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АКТуАЛьНА ПРОбЛЕМА

уДК [615.244:616.36-085]

КЛІНІчНЕ ЗАСТОСуВАННЯ ГЕПАТОПРОТЕКТОРІВ 
Р.Ю. Грицко, А.М. Задорожний, О.Л. Іванів, О.Р. Піняжко

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Ключові слова: гепатопротектори, хвороби печінки.

КЛИНИчЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГЕПАТОПРОТЕКТОРОВ
Р.Ю. Грицко, А.М. Задорожный, О.Л. Иванив, О.Р. Пиняжко 

Иногда врачи не могут воздействовать на причину развития заболева-
ния и требуется коррекция при помощи патогенетических средств. Это в  
полной мере относится и к современной гепатологии, в которой этиотропная 
терапия возможна при некоторых заболеваниях. В других случаях приме-
няется класс лекарственных средств, называемый гепатопротекторами. 
Нередко гепатопротекторами называют препараты, не имеющие к ним ни-
какого отношения. Общей проблемой является «слабость» научной доказа-
тельной базы. В статье изложены общие представления о группе гепатопро-
текторов, представлены механизмы действия препаратов, преимущества и 
недостатки, отмечены основные показания и противопоказания. 

Ключевые слова: гепатопротекторы, болезни печени.

clinical application of hepatoprotectors
R.Yu. Hrytsko, A.M. Zadorozhnyi, O.L.Ivaniv, О.R. Pinjazko,

Sometimes doctors can not affect the cause of the disease, and requires 
correction by pathogenic agents.This fully applies to the modern hepatology, in 
which causal treatment available for some diseases.In other cases applied a class 
of drugs called hepatoprotectors. Often called hepatoprotectors drugs that do 
not having to do with them. A common problem is the "weakness" of scientific 
evidence. The paper presents the general idea of the hepatic group, mechanism of 
action of drugs, the advantages and disadvantages, highlighted the key indications 
and contraindications..

Key words: hepatoprotectors, liver diseases.
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Результати численних наукових 
досліджень доводять, що патологія 
гепатобіліарної системи є провоку-
ючим фактором розвитку різних за-
хворювань. До того ж, розлади функ-
ціонального стану печінки підвищу-
ють ризик виникнення не адекватних 
реакцій організму на терапію, нега-
тивно впливають на якість та ре-
зультат лікування. Такий стан речей 
диктує необхідність оптимізації лі-
кування печінки шляхом включен-
ня у терапію гепатопротекторів. Як 
відомо, печінка залучена до патоге-
незу багатьох патологічних станів, 
оскільки її ураження зумовлює сер-
йозні порушення метаболізму, імун-
ної відповіді, детоксикаційної здат-
ності, противірусного та антимі-
кробного захисту [1].

Патогенетичні механізми, які ле-
жать в основі захворювань печінки, 

дуже складні та різні, залежать від 
етіології захворювання (вірусна, ав-
тоімунна, токсична, ін.); проте всі 
вони супроводжуються запальною 
реакцією, цитолізом, розвитком та 
прогресуванням фіброзу (табл. 1). 
Основні типові синдроми захворю-
вань печінки:

синдром цитолізу;
синдром холестазу;
мезенхіально-запальний син-

дром;
Синдром цитолізу виникає вна-

слідок порушення структурної ціліс-
ності клітин печінки і перебігає з ви-
раженим порушенням проникності 
клітинних мембран. Наявність, ви-
раженість й етіологічні особливос-
ті визначають стратегію лікування 
хронічних гепатитів і цирозу печін-
ки.

Таблиця 1.
Патогенетичні механізми при захворюваннях печінки [2]

Основні клінічні 
синдроми Патогенетичний механізм Діагностичні ознаки

Синдром цитолізу Руйнування гепатоцитів 
(некрози і дистрофія)

В аналізах крові:
↑ АлАТ, ↑ АсАТ

↑ ЛДГ (перев. ЛДГ4 і ЛДГ3)
↑ заліза, ↑ феритину,

↑ білірубіну (перев. прямої фракції)

Синдром 
холестазу

Позаклітинний –порушення 
відтоку жовчі у вигляді 

застою в жовчних протоках. 
Внутрішньоклітинний – 
ультраструктурні зміни 

гепатоциту, накопичення 
компонентів жовчі в гепатоциті

Свербіж шкіри, ксантоми.
В аналізах крові:

↑ лужної фосфатази (ЩФ), ↑ гамма-
глутамілтранспептидази (ГГТ), 

↑холестерину, ↑ білірубіну (перев. 
прямої фракції), ↑ жовчних кислот у 

крові, ↑ уробіліну в сечі, 
↑ стеркобіліну в калі

Мезенхіально-
запальний 
синдром

Внутрішньопечінкові та 
системні зміни показників 
клітинних та гуморальних 

імунних реакцій

Гарячка, артралгії, лімфаденопатія. 
В аналізах крові: ↑ ШОЕ, 

↑ С-реактивного білка, ↑рівня 
імуноглобулінів IgА, IgМ), ↑ титру 

аутоантитіл
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Синдром цитолізу розвивається 
у випадку ушкодження клітин різної 
етіології (вірусної, токсичної та ін.) і 
заключається в некрозі гепатоцитів, 
їх дисфункції, підвищенні прони-
кливості мембран. В результаті ци-
толізу клітина частіше зберігає жит-
тєздатність. Якщо клітина гине, то 
говорять про її некроз. Ушкодження 
(некрози і дистрофія) можуть про-
вокуватися різними факторами: ін-
фекційними захворюваннями, ток-
синами, ксенобіотиками або деяки-
ми лікарськими засобами, гіпоксі-
єю, що супроводжується застійними 
явищами, зокрема, закупоркою жов-
чних протоків. Переважно клініч-
но виражені пошкодження печінки, 
включаючи гострий гепатит а також 
активні фази хронічного прогресую-
чого захворювання в печінці, пере-
бігають з цитолітичним синдромом 
[3].

Ураження клітин печінки з не-
крозом або без нього викликає 
швидкий вихід внутрішньоклітин-
них компонентів у кров. При цьо-
му відмічають зростання у сироват-
ці крові таких ферментів: аспартата-
мінотрансфераза (АсАТ), аланінамі-
нотрансфераза (АлАТ), фруктозо-1-
фосфатальдолаза, орнітинкарбамаїл-
трансфераза, альдолаза, лактатде-
гідрогеназа (ЛДГ4, ЛДГ5), глутамат-
дегідрогеназа (ГлДГ), сорбітдегідро-
геназа, фіксують гіпербілірубіне-
мію – за рахунок прямого білірубіну, 
підвищення заліза та ферритину [4].

Залежно від ступеня (вираже-
ності) ураження клітин розрізня-
ють такі види порушення їх ціліс-
ності:

порушення проникності зовніш-
ньої та внутрішньої мембран;

наявність дистрофічних змін або 
некрозу гепатоцитів.

Порушення проникливості плаз-
матичних мембран гепатоцитів ви-
значають за активністю в сироватці 
крові таких цитоплазматичних фер-
ментів як АсАТ, АлАТ, ЛДГ4, ЛДГ5.

Про некротичні процеси, де-
струкцію субклітинних структур ге-
патоцитів свідчить висока актив-
ність у сироватці крові ГлДГ, і міто-
хондріальної аспартатамінотрансфе-
рази (мАсАТ), які в нормі знаходять-
ся в матриксі мітохондрій. Для про-
гнозування перебігу захворювання 
суттєвими є наступні критерії:

а) тривале збереження підвище-
ної активності трансаміназ у плаз-
мі вказує на пролонгованість руйну-
вання печінкових клітин, що може 
призвести до розвитку хронічного 
захворювання печінки;

б) раптове зниження дуже висо-
ких показників активності трансамі-
наз без покращення клінічної кар-
тини може вказувати на руйнуван-
ня значної маси тканини печінки, 
оскільки тільки живі клітини є дже-
релом ферментів [5-9].

Синдром холестазу – це пору-
шення утворення та секреції жовчі. 
Розрізняють позаклітинний холестаз 
(порушення секреції та відтоку жов-
чі у вигляді застою у жовчних про-
токах) та внутрішньоклітинний хо-
лестаз (ультраструктурні зміни гепа-
тоцитів, накопичення компонентів 
жовчі в гепатоцитах). Вказаний син-
дром супроводжується підвищен-
ням у крові лужної фосфатази (ЛФ), 
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g-глутаміл-транспептидази (ГГТ), 
зростанням холестерину, білірубіну, 
жовчних кислот у крові, підвищен-
ням уробіліну в сечі та зниженням 
стеркобіліну в калі.

