorf6, A. Ganser3, S. Buchholz3, T. Witte6, M.P. Manns1,2, C. Bara5, 

H. Wedemeyer1,2.

1Gastroenterology, Hepatology and Endocrinology, Hannover Medical School, 2IFB-
TX, 3Hematology, Hemostasis, 4Virology, 5Cardiac, Thoracic, Transplantation and 
Vascular Surgery, 6Immunology and Rheumatology, Hannover Medical School, 
Hannover, Germany

Опублікованих даних про пере-
біг HEV інфекції в пацієнтів з імуно-HEV інфекції в пацієнтів з імуно- інфекції в пацієнтів з імуно-
супресією дуже мало. В даному до-
слідженні автори описали перебіг 
хронічного гепатиту Е у реципієнтів 
після трансплантації печінки і нир-
ки; також було досліджено перебіг 

HEV-інфекції в реципієнтів після 
трансплантації серця, після транс-
плантації стовбурових клітин і у па-
цієнтів із загальним варіабельним 
імунодефіцитом (CVID). 

Проспективно, на серологічні та 
вірусологічні маркери HEV-інфекції 
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були обстежені 215 реципієнтів піс-
ля трансплантації серця і 42 пацієн-
ти з CVID. Крім того, ретроспективно 
досліджено 54 пацієнти з трансплан-
тованими стовбуровими клітинами і 
біохімічними ознаками гепатиту – рі-
вень AлАT в сироватці крові переви-AлАT в сироватці крові переви-лАT в сироватці крові переви-T в сироватці крові переви- в сироватці крові переви-
щував верхню межу норми у 2 рази. 
Контрольну групу склали 537 здоро-
вих людей. Усім пацієнтам визнача-
ли HEV-RNA методом ПЛР (in-house-
PCR) та anti-HEV-IgG методом ІФА 
(Abbott ELISA). Здоровим особам із 
контрольної групи визначали IgG, а 
якщо тести на anti-HEV IgG були по-anti-HEV IgG були по--HEV IgG були по-HEV IgG були по- IgG були по-IgG були по-gG були по-G були по- були по-
зитивними тоді HEV-RNA.

Результати: Виявлення HEV у 
здорових осіб із контрольної групи 
становило 2% (n=11), тоді як реципі-n=11), тоді як реципі-=11), тоді як реципі-
єнти після трансплантації серця мали 
позитивні тести на anti-HEV у 8%. 
Чотири пацієнти з трансплантаці-
єю гепатоцитів – HTX (2%) були хро-HTX (2%) були хро- (2%) були хро-
нічно інфіковані HEV, у всіх вияви-HEV, у всіх вияви-, у всіх вияви-
ли біохімічні ознаки тяжкого гепати-
ту (AST>200/Ul) і значну гістологіч-AST>200/Ul) і значну гістологіч->200/Ul) і значну гістологіч-Ul) і значну гістологіч-) і значну гістологіч-
ну активність захворювання. В одно-
го пацієнта розвинувся цироз печін-
ки. HEV RNA перестала визначатись 
у сироватці усіх чотирьох пацієнтів 
після лікування рибавірином, що су-
проводжувалось покращенням рівнів 
AлАT. В одного з пацієнтів HEV RNA 

все ще визначалась у зразках випо-
рожнень після того, як зразки сиро-
ватки стали HEV-RNA-негативними. 
У пацієнтів з CVID не було виявле-CVID не було виявле- не було виявле-
но жодного випадку віремічної HEV-
інфекції, оскільки всі пацієнти мали 
негативні результати тестів на HEV 
RNA та anti-HEV. Також всі реципієн- та anti-HEV. Також всі реципієн-anti-HEV. Також всі реципієн--HEV. Також всі реципієн-HEV. Також всі реципієн-. Також всі реципієн-
ти трансплантації стовбурових клі-
тин були HEV-RNA-негативними, з 
них 3 особи - anti-HEV-позитивними 
(6%).

Висновок: Хоча хронічний ге-
патит Е  – рідкісне явище в імуно-
скомпроментованих пацієнтів у не-
ендемічному регіоні, проте трапля-
ються випадки HEV-інфекції, які мо-HEV-інфекції, які мо--інфекції, які мо-
жуть спричиняти прогресуючий хро-
нічний перебіг, зокрема в реципієнтів 
після трансплантації серця, тим са-
мим підтверджуючи рекомендацію, 
що цим пацієнтам слід уникати по-
тенційних джерел зоонозної транс-
місії. Отже, виявлення HEV в паці-HEV в паці- в паці-
єнтів з трансплантованими серцем 
або стовбуровими клітинами перед-
бачає потенційну загрозу зараження 
HEV через продукти крові або вищу 
сприйнятливість цих імуносупресо-
ваних пацієнтів. Лікування хронічно-
го гепатиту Е рибавірином вважаєть-
ся доцільним методом лікування. 