Мезенхіально-запальний синдром 
характеризується внутрішньопечін-
ковими та системними змінами по-
казників клітинних і гуморальних 
імунних реакцій. Він супроводжу-
ється гарячковим станом, артралгі-
ями, лімфаденопатіями. У крові від-
мічають підвищену концентрацію 
С-реактивного білка, зростання рів-
ня імуноглобулінів (IgА, IgМ, IgG), 
підвищення рівня антитіл. 

Наслідком цитолізу, холестазу та 
мезенхімально-запального процесу 
може бути фіброзоутворення. 

Фіброзоутворення – це заміщен-
ня гепатоцитів сполучною тканиною 
аж до розвитку цирозу печінки. Цей 
стан характеризується підвищенням 
щільності печінкової тканини, про-
гресуванням стадій фіброзу за дани-
ми біопсії печінки, при цирозі печін-
ки – появою портальної гіпертензії. 
При дослідженні крові відмічають 
підвищення  вмісту сироваткових 
маркерів фіброзу (гіалуронова кис-
лота, пропептид–ІІІ–проколлаген та 
ін.). Коли навколо ушкоджених ге-
патоцитів і проліфіруючих дуктул 
з’являються фібробласти (початко-
вий період колагонізації) фіброз є 
ще зворотнім [5]. Своєчасна діагнос-
тика та виявлення перших ознак фі-
брозу та призначення гепатопротек-
торів може сприяти попередженню 
розвитку цирозу та інших негатив-
них змін, зумовлених фіброзуван-
ням. 

Сьогодні все частіше зустріча-
ються хвороби, під час лікування 
яких необхідно застосовувати гепа-
топротектори: вірусні гепатити, хво-
роби печінки з соматичною супут-
ньою патологією, хірургічною па-
тологією, токсикологічними стана-
ми. Також частими у практиці ліку-
вання захворювань печінки є ситу-
ації, коли призначення етіотропної 
терапії, з тих чи інших причин, не-
можливе і, в той же час, необхідне 
зменшення симптомів захворюван-
ня. З цією метою використовують 
препарати, що належать до групи 
гепатопротекторів [2], які підвищу-
ють стійкість печінки до патологіч-
них дій, посилюють її знешкоджую-
чу функцію шляхом активації різних 
ферментних систем, а також сприя-
ють відновленню її функції при різ-
них ушкодженнях, таким чином упо-
вільнюючи прогресування хвороби.

Гепатопротектори призначають 
як допоміжний препарат у лікуванні, 
хоча сьогодні нагромаджено достат-
ньо даних ефективного застосування 
гепатопротекторів у пацієнтів із за-
хворюваннями печінки, як основної 
патології так і супутньої [4, 10–13].

Гепатопротектори (новолат. 
hepatoprotectoria від латин. hepar – 
печінка і protect – захищати) – гру-
па лікарських засобів природного 
(рослинного і тваринного) та син-
тетичного походження, з різними 
механізмами дії, основною функ-
цією яких є оберігання клітин пе-
чінки (гепатоцитів) від ушкоджу-
ючої дії різних чинників і пози-
тивний вплив на функцію печін-
ки. Гепатопротекторами вважають 
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різнорідну групу лікарських засобів, 
які перешкоджають руйнуванню клі-
тинних мембран і стимулюють ре-
генерацію гепатоцитів. За анатомо-
терапевтично-хімічною класифіка-
цією належать до групи A05 — пре-
парати для лікування захворювань 
печінки і жовчовивідних шляхів. 
До цієї ж групи належать ліпотроп-
ні препарати. Важливо розуміти, що 
до гепатопротекторів не відносять 
біологічно активні добавки, оскіль-
ки останні не є лікарськими препа-
ратами.

На сьогоднішній день, точний 
механізм дії представників групи ге-
патопротекторів вивчений недостат-
ньо і у більшості випадків може вва-
жатися лише передбачуваним. Це, 
в свою чергу, зумовлює складність 
у визначенні рекомендацій до їх за-
стосування. До них, зазвичай, від-
носять засоби, що підвищують стій-
кість печінки до патологічних впли-
вів і різних ушкоджень, а також під-
силюють її детоксикаційну функцію 
шляхом підвищення активності фер-
ментних систем – монооксигеназної 
(цитохрому Р450 та інших мікросом-
них ферментів) та посилення проце-
сів кон’югації.

Гепатопротектори проявляють 
антитоксичний (сірін, глутаргін, си-
лібінін, гепатофіт та ін.); антиокси-
дантний (силібінін, гепабене, ербі-
сол, антраль, тіотріазолін, ліолів, 
фосфоглів); мембраностабілізуючий 
(сірін, глутаргін, силібінін, гепабене, 
ессенціалє, антраль та ін.); жовчогін-
ний (всі препарати рослинного по-
ходження, крім силібініну, симепару, 
а також антраль, тіотріазолін, ліо лів, 

гепатофіт та ін.); регенеруючий (ге-
пабене, сирепар, тіотриазолін); спаз-
молітичний (гепабене, ербісол); про-
тизапальний (силібінін, антраль, лі-
олів, фосфоглів, гепатофіт); холелі-
толітичний (солярен, урсодезокси-
холева кислота); імономодулюючий 
(ербісол, антраль, ліолів, фосфоглів); 
гіпоанемічний (глутаргін).

Найраціональнішою вважають 
класифікацію гепатопротекторів за-
лежно від їх походження і, відповід-
но, хімічного складу:

рослинні препарати (сірін, гепа-
тофіт, флавін, силібінін, білігнін, си-
мепар, гепабене, фосфоглів та ін.); 

препарати тваринного похо-
дження (сирепар, трофопар, вігера-
тин, ербісол);

ессенціальні фосфоліпіди (ес-
сенціалє, фосфоліп);

амінокислоти та їх деривати (глу-
таргін, адеметіонін, орнітин та ін.);

вітаміни, антиоксиданти та віта-
міноподібні препарати;

препарати синтетичного похо-
дження (антраль, тіотріазолін, ліо-
лів, тіазолідин, урсодезоксихолева 
кислота та ін.).

Наводимо класифікацію ге-
патопротекторів запропоновану 
І.І. Дегтяровою із співавт. (табл. 2).

Гепатопротекторними властивос-
тями, більшою чи меншою мірою, во-
лодіють різні речовини, які зменшу-
ють явища цитолізу та стабілізують 
мембранні структури гепатоцитів; 
пригнічують процеси вільноради-
кального окиснення клітин печінки; 
зменшують явища мезенхімально-
клітинного запалення за рахунок 
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впливу на імунологічні та біосинте-
тичні процеси у печінковій ткани-
ні; нормалізують процеси тканинно-
го дихання та окислювального фос-
форилювання; покращують енергоза-
безпеченість гепатоцитів [5].

Терапія хворих з патологією пе-
чінки, в першу чергу, повинна бути 
спрямована на усунення причи-
ни ураження. У випадках, коли еті-
отропна терапія з певних причин є 
неможливою, основним підходом 

Таблиця 2.
Класифікація гепатопротекторів [1]
1. Препарати рослинного походження

1.1. Препарати на основі 
розторопші плямистої:

Монокомпонентні: Гепарсіл, Дарсил, Легалон, Левасу, 
Карсил, Силімарол, плоди розторопші та інші комбіновані: 
Сірін ПМ (+артишок, лимонник, інозит, холін, метіонін, 
таурин), Гепабене (+екстракт рутки), екстракт розторопші з 
прополісом, Сімепар (+вітаміни гр. В, пантотенат Са) та ін.

1.2. Препарати артишоку
Хофітол, холівер (+ куркума, жовч), Рафахолін, ФарковітВ12 
(+ ЕФЛ, інозитол, В1, В2, В6, В12, Са пантотенат, РР, фолієва 
і оротова к-та, біотин)

1.3. Інші комплексні засоби Лів-52, Ліва, Лівомін, збір Детоксифіт, краплі Світанок, 
сиропи Бонджигар і Гепофіл

2. Препарати ессенціальних фосфоліпідів

2.1. Препарати рослинного 
походження

Ессенціалє Н, ессенціалє форте Н, Ессел форте, Ліволін 
форте (В1, В2, В6, В12 і нікотинамід та вітамін Е), Фосфоліп 
(+лецитин)

2.2. Препарати тваринного 
походження Ліпін

3. Препарати амінокислот
3.1. Донатори тіолових сполук Метіонін, адеметіонін (гептрал)
3.2. Препарати інших 
амінокислот

Аргінін + інші: (Цитраргінін, Глутаргін), комплексні засоби 
– гепасол А

4. Препарати жовчних кис-
лот Урсодезоксихолева кислота (Урсохол, Урсофальк, Урсосан)

5. Синтетичні засоби Тіотриазолін, Ліолів, Антраль, Біциклол
6. Екстракти печінки Гепафід (+карнітин, оротат, В2, В6, В12, аденін)
7. Гомеопатичні засоби Галстена, гепар композитум хепель та інші

8. Препарати різних груп Глутоксим, ербісол, ліпоєва (тіоктова) кислота, есавіт 
(вітаміни + лецитин), Біциклол, вітаміни та інші

9. Препарати з опосередко-
ваним гепатопротекторним 
ефектом

Лактулоза (Дуфалак, Нормазе, Лактувіт, Лактусан та інші)

залишається патогенетична терапія. 
До такої базової терапії для швид-
шого досягнення клінічного ефек-
ту можна додавати гепатопротекто-
ри із врахуванням спектра їх механіз-
мів дії. Необхідно відмітити, що най-
більшу кількість позитивних ефектів 
проявляє урсодезоксихолева кислота 
(УДХК).

В окремих випадках доцільно ви-
користовувати одночасне застосуван-
ня гепатопротекторів із різних груп. 
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Вибираючи гепатопротектори з різ-
ними механізмами дії можна вплива-
ти на різні ланки патогенезу хвороби. 
Наприклад, переважним механізмом 
дії адеметіоніну, ессенціальних фос-
фоліпідів і силімарину є пригнічення 
процесів пероксидного окиснення лі-
підів у гепатоцитах. У той же час УДХК 
переважно діє за рахунок витіснення 
токсичних гідрофобних жовчних кис-
лот. УДХК проявляє цитопротектив-
ний ефект (витісняє гідрофобні ток-
сичні жовчні кислоти, які руйнуть клі-
тинні мембрани); холеретичний ефект 
(посилює синтез і активне видалення 
із гепатоцитів жовчних кислот); іму-
номодулюючий (гальмування експре-
сії на мембранах HLA та пригнічення 

викиду прозапальних цитокінів); ан-
тиапоптичну дію (гальмування виходу 
цито хрому С з мітохондрій та запуску 
каскаду каспаз) [2]. Одночасне засто-
сування УДХК та будь-якого із вказа-
них препаратів суттєво пришвидшує 
позитивну динаміку під час лікування. 

Ессенціальні фосфоліпіди змен-
шують вираженість синдрому ци-
толізу, опосередковано проявляють 
антифібротичну дію. Адеметіонін 

має цитопротективний ефект – бере 
участь у синтезі структурних білків і 
фосфоліпідів; антиоксидантний – бере 
участь у синтезі глутатіону – природ-
ного антиоксиданта; антихолестатич-
ний – приймає участь у сульфуруван-
ні токсичних жовчних кислот. Сірін 
призначають у випадку токсичних 
уражень печінки, хронічних алкоголь-
них гепатитів і цирозів, некалькульоз-
ного холециститу, дискінезії жовчови-
відних шляхів. Сірін – це натуральний 
гепатопротектор, який має властивос-
ті захищати і відновлювати печінку, 
нормалізувати травлення та покращу-
вати роботу травного тракту, його ре-
комендують призначати після курсів 
антибіотико- та хіміотерапії (табл. 3).

Таким чином, у лікуванні хворих 
на хронічні гепатити різної етіології (ві-
русної, токсичної), доцільно застосову-
вати гепатопротектори. Однак призна-
чення повинно бути лише після прове-
дення порівняння фармакокінетичного 
впливу окремих препаратів з викорис-
танням даних доказової медицини, що 
дозволяє науково обґрунтувати тера-
певтичні властивості, ефективність та 
безпечність препаратів (табл. 4).

Таблиця 3.
Можливість застосування різних гепатопротекторів залежно від патології [2]

Патологія печінки Фосфоліпіди Адеметіонін Силімарин УДХК
Гострі та хронічні вірусні гепатити - - +\- +

Медикаментозне / токсичне ураження печінки +/- +/- + +
Алкогольна хвороба печінки +/- + + +

НАСГ - - +/- +
Холестаз вагітних - - +/- +

Автоімунний гепатит і «синдром 
перехресту» - - +/- +

Первинний біліарний цироз - - +/- +
Первинний склерозуючий холангіт - - - +
Ураження печінки при муковісцидозі - - - +
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ГОСТРИЙ хОЛЕЦИСТИТ І хОЛАНГІТ: СучАСНІ ПРИНЦИПИ 
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ОСТРыЙ хОЛЕЦИСТИТ И хОЛАНГИТ: СОВРЕМЕННыЕ 
ПРИНЦИПы ДИАГНОСТИКИ И АНТИМИКРОбНОЙ ТЕРАПИИ

С. Н. Чуклин

В статье рассматриваются вопросы диагностики острого холецистита и 
острого холангита на основе международного консенсуса, принятого в 2006 
году и пересмотренного в 2012 году. Приведены критерии тяжести заболе-
вания и принципы антибактериальной терапии.

Ключевые слова: острый холецистит, острый холангит, диагностика, ан-
тибиотики.

acute cholecystitis and cholangitis: modern 
principles of diagnosis and antimicrobial treatment

S. Chooklin

The article deals the diagnosis of acute cholecystitis and acute cholangitis 
based on International consensus, held in 2006 and revised in 2012. The criteria 
of severity of the disease and the principles of antibiotic therapy are debated.

Key words: acute cholecystitis, acute cholangitis, diagnosis, antibiotics 

Гострий холецистит є одним з 
поширених гострих хірургічних за-
хворювань органів черевної порож-
нини. Рання діагностика гостро-
го холециститу дозволяє прово-
дити своєчасне лікування та змен-
шує як смертність, так і кількість 
ускладнень. Точний діагноз типових, 
а також атипових форм гострого 

холециститу вимагає спеціальних ді-
агностичних критеріїв. При гостро-
му холециститі прогноз лікування є 
кращим, ніж при гострому холангі-
ті, але може вимагатися невідклад-
не оперативне втручання, особли-
во в пацієнтів з блокованим жов-
чним міхуром, емфізематозним, ган-
гренозним, гнійним холециститом. 
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Відсутність стандартних критеріїв 
для встановлення діагнозу та оцін-
ки тяжкості знаходить своє відобра-
ження в літературі в широкому ді-
апазоні рівня смертності, і це уне-
можливлює надання стандартизова-
них принципів оптимального ліку-
вання хворих.

Водночас, гострий холецистит 
може ускладнюватися холангітом. 
Оскільки гострий холангіт іноді 
швидко прогресує до тяжкої форми, 
яка супроводжується дисфункці-
єю органів, і викликає синдром сис-
темної запальної відповіді і/або сеп-
сис, своєчасна діагностика та оцін-
ка тяжкості необхідні для належно-
го лікування, включаючи інтенсив-
ну терапію і термінове біліарне дре-
нування на додаток до медикамен-
тозного лікування. Не існувало між-
народних стандартних критеріїв для 
діагностики та оцінки тяжкості го-
строго холангіту, тому практичні 
клінічні рекомендації так і не були 
встановлені.

Лише 1-2 квітня 2006 року в 
Токіо був розпрацьований світовий 
консенсус з лікування хворих на го-
стрий холецистит і гострий холангіт, 
ґрунтуючись на рівнях доказовості.

Діагностичними критеріями го-
строго холециститу є наступні [1]:

А. Місцеві ознаки запалення:
(1) симптом Murphy, (2) інфіль-

трат/біль/м’язове напруження у пра-
вому підребер’ї.

B. Системні ознаки запалення:
(1) лихоманка, (2) підвищений 

вміст С-реактивного білка, (3) під-
вищена кількість лейкоцитів.

С. Ознаки гострого холециститу 

при візуалізації. 
Кінцевий діагноз
Один пункт А і один пункт B по-

зитивні.
”С” підтверджує діагноз, коли 

гострий холецистит підозрюється 
клінічно.

Візуалізаційні ознаки
УСГ ознаки [2]:
Сонографічний симптом Murphy 

(болючість при натисканні жовчного 
міхура ультразвуковим датчиком).

Потовщена стінка жовчного мі-
хура (>4 мм, якщо пацієнт не має 
хронічного захворювання печінки 
та/або асциту або недостатності пра-
вих відділів серця).