ЧИ ПОВ’ЯЗАНИЙ ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ З ПІДВИЩЕНОЮ СПРИЙНЯТ-
ЛИВІСТЮ ДО ІНФІКУВАННЯ ВІРУСОМ ГЕПАТИТУ Е?

IS LIVER CIRRHOSIS ASSOCIATED WITH INCREASED SUSCEPTIBILITY TO 
INFECTION BY HEPATITIS E VIRUS?

R. Jardí1,2, D.Tabernero1,2, M.Homs1,2, F.Rodrígues-Frias1,2, L.Castells1,3, I.Campos-
Varela3, A.Caballero2, M.C.Canntarell4, R.Gironés5, R.Esteban1,3, M.Buti1,3.
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У більшості пацієнтів вірус гепа-
титу Е (HEV) спричиняє гострий ге-HEV) спричиняє гострий ге-) спричиняє гострий ге-
патит із спонтанним перебігом, проте 
були зареєстровані випадки хроніза-
ції і виникнення цирозу печінки у ре-
ципієнтів трансплантованих органів. 
Це дослідження оцінює поширеність 
HEV-інфекції у пацієнтів, що перене--інфекції у пацієнтів, що перене-
сли трансплантацію печінки та/або 
нирки і порівнює її з поширеністю у 
пацієнтів з хронічним гепатитом, зу-
мовленим вірусом гепатиту В та/або 
вірусом гепатиту С. Досліджується 
можливий зв’язок HEV з прогресу-HEV з прогресу- з прогресу-
ванням захворювання печінки. Для 

цього методом імуноферментного 
аналізу (HEV IgG, Biokit) були вияв-
лені антитіла до HEV (IgG-HEV) в по-HEV (IgG-HEV) в по- (IgG-HEV) в по-IgG-HEV) в по--HEV) в по-HEV) в по-) в по-
пуляції з 860 пацієнтів, отримані дані 
наведені в таблиці. 

З даних, наведених у таблиці, ви-
дно що загальна поширеність анти-
тіл була суттєво вищою у пацієнтів з 
трансплантованою печінкою (9.4%), 
ніж у реципієнтів з транспланто-
ваною ниркою (3.7%) (P=0.004). 
Мультиваріабельний аналіз різно-
манітних факторів, що оцінювалися, 
визначив, що цироз печінки  – єди-
ний незалежний фактор, пов’язаний 

Таблиця 
Мультиваріабельний аналіз (N=860)

HCV-інфекція (N=347) N HEV IgG (+)

Цироз (N=166)
трансплантація печінки 145 14 (9.7 %)

трансплантація печінки + нирки 4
відсутня трансплантація 17 3 (17.6 %)

Хронічний гепатит (N=181)
трансплантація печінки 8
трансплантація нирки 44 2 (4.5 %)

відсутня трансплантація 129 1 (0.8 %)
HBV-інфекція (N=60)

Цироз (N=22) трансплантація печінки 8
відсутня трансплантація 14 5 (35.7 %)

Хронічний гепатит (N=38) трансплантація печінки 5 1 (20 %)
відсутня трансплантація 33

Коінфекція HCV і HBV (N=5)
Цироз (N=1) трансплантація печінки 1

Хронічний гепатит (N=4) трансплантація нирки 1
відсутня трансплантація 3

Відсутня HCV або HBV-інфекція (N=448)

Цироз (N=185)
трансплантація печінки 153 16 (10.5 %)

трансплантація печінки + нирки 2
відсутня трансплантація 30 2 (6.7%)

Нема цирозу (N=263) трансплантація печінки 13 1 (7.7 %)
трансплантація нирки 250 9 (3.6 %)
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з наявністю IgG-HEV: 11% у пацієн-IgG-HEV: 11% у пацієн--HEV: 11% у пацієн-HEV: 11% у пацієн-: 11% у пацієн-
тів з цирозом проти 3% у пацієнтів 
без цирозу (P<0.001, OR: 9.682. 95% 
CI 2.573-36.424).