Розширення жовчного міхура 
(діаметр довгої осі >8 см, діаметр ко-
роткої осі >4 см).

Вклинені жовчні камені, ехо-
уламки, периміхуровий випіт.

Сонопрозорий шар в стінці жов-
чного міхура, смугаста інтрамураль-
на прозорість, допплерівські сигнали.

Результати (МРТ) [3, 4, 5]:
Периміхуровий підвищений сиг-

нал.
Збільшений жовчний міхур.
Потовщена стінка жовчного мі-

хура.

Висновки комп’ютерної томо-
графії [6]:

Потовщена стінка жовчного мі-
хура.

Периміхуровий випіт.
Збільшений жовчний міхур. 
Лінійні ділянки високої щільнос-

ті в периміхуровій жировій тканині.
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Холесцинтографія з імінодіук-
сусною кислотою, міченої технецієм 
(Tc-HIDA) [7, 8]:

Не візуалізується жовчний мі-
хур з нормальним поглинанням і ви-
діленням радіоактивного препарату.

Rim ознака (збільшення радіоак-
тивності навколо ямки жовчного мі-
хура).

Згідно з рекомендаціями, за тяж-
кістю перебігу гострий холецистит 
поділяється на легкий (I ступінь), се-
редньої тяжкості (II ступінь) і тяж-
кий (III ступінь) [1].

Легкий гострий холецистит не 
відповідає критеріям тяжкого і се-
редньої тяжкості. Він перебігає без 
органної дисфункції з легкими за-
пальними змінами в жовчному міху-
рі. Операційне втручання при ньому 
має низький ризик.

Гострий холецистит середньої 
тяжкості супроводжується будь-
якими наступними ознаками:

Підвищення кількості лейкоци-
тів (> 18,0 Г/л).

Інфільтрат у правому підребер’ї, 
що пальпується.

Тривалість скарг більше 72 год.
Ознаки місцевого запалення 

(жовчний перитоніт, периміхуровий 
абсцес, абсцес печінки, гангреноз-
ний холецистит, емфізематозний хо-
лецистит).

Лапароскопічна холецистекто-
мія при ньому повинна бути викона-
на протягом 96 год. [9, 10].

Тяжкий гострий холецистит су-
проводжується порушенням одного 
з наступних органів/систем:

Серцево-судинна дисфункція 
(гіпотонія, яка вимагає введення до-
фаміну 5 мкг/кг у хвилину, або будь-
якої дози добутаміну).

Неврологічна дисфункція (зни-
ження рівня свідомості).

Респіраційна дисфункція (спів-
відношення PaO2/FiO2 <300).

Ниркова дисфункція (олігурія, 
креатинін > 2,0 мг/дл).

Печінкова дисфункція (PT-
INR > 1,5).

Гематологічна дисфункція (чис-
ло тромбоцитів < 100 Г/л).

При гострому холециститі, який 
супроводжується гострим холангі-
том, також повинні бути прийня-
ті до уваги критерії оцінки тяжкості 
гострого холангіту. 

Діагностичними критеріями го-
строго холангіту є [11]:

А. Клінічний контекст і клінічні 
прояви: 

1. Анамнез жовчнокам’яної хво-
роби.

2. Лихоманка і/або озноб.
3. Жовтяниця.
4. Біль у животі (у правому 

підребер’ї або у верхній частині жи-
вота).

Б. Лабораторні дані:
Ознаки запалення (анормаль-

на кількість лейкоцитів, підвищен-
ня СРБ).

Змінені печінкові тести (підви-
щення у сироватці крові лужної фос-
фатази, АсАТ, АлАТ, γ-ГТТ).

С. Візуалізаційні ознаки:
Розширення жовчних проток 

або доказ етіології (стриктури, каме-
ні, стенти та ін.)
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Діагноз підозрюється:
Дві або більше ознак А.
Кінцевий діагноз:
Тріада Charcot (2 + 3 + 4).
Дві або більше ознак А + будь-

які ознаки B і ознака C. 

Згідно з рекомендаціями, за тяж-
кістю перебігу гострий холангіт по-
діляється на легкий (I ступінь), се-
редньої тяжкості (II ступінь) і тяж-
кий (III ступінь) [11].

Легкий гострий холангіт визна-
чається як захворювання, при якому 
пацієнти реагують на первинне ліку-
вання (загальна підтримуюча тера-
пія та антибіотики).

У хворих на гострий холангіт се-
редньої тяжкості, які не реагують на 
первинне лікування, продовжуються 
прояви синдрому системної запаль-
ної відповіді і/або сепсису, що потре-
бує зміни антибіотиків або біліарно-
го дренування.

Тяжкий гострий холангіт супро-
воджується порушенням одного з 
наступних органів/систем:

Серцево-судинна дисфункція 
(гіпотонія, яка вимагає введення до-
фаміну 5 мкг/кг у хвилину, або будь-
якої дози добутаміну).

Неврологічна дисфункція (зни-
ження рівня свідомості).

Респіраційна дисфункція (спів-
відношення PaO2/FiO2 <300).

Ниркова дисфункція (креатинін 
> 2,0 мг/дл).

Печінкова дисфункція (PT-INR > 1,5).
Гематологічна дисфункція (чис-

ло тромбоцитів < 100 Г/л).
Проте, враховуючи нові дані, 

які були опубліковані з 2007 року, у 

2012 році відбувся перегляд критері-
їв з оцінки тяжкості перебігу гостро-
го холециститу [12] і гострого хо-
лангіту [13], які носять назву ”Tokyo 
Guidelines 2013” (TG13).

Діагностичні критерії гострого 
холециститу (TG13) [12]:

А. Місцеві ознаки запалення:
(1) симптом Murphy, (2) інфіль-

трат/біль/м’язове напруження у пра-
вому підребер’ї. 

B. Системні ознаки запалення:
(1) лихоманка, (2) підвищений 

СРБ, (3) збільшення кількості лейко-
цитів.

С. Ознаки візуалізації: візуаліза-
ційні ознаки гострого холециститу.

Діагноз підозрюється: одна озна-
ка А + один пункт В.

Кінцевий діагноз: одна ознака  
А + один пункт В + С.

В оцінці тяжкості гострого хо-
лециститу введені мінімальні зміни: 
при серцево-судинній дисфункції 
замість добутаміну вводиться нор-
адреналін.

Діагностичні критерії гострого 
холангіту (TG13) [13]:

А. Системне запалення:
A-1. Лихоманка і/або озноб.
A-2. Лабораторні дані: свідоцтво 

запальної відповіді.
B. Холестаз:
B-1. Жовтяниця.
B-2. Лабораторні дані: аномальні 

функції печінки.
С. Візуалізація:
C-1. Дилатація жовчних проток.
C-2. Етіологічні ознаки (стриктури, 

камені, стенти та ін.).
Діагноз підозрюється: один 
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пункт А + одна ознака B або C.
Кінцевий діагноз: одна ознака А, 

один пункт B і один пункт C.
При цьому визначено граничні 

рівні показників:
A-1 Лихоманка: температура 

тіла > 38о С.
A-2 Ознаки запальної відпові-

ді: лейкоцити ((Г/л) < 4,0 або >10,0;  
СРБ (мг/дл) ≥1.

B-1 Жовтяниця: загальний білі-
рубін ≥ 2 мг/дл.

B-2 Змінені печінкові тести 
(STD  – верхня межа норми): лужна 
фосфатаза (МО) > 1,5 х STD; γ-ГТТ 
(МО) > 1,5 х STD; АсАТ (МО) > 1,5 х 
STD; АлАТ (МО) > 1,5 х STD.

Згідно з новими рекомендаціями 
(TG13) [13], гострий холангіт III сту-
пеня супроводжується дисфункцією, 
принаймні, одного з наступних орга-
нів/систем:

Серцево-судинна дисфункція 
(гіпотензія, яка потребує введен-
ня дофаміну 5 мкг/кг у хвилину, або 
будь-якої дози норадреналіну.

Неврологічна дисфункція (пору-
шення свідомості).

Респіраційна дисфункція (спів-
відношення PaO2/FiO2 <300).

Ниркова дисфункція (олігурія, 
креатинін > 2,0 мг/дл).

Печінкова дисфункція (PT-INR > 1,5).
Гематологічна дисфункція (чис-

ло тромбоцитів < 100 Г/л).

Гострий холангіт II ступеня асо-
ціюється з будь-якими двома на-
ступними ознаками:

Аномальна кількість лейкоцитів 
(>12,0 Г/л, < 4,0 Г/л).

Висока температура (≥ 39о C).
Вік (≥ 75 років).
Гіпербілірубінемія (загальний 

білірубін ≥ 5 мг/дл).
Гіпоальбумінемія (<STDх0,7) 

(STD – нижня межа нормальних зна-
чень). 

Гострий холангіт I ступеня не 
відповідає критеріям III і II ступеня 
при початковому діагнозі.

Рання діагностика, ранній білі-
арний дренаж і/або етіологічне ліку-
вання та призначення антибіотиків 
є основоположними для лікування 
хворих на гострий холангіт усіх сту-
пенів тяжкості. Тому рекомендуєть-
ся, щоб пацієнтам, які не реагують 
на початкове лікування (загальна 
підтримуюча терапія та антимікроб-
ні препарати), якнайраніше прово-
дилося біліарне дренування або етіо-
логічне лікування.

Перебіг гострого холециститу 
у тяжких випадках може супрово-
джуватися різноманітними усклад-
неннями, кожен з яких вимагає різ-
них стратегій лікування. Рішення з 
проведення при цьому антимікроб-
ної терапії повинно бути засноване 
на знанні ймовірного спектра мож-
ливих мікроорганізмів, фармакокі-
нетики/фармакодинаміки і побіч-
них реакцій/ефектів наявних пре-
паратів і результатів антибіотико-
грами. Тяжкість захворювання та 
вплив препаратів також є ключо-
вими факторами у визначенні від-
повідної терапії. Після застосуван-
ня антибіотика широкого спектра 
дії, він повинен бути змінений піс-
ля ідентифікації мікроорганізмів і 
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визначення чутливості до препара-
тів. Безперервного використання 
препаратів широкого спектра слід 
уникати, щоб запобігти появі резис-
тентності до протимікробних препа-
ратів. Крім того, періодично повинна 
строго оцінюватися тривалість ліку-
вання, щоб уникнути невиправдано-
го тривалого застосування антимі-
кробних препаратів.

Необхідно сформулювати осо-
бливості антибактеріальної терапїї 
абдомінальної інфекції [14].

Антибактеріальна терапія, бу-
дучи обов’язковим компонентом 
комплексної терапії абдомінальної 
хірургічної інфекції, лише доповнює 
хірургічне лікування, але не замінює 
його.

Антибактеріальна терапія спря-
мована на пригнічення мікроорга-
нізмів, що викликають інфекційний 
процес у черевній порожнині, а та-
кож на запобігання триваючого піс-
ля операції реінфікування у вогни-
щі інфекції і, таким чином, на профі-
лактику рекуррентної внутрішньо-
черевної інфекції.

Антибактеріальна терапія є 
основним методом лікування екс-
траабдомінальних нозокоміальних 
інфекцій (нозокоміальна пневмонія, 
інфекції сечовивідних шляхів, ангі-
огенні інфекції, включаючи катетер-
асоційовані), за умови усунення 
причини їх розвитку (санація тра-
хеобронхіального дерева, видалення 
центрального венозного або сечово-
го катетера, гігієнічні заходи, регла-
ментовані законами асептики і анти-
септики та ін.).

Антибактеріальна терапія, на 

відміну від інших видів медикамен-
тозного лікування, має певну спря-
мованість – специфічна (пригнічу-
юча) дія проти основних збудників 
хірургічної інфекції. У зв’язку з цим 
дія антибактеріального препарату 
залежить від його адекватної пене-
трації в інфіковані органи і ткани-
ни, тобто від створення оптималь-
ної концентрації у вогнищі запален-
ня або деструкції, що визначається 
фармакодинамічною характеристи-
кою антибіотика.

При проведенні антибактеріаль-
ної терапії хірургічної інфекції не-
обхідно враховувати тяжкість осно-
вної та супутньої патології хірургіч-
ного хворого, а також потенційні по-
бічні й токсичні ефекти антибактері-
альних препаратів.

Вирішальну роль для результа-
тів комплексного лікування відіграє 
емпірична терапія, тобто терапія до 
отримання мікробіологічних даних 
у конкретного хворого. Адекватна 
антибактеріальна терапія повинна 
бути почата негайно після встанов-
лення діагнозу.

До призначення антибактеріаль-
ної терапії необхідно, при можли-
вості, зробити забір матеріалу з че-
ревної порожнини (з локуса, макси-
мально наближеного до вогнища ін-
фекції), оптимально інтраоперацій-
ного, і крові для бактеріологічного 
дослідження.

Необхідно виділити наступні 
принципи раціонального застосу-
вання антибіотиків в абдомінальній 
хірургії [14]:

Антибактеріальна терапія повин-
на бути розпочата відразу після 
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встановлення діагнозу абдоміналь-
ної інфекції, не чекаючи результа-
тів мікробіологічного досліджен-
ня. Відтермінування в призначенні 
адекватної емпіричної терапії погір-
шує прогноз захворювання.

Вибір стартового емпіричного 
режиму терапії повинен бути стан-
дартизований з урахуванням віро-
гідних збудників інфекції та їх мож-
ливої стійкості до антибіотиків (дані 
локального мікробіологічного моні-
торингу).

При тяжких абдомінальних ін-
фекціях слід дотримуватися прин-
ципу максимальної (деескалаційної) 
стартової емпіричної терапії, що за-
безпечує більш високу ймовірність 
досягнення адекватності терапії та 
клінічного ефекту.

Первинну оцінку ефективності 
антибактеріальної терапії слід про-
водити через 48-72 години після її 
початку на підставі динаміки сис-
темної запальної реакції та інток-
сикації. Якщо в зазначені терміни 
не відзначений позитивний ефект, 
то режим антибактеріальної терапії 
слід скорегувати.

У післяопераційному періо-
ді при адекватній санації вогни-
ща інфекції і відсутності клінічних 
ознак інфекції недоцільне продо-
вження профілактичного застосо-
вування антибіотиків – через ри-
зик ускладнень і селекції антибі-
отикорезистентної мікрофлори. 
Наявність внутрішньочеревних ка-
тетерів, при відсутності ССЗВ та 
інших ознак інфекції, не є підста-
вою для продовження антибактері-
альної терапії.

Введення антибіотиків слід здій-
снювати відповідно до інструкції. 
Основні шляхи введення – внутріш-
ньовенний, внутрішньом’язовий і 
пероральний. Інші шляхи введення 
антибіотиків (внутрішньоартеріаль-
ний, ендолімфатичний, внутрішньо-
черевний) не мають доведених пере-
ваг перед традиційними.

Частка позитивних результатів 
при бактеріологічному досліджен-
ні жовчі при гострому холециститі 
коливається від 41% до 54% [15, 16]. 
Хоча більшість легких або серед-
ньої тяжкості форм піддаються лі-
куванню без інформації про спектр 
мікроорганізмів, жовчна інфек-
ція пов’язана з післяопераційними 
ускладненнями і вищою смертніс-
тю в пацієнтів з тяжкими випадками 
або жовчними каменями. Позитивна 
культура жовчі корелює з погіршен-
ням холециститу до тяжкої форми. 
Таким чином, особливо у тяжких ви-
падках, жовч із жовчного міхура по-
винна бути зібрана під час операцій-
ного, лапароскопічного або через-
шкірного втручання для визначення 
бактерійної культури і чутливості.

Протимікробні засоби слід при-
значати пацієнтам з діагнозом го-
стрий холецистит, за винятком лег-
ких випадків (рекомендація А) [17].

Внутрішньовенне введення ан-
тибіотиків не покращувало резуль-
татів лікування хворих на легкий го-
стрий калькульозний холецистит 
[18]. 

Пацієнтам з легкою формою за-
хворювання, з незначним болем у 
животі і ознаками легкого запалення 
(за типом біліарної кольки) можна 
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призначати пероральні антимікроб-
ні препарати або навіть їх не засто-
совувати. Цим хворим рекоменду-
ється приймання нестероїдних про-
тизапальних препаратів (НПЗП). 
Призначення НПЗП хворим з напа-
дом жовчної кольки рекомендуєть-
ся, щоб запобігти виникненню го-
строго холециститу (рекомендація 
А). НПЗП, такі як диклофенак або 
індометацин, повинні використову-
ватись у лікуванні, ґрунтуючись на 
їх знеболюючому ефекті та пригні-
ченні простагландинів, які вивіль-
нюються зі стінки жовчного міхура. 
РКД з призначення НПЗП (75 мг ди-
клофенаку внутрішньом’язово) па-
цієнтам з жовчною колькою показа-
ло, що НПЗП зменшує біль у пацієн-
тів і запобігає погіршенню захворю-
вання до гострого холециститу [19]. 