Отже, різна поширеність IgG-
HEV, що спостерігалась y реципієн-, що спостерігалась y реципієн-y реципієн- реципієн-
тів трансплантатів печінки і нирки, 
передбачає, що сприйнятливість до 

інфекції пов’язана з попереднім за-
хворюванням печінки. Висока поши-
реність IgG-HEV у пацієнтів з циро-IgG-HEV у пацієнтів з циро--HEV у пацієнтів з циро-HEV у пацієнтів з циро- у пацієнтів з циро-
зом печінки може означати вразли-
вість до інфікування вірусом на цій 
стадії захворювання печінки, ймо-
вірно, у зв’язку з скомпрометованим 
імунним статусом пацієнта. 

ПРОГРЕСУВАННЯ ФІБРОЗУ В ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ ГЕПАТИ-
ТОМ С НЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ПОЛІМОРФІЗМУ IL28B

FIBROSIS PROGRESSION IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C 
IS NOT INFLUENCED BY IL28B POLYMORFISMS.

A. Aghemo1, F. Marabita2, S. De Nicola1, M.G. Rumi3, C. Cheroni2, R. Scavelli2, M. 
Crimi2, R. Soffredini1, S. Abrignani2, R. De Francesco2, M. Colombo1.

1First Division of Gastroenterology, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico, Università degli Studi di Milano, Milan, Italy; 2INGM-Instituto Nazionale 
Genetica Molecolare, Milan, Italy; 3Division of Hepatology, Ospendale San Giuseppe, 
Università degli Studi di Milano, Milan, Italy

За останніми даними відомо, 
що поліморфізм в ділянці IL28B 
пов’язаний як і з спонтанним, так 
і з спричиненим терапією клірен-
сом вірусу у хворих на HCV інфек-HCV інфек- інфек-
цію. Проте, залишається невідомим, 
чи відіграють якусь роль поліморфіз-
ми IL28B у процесі прогресування фі-B у процесі прогресування фі- у процесі прогресування фі-
брозу печінки.

Методи: Досліджувались 247 па-
цієнтів європеоїдної раси з хроніч-
ною HCV, з відомою датою інфікуван-HCV, з відомою датою інфікуван-, з відомою датою інфікуван-
ня і проведеною перед будь-яким лі-
куванням біопсією печінки. Жоден 
пацієнт не мав в анамнезі зловживан-
ня алкоголем і не був ко-інфікований 
іншими вірусами. Ми вивчали вплив 
особистих факторів і факторів зо-
внішнього середовища на прогре-
сування фіброзу (шкала Ishak), а 

також роль поліморфізмів rs8099917 
і rs12979860. Генотипування для ви-rs12979860. Генотипування для ви-12979860. Генотипування для ви-
явлення поліморфізму rs8099917 
було здійснено за допомогою Illumina 
Human 660-Quad Bead Chip, геноти- 660-Quad Bead Chip, геноти-Quad Bead Chip, геноти- Bead Chip, геноти-Bead Chip, геноти- Chip, геноти-Chip, геноти-, геноти-
пування на поліморфізм rs12979860 
було здійснено за методом real-time 
PCR. 

Результати: Переливання крові 
(75%) було основною причиною ін-
фікування. Середній вік при інфіку-
ванні становив 21 рік (0-59 рр), а се-
редній інтервал між інфікуванням і 
біопсією печінки становив 25 років 
(4-53 рр). 129 пацієнтів (52%) були ін-
фіковані HCV-1, 74 (30%)  – HCV-2, 
34 (14%)  – HCV-3, а 10 (4%)  – HCV-
4. Фіброз/цироз із «містками» (Ishak 
S ≥ 4) був виявлений у 24% пацієн-
тів. Вік на початку захворювання мав 
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суттєвий вплив на прогресування фі-
брозу і за лінійною моделлю, і за ре-
гресією пропорційних ризиків Кокса 
(значення P<2E-16). Було вирахова-P<2E-16). Було вирахова-<2E-16). Було вирахова-E-16). Було вирахова--16). Було вирахова-
но, що при інфікуванні ризик поши-
реного фіброзу зростав за рік життя 
на 11,8%; передбачається, що це най-
більш показовий варіант цієї когор-
ти. Чоловіча стать (P<0,05) і генотип 
HCV-3 (P<0,01) теж були пов’язані з 

швидшим прогресуванням фіброзу. 
На противагу цьому, два види полі-
морфізмів IL28B не мали встановле-IL28B не мали встановле-28B не мали встановле-B не мали встановле- не мали встановле-
ного впливу на прогресування фібро-
зу. 

Висновки: В пацієнтів з відомим 
часом інфікування генотип IL28B не 
був пов’язаний з темпом прогресу-
вання фіброзу чи ризиком розвитку 
поширеного фіброзу печінки. 