Коли виконується рання холе-
цистектомія при легкому гострому 
холециститі, антимікробну терапію 
можна вважати профілактичною, 
оскільки вогнище інфекції видаля-
ється хірургічним шляхом.

Для вибору антимікробного пре-
парату важливими є наступні чин-
ники:

Антимікробна активність від-
носно бактерій, які зустрічаються 
при гострому холециститі.

Тяжкість гострого холециститу.
Наявність/відсутність ниркової 

та печінкової дисфункції.
Дані про останнє призначення 

пацієнту антибіотиків.
Дані антибіотикограми.

Оскільки більшість цефалоспо-
ринів, пеніцилінів, аміноглікозидів, 

карбапенемів виводяться нирками, 
доза повинна бути зменшена у паці-
єнтів зі зниженою функцією нирок.

Якщо у пацієнтів є біліарна об-
струкція, яка блокує кишково-
печінкову циркуляцію жовчі, при-
значення антимікробних препара-
тів широкого спектра, таких як це-
фалоспоринів третього і четверто-
го покоління, може змінити кишко-
ву мікрофлору і порушити всмокту-
вання вітаміну К, а це може призвес-
ти до кровотеч. У таких випадках в 
міру необхідності вводять вітамін К 
внутрішньовенно.

Корисність проникнення у стін-
ку жовчного міхура для вибору ан-
тимікробних препаратів при гостро-
му холециститі залишається спір-
ним. 

Три рандомізованих контрольо-
ваних дослідження (РКД) оцінюва-
ли вплив антимікробних препара-
тів у пацієнтів з гострим холецисти-
том [20, 21, 22], і всі вони показали, 
що недавно розроблені антимікроб-
ні препарати були ефективніші та 
корисніші, ніж ампіцилін та аміно-
глікозиди, які вважалися стандарт-
ним режимом для лікування хво-
рих на холецистит (у 1980-х роках) 
[23, 24]. Отже, відповідно до клініч-
них випробувань, піперацилін, ам-
піцилін і аміноглікозиди, а також 
кілька цефалоспоринів, рекоменду-
ються для лікування хворих на го-
стрий холецистит (рекомендація 
А). Проте, тільки одне РКД було зо-
середжено на гострому холецисти-
ті. Крім того, антимікробні препара-
ти, які широко використовуються в 
даний час для лікування хворих на 
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гострий холецистит, у тому числі пе-
ніцилін/інгібітори β-лактамаз, карба-
пенеми, та третє і четверте покоління 
цефалоспоринів, не були протестова-
ні в цих РКД. У зв’язку з цим в Tokyo 
Guidelines рекомендуються альтерна-
тивні схеми протимікробних препа-
ратів.

Пацієнтам з легким гострим хо-
лециститом, з помірним болем у жи-
воті і легкими ознаками запалення 
за лабораторними даними і візуалі-
заційними дослідженнями, що нага-
дує жовчну кольку, можна призначи-
ти пероральні антимікробні препа-
рати, або їх взагалі не застосовувати.

Легкий (I ступінь) гострий хо-
лецистит часто спричиняється од-
ним кишковим мікроорганізмом, та-
ким як кишкова паличка (Escherichia 
coli), і для лікування рекоменду-
ється монотерапія одним з анти-
мікробних препаратів (фторхіно-
лони: levofloxacin, ciprofloxacin; це-
фалоспорини: сefotiam, cefcapene). 
Кишкові мікроорганізми виробля-
ють β-лактамази, які стійкі до пе-
ніциліну. Тому рекомендується за-
стосування пеніцилін/інгібіторів 
β-лактамаз, таких як піперацилін/та-
зобактам або ампіцилін/сульбактам.

У хворих на гострий холецис-
тит середньої тяжкості частіше зу-
стрічається бактибілія, ніж при лег-
кому захворюванні, проте, не іс-
нує істотних відмінностей у бактері-
альних штамах [25]. Частіше визна-
чали кишкові мікроорганізми, такі 
як Escherichia coli (39,4%), Klebsiella 
spp. (35,1%), Streptococcus spp. 
(18,1%), Enterococcus spp. (17,0%), 
Enterobacter spp. (10,6%). Також 

ізолювали  Pseudomonas aeruginosa 
(4,3%) та анаероби (17,0%), вклю-
чаючи Clostridium spp. (13,8%) і 
Bacteroides spp. (3,2%).

Для середньої тяжкості (II сту-
пінь) гострого холециститу емпі-
рично рекомендуються пеніцилі-
ни широкого спектра (piperacillin/
tazobactam, ampicillin/sulbactam), 
цефалоспорини другого покоління 
(cefmetazole, cefotiam), оксацефеми 
(oxacephem, flomoxef), як препара-
ти першого вибору. Повідомляється 
про успішне лікування хворих на го-
стрий холецистит без супровідних 
захворювань надому, після коротко-
тривалого (1-2 доби) перебування в 
лікарні [26]. Хворі отримували вну-
трішньовенно ертапенем протягом 7 
діб, з наступним пероральним при-
йомом антибіотиків до 14 днів.

Для пацієнтів з тяжким (III сту-
пінь) гострим холециститом, які час-
то інфіковані численними і/або ре-
зистентними мікроорганізмами [27, 
28, 29], рекомендуються цефалоспо-
рини третього і четвертого покоління 
(cefoperazon/sulbactam, ceftriaxone, 
ceftazidime, cefepime, cefozopran) з 
широким антимікробним спектром, 
або монобактами (aztreonam), як 
препарати першого вибору. Їх мож-
на поєднати з метронідазолом, при 
підозрі на анаеробну флору. Залежно 
від антибіотикограми, якщо препа-
рат першого вибору є неефектив-
ним, можуть бути використані фтор-
хінолони (сiprofloxacin, levofloxacin, 
pazufloxacin  +  metronidazole) (при 
анаеробній мікрофлорі) і карбапене-
ми (meropenem, impenem/cilastatin, 
panipenem/betamipron).
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У пацієнтів з гострим холангітом 
і холедохолітіазом, позитивні бак-
терійні культури жовчі корелюють 
з розвитком до тяжкого холангіту і 
високою смертністю [30]. Крім того, 
слід проявляти обережність віднос-
но післяопераційного виникнення 
інфекційних ускладнень у пацієнтів 
з позитивною бактерійною культу-
рою виділеною із жовчі [31]. Тому у 
хворих на гострий холангіт повин но 
бути проведено, по можливості, бак-
теріологічне дослідження жовчі та 
крові (рекомендації B) [32].

Для оцінки причинних бакте-
рій при гострому холангіті є важ-
ливим – чи це позалікарняна інфек-
ція чи госпітальна. Коли це позалі-
карняна, кишкові мікроорганізми, 
такі як E. coli, Klebsiella і Enterococcus, 
ймовірно, будуть причинними бак-
теріями. З іншого боку, треба взяти 
до уваги, що у пацієнтів з нозокомі-
альною інфекцією, особливо у піс-
ляопераційному періоді, або в кого 
є постійні стенти і злоякісні пухли-
ни, наявні стійкіші мікроорганіз-
ми, тобто метицилінрезистентний 
Staphylococcus aureus (MRSA), ванко-
міцинрезистентні ентерококи (VRE) 
і Pseudomonas.

Багато пацієнтів із холангітом з 
позитивною мікробною культурою 
крові мають той же вид бактерій у 
крові, що і виділені з жовчі [30], і по-
зитивний відсоток зростає при поєд-
нанні гострого холангіту з біліарною 
обструкцією [33]. Пацієнти з бакте-
ріємією часто резистентні до різно-
манітних схем лікування [34], і бак-
теріємія корелює з тривалістю госпі-
талізації, частотою післяопераційної 

ниркової недостатності та смертнос-
ті [33]. 

Виключити бактеріємію у паці-
єнтів з тяжким холангітом важли-
во, бо це впливає на тривалість ан-
тибактеріальної терапії.

Протимікробні засоби слід при-
значати всім пацієнтам з діагнозом 
гострий холангіт (рекомендація А) 
і вводити їх, як тільки діагноз – го-
стрий холангіт – підозрюється або 
встановлено.

Для пацієнтів з середньої тяжко-
сті (II ступінь) і тяжким (III ступінь) 
гострим холангітом антимікробні 
препарати слід призначати мінімаль-
ною тривалістю в 5-7 днів. Більш 
тривала терапія може бути необхід-
на, залежно від наявності бактеріємії 
та клінічної реакції пацієнта, якщо 
судити за лихоманкою, кількістю 
лейкоцитів, а також С-реактивного 
білка (рекомендація А).

Для пацієнтів з легким (I сту-
пінь) гострим холангітом тривалість 
антибактеріальної терапії може бути 
коротшою (2 або 3 дні) (рекоменда-
ція А).

Проникнення в жовч повинно 
розглядатися у виборі протимікроб-
них препаратів при гострому холан-
гіті (рекомендація А). Тим більше, 
нема ніяких клінічних або експери-
ментальних даних, які рішуче під-
тримують рекомендацію викорис-
тання протимікробних препаратів з 
відмінним жовчним проникненням 
для цих пацієнтів. Насправді, у біль-
шості пацієнтів з гострим холангі-
том, як правило, присутня біліарна 
обструкція, і антимікробні препара-
ти не можуть бути виявлені в жовчі, 
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навіть якщо вони демонструють від-
мінну жовчну секрецію в нормаль-
них умовах [35, 36]. Тим не менш, 
консенсус [32] прийшов до єдиної 
думки, що значення жовчного про-
никнення cлід обов’язково врахову-
вати для емпіричного вибору анти-
мікробних препаратів.

Антимікробні препарати повин-
ні бути підібрані відповідно до тяж-
кості захворювання (рекомендація 
А). Емпірично введені антимікроб-
ні препарати повинні бути замінені 
на відповідніші, згідно з виявленими 
причинними мікроорганізмами та за 
їх чутливістю до антибактеріальних 
препаратів (рекомендація А).

Випадки легкого холангіту мо-
жуть лікуватися одним антибіоти-
ком, оскільки викликаються часті-
ше одним кишковим мікроорганіз-
мом. Рекомендуються цефалоспо-
рини першого (cefazoline) або дру-
гого (cefmetazole, cefotiam) поколін-
ня, пеніцилін/інгібітор β-лактамаз 
(ampicillin/sulbactam). 

Пацієнти з середньої тяжкості і 
тяжким захворюванням часто зара-
жаються численними і/або резистент-
ними мікроорганізмами [29, 30]. Тому, 
як препарати першого вибору реко-
мендується цефалоспорини третього 
і четвертого покоління (cefoperazone/
sulbactam, ceftriaxone, ceftazidime, 
cefepime, cefozopran) з широким 

антимікробним спектром, пеніци-
лін/інгібітор  β-лактамаз (ampicillin/
sulbactam, piperacillin/tazobactam), 
монобактами (aztreonam). Для по-
криття анаеробної флори можна до-
дати метронідазол. У залежнос-
ті від антибіотикограми, якщо пре-
парат першого вибору є неефектив-
ним, можуть бути використані фтор-
хінолони (ciprofloxacin, levofloxacin, 
pazufloxacin + metronidazole (при ана-
еробній мікрофлорі)) і карбапене-
ми (meropenem, imipenem/cilastatin, 
doripenem).

Наявність обструкції жовчних 
шляхів може істотно вплинути на 
жовчне проникненням антимікроб-
них препаратів. При біліарній об-
струкції навіть антимікробний пре-
парат з відмінною жовчною екскре-
цією, не може потрапити до жовчних 
шляхів [35, 36]. Активний перехід 
антимікробних препаратів в жовч 
не буде відновлений в ранні терміни 
після ліквідації біліарної обструкції 
[37]. Біліарний дренаж, а також за-
стосування протимікробних препа-
ратів, має вирішальне значення для 
контролювання джерела інфекції 
(рекомендація А).

Застосування сучасних критеріїв 
діагностики і терапії повинні сприяти 
покращенню лікування хворих на го-
стрий холецистит і гострий холангіт.
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ИММуНОПАТОГЕНЕТИчЕСКИЕ АСПЕКТы хРОНИчЕСКИх 
ВИРуСНых ГЕПАТИТОВ

К.Л. Сервецкий, Т.В. Чабан, О.М. Усиченко, К.М. Усиченко

В статье рассматриваются новые методы генетического контроля ва-
риабельности функционирования иммунной системы. Известно, что кро-
ме генов HLA-системы важную роль  в формировании иммунного ответа 
занимают полиморфные гены цитокинов, генных рецепторов и антагонис-
тов. Изучение полиморфной  структуры цитокиновой системы, расшифров-
ка механизмов регуляции функциональной активности клеток иммунной 
системы и генетического контроля иммунного ответа способствует разра-
ботке критериев определения  резистентности к развитию патологических 
состояний. В будущем предвидится возможность новых направлений ген-
ной терапии путем воздействия на вариабельные участки генов цитокинов.

Ключевые слова: хронический вирусный гепатит, цитокины, гены ци-
токинов.

the immunogenetic aspects  of pathogenisis of chronic 
viral hepatites

K.L. Servetsky, Т.V. Chaban, Е.M. Usychenko, Е.N. Usychenko.

The new methods of genetic control of variability of the immune system has 
been presented. Study of polymorphic structure cytokine system, deciphering the 
mechanisms of regulation of the functional activity of immune system cells and 
the genetic control of the immune response contributes to the development of 
criteria for the development of resistance to the pathological conditions. In the 
future, foreseeing the possibility of new areas of gene therapy by acting on the 
variable regions of cytokine genes.

Key words: chronic viral hepatitis, cytokines, polymorphism genes.
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Інфекції, що викликаються віру-
сом гепатиту С (HCV)  і вірусом ге-
патиту В (HBV) є актуальною про-
блемою медично-біологічної науки. 
Це пов’язано з високим ступенем 
хронізації інфекційного процесу, не-
безпекою розвитку циротичного і 
канцерогенного переродження тка-
нини печінки [1, 2, 3].

Імунна відповідь на інфекцію, 
що спричиняється HBV та HCV, за-
лучає різні ланки імунної системи. 
Доведено, що пригнічення клітин-
ного імунітету грає ключову роль не 
лише в елімінації вірусів, але й при 
хронізації HCV і HBV–інфекції.

У даний час пошук молекуляр-
них детермінант тривалої персис-
тенції вірусів пов’язаний з вивчен-
ням процесів міжклітинної взаємо-
дії імунокомпетентних клітин, опо-
середкованих цитокінами.

Згідно сучасних даних, до систе-
ми цитокінів відносять близько 200 
поліпептидних речовин. Цитокіни – 
ендогенні медіатори, які синтезують-
ся клітинами крові та імунної систе-
ми, при цьому гени деяких цитокінів 
експресуються у всіх клітинах орга-
нізму. Найважливішою характерис-
тикою цитокінів є відсутність анти-
генної специфічності й проведен-
ня сигналу шляхом взаємодії зі спе-
цифічними клітинними рецептора-
ми [4, 5]. За функціональною актив-
ністю цитокіни розділяють на проза-
пальні  (інтерлейкін (IL) - 1β, фактор 
некрозу пухлини – α (TNF), інтерфе-
рон – γ (IFN-γ), IL-6, IL-12) і проти-
запальні (IL-4, IL-10). 

Встановлено, що у патогенезі 
хронічних вірусних гепатитів велике 

значення має Т-клітинний імуні-
тет. Т-лімфоцити-хелпери (Тh) ві-
діграють істотну роль в регуляції 
імунної відповіді. Тh0 – клітки ди-
ференціюються на 2 групи, залеж-
но від цитокінів, що продукують-
ся ними: Т-хелпери 1-го типу (Тh1) 
і Т-хелпери 2-го типу (Тh2). Тh1 сти-
мулюють Т-клітинну відповідь і ци-
тотоксичність Т-лімфоцитів  і синте-
зують IFN-γ, IL-2, TNF-α та інші. Тh2 
стимулюють гуморальну ланку іму-
нітету і виробляють IL-4, IL-6, IL-10 
та інші. На думку багатьох авторів, 
порушення балансу продукції цито-
кінів Тh1\Тh2 клітинами має вели-
ке значення в патогенезі хронізації і 
прогресуванні HCV і HBV–інфекції 
[6, 7, 8, 9]. 

Як відзначає Ю.В. Лобзін із спів-
авторами [10], генетична неоднорід-
ність HCV та імуногенетичні осо-
бливості організму людини обумов-
люють гетерогенність імунної відпо-
віді на вірус і відмінності в перебігу 
та наслідках хвороби.

У дослідженнях О.І. Уразової [11] 
показано, що при HBV–інфекції дис-
баланс Тh1 і Тh2 – цитокінів визна-
чається на всіх етапах захворюван-
ня. При хронічному гепатиті В спо-
стерігається збільшення вмісту про-
запальних цитокінів (IFN-γ, IFN-α) у 
сироватці крові хворих. При HBV  – 
індукованому цирозі печінки пе-
реважає різке підвищення концен-
трації IL-4 і зниження рівня IFN-γ і 
IFN-α у крові.

Головному комплексу гістосуміс-
ності людини – системі HLA – відво-
диться одна з провідних ролей у гене-
тичному контролі імунної відповіді. 



30

Гепатологія, 2012, №4

У дослідженнях ряду авторів показа-
но, що генотип HLA класу ІІ є істот-
ним чинником, що визначає наслі-
док взаємодії HBV з макроорганіз-
мом, при цьому контроль сили імун-
ної відповіді на HBV здійснюється 
взаємодією комплексу генів [1, 12]. 
При HCV–інфекції високий відсо-
ток хронізації процесу обумовлений, 
в першу чергу, унікальною здатністю 
вірусу гепатиту утворювати безліч 
одночасно існуючих антигенних іму-
нологічно різних варіантів, які воло-
діють здатністю до адаптації і влас-
тивістю «уникати» нагляду імунної 
системи людини [1, 2, 10]. При цьому 
вірус циркулює у вигляді гетероген-
ної суміші близькоспоріднених шта-
мів («квазівидів») мутантів, що на-
лежать до одного генотипу, але ма-
ють відмінності у варіабельних об-
ластях вірусного геному. Це й забез-
печує, мабуть, неефективність елімі-
нації HCV, його тривалу персистен-
цію в організмі людини і високу час-
тоту хронізації [12, 13].

У даний час встановлено новий 
рівень генетичного контролю варіа-
бельності функціонування імунної 
системи, антигенспецифічної регу-
ляції імунної відповіді. Крім генів 
HLA – системи важливе місце у фор-
муванні імунної відповіді займають 
поліморфні гени цитокінів, гени їх 
рецепторів і антагоністів. Показано, 
що рівень продукції цитокінів про- і 
протизапальної природи і їх антаго-
ністів, рівень експресії рецепторів до 
того або іншого цитокіну визнача-
ються успадкованим людиною набо-
ром алельних варіантів генів цитокі-
нів і генів їх рецепторів [14, 15, 16].

Є дані про вплив функціональ-
ного поліморфізму генів, відпові-
дальних за розпізнавання патогена і 
реалізуючих свою дію на початкових 
етапах запалення, а також на харак-
тер захисних реакцій і схильність до 
різних захворювань. Особливий ін-
терес представляє функціональний 
поліморфізм генів цитокінів і їх ре-
цепторів, які вносять найбільший 
вклад до регуляції імунітету.

Встановлено, що найчастіше 
причиною відмінностей в структу-
рі генів є крапкові мутації – замі-
ни одиничних нуклеотидів, так зва-
ні, сніпи (SNP – single nucleotide 
polimorphism). Згідно сучасних уяв-
лень, сніпи – це однонуклеотидні по-
зиції в ДНК геномі, для яких у попу-
ляції є різні варіанти послідовнос-
тей. Ймовірно, більшість сніпів ви-
никли в результаті мутацій, що за-
кріпилися в популяції. В даний час 
у відкритих базах є інформація про 
2 мільйони сніпів, з яких близько 
100 000 є найбільш поширеними [15, 
17, 18].

Значна кількість сніпів виявлена 
в генах практично всіх відомих ци-
токінів та їх рецепторів. При цьому 
показана асоціація з характером пе-
ребігу та наслідками інфекційного 
захворювання, ефективністю імуно-
модулюючої терапії [16, 18].

Слід зазначити, що виявлено 
близько 20 замін одиничних нуклео-
тидів в генах інтерлейкінів: IL-1α, IL-
1β, IL-1R1, IL-1RN, IL-2, IL-4, IL-4R, 
IL-6, IL-10, IL-12, IL-18, IFN-γ, TNF-α 
та інших [15, 18, 19, 20].

Характер функціонування ци-
токінової системи визначається 



31

Гепатологія, 2012, №4

декількома чинниками, у тому числі 
й генетичними. Молекулярною осно-
вою спадкових чинників найчастіше 
є сніпи в генах різних цитокінів і їх 
рецепторах в результаті закріплен-
ня в популяції крапкових мутацій. 
Наявність сніпів у кодуючій частині 
може призводити до зміни амінокис-
лотної послідовності білкового про-
дукту, його конформації і біологіч-
ного ефекту. Наявність сніпів у регу-
ляторній частині гена може виклика-
ти зміну рівня його експресії і, відпо-
відно, зміну кількості продукту (біл-
ка), що обумовлює виразну залеж-
ність характеру імунної відповіді від 
наявності сніпів і їх комбінацій [14, 
16].

Вивчення транскрипторного 
контролю гена IL-10, розташовано-
го на першій хромосомі, представ-
ляє особливий інтерес, оскільки IL-
10 грає основну роль в регуляції за-
пальної та імунної відповідей, явля-
ючись продуктом Тh2 – клітин. IL-10 
інгібує синтез ряду цитокінів, що 
продукуються Тh1, таких як IFN-γ, 
IL-2, TNF-β, а також IL-1, IL-6, TNF-α 
[18, 20]

Виявлені поліморфні ділянки 
промотора IL-10G і IL-10R, що роз-
різняються кількістю СА-повторів, 
можуть впливати на дисрегуля-
цію нормальних функцій В-клітин. 
Враховуючи, що IL-10 інгібує про-
дукцію цитокінів, що продукуються 
Тh1, можна передбачити, що присут-
ність в гені алелю 10-2А або IL-10R3 
приведе до підвищеної продукції та-
ких прозапальних цитокінів [14, 18].

Алельні варіанти регуляторних 
ділянок цитокінів відносяться до 

чинників, що регулюють інтенсив-
ність запальних реакцій, ефектив-
ність імунних процесів, виразність 
ангіогенезу, остеогенезу та інших 
других процесів [14, 15].

Деякі алельні варіанти цих ге-
нів зустрічаються переважно в хво-
рих на  серцево-судинні захворюван-
ня [21, 22, 23]. Інші алельні варіан-
ти гена TNF-α і IL-4, IL-6, IL-10 спо-
стерігаються в онкологічних хворих 
[24]. Також виявлений поліморфізм 
генів цитокінів при інфільтративно-
му туберкульозі легенів [25].

У літературі є невелика кількість 
досліджень алельного поліморфізму 
генів цитокінів у хворих на хронічні 
вірусні гепатити. На думку ряду ав-
торів, алельний поліморфізм генів 
IL-4, IL-10, ймовірно, є одним з мож-
ливих механізмів, що сприяють хро-
нізації гепатитів В і С [26, 27].

На думку А.О. Авдошиної із спів-
авторами [25], на підставі аналізу 
частоти алельних варіантів генів ци-
токінів у ряді поліморфних крапок є 
можливість з вірогідністю 95% про-
гнозувати стан схильності до хроні-
зації гепатиту С. 

Серед хворих на хронічний ге-
патит С виявлено зниження часто-
ти зустрічності алельного варіанта  
IL-10х-592А. Цей алельний варіант 
асоційований з підвищеною спон-
танною продукцією IL-10 в клітин-
них культурах, що може представи-
тися одним з молекулярних механіз-
мів реалізації виявленої імуногене-
тичної резистентності людини з да-
ним генотипом до розвитку захво-
рювання. На підставі аналізу часто-
ти зустрічності  алельних варіантів 
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генів цитокінів у ряді поліморфних 
крапок є можливість з вірогідністю 
95% прогнозувати стан схильності 
до хронізації вірусного гепатиту [27, 
28].

Важливе значення в протиінфек-
ційному і протипухлинному захисті 
організму має IL-18 – один з основ-
них імунорегуляторних цитокінів, 
що індукує продукцію IFN-γ [5, 14].

IL-18 належить до плейотроп-
них прозапальних цитокінів і стиму-
лює продукцію IFN-γ, IFN-α, IL-1β, 
IL-2, IL-8, бере участь у формуван-
ні клітинного і гуморального імуні-
тету. Крім того, є дані, що у ряді ви-
падків IL-18 може виступати в якос-
ті патогенетичного чинника у фор-
муванні деяких захворювань, що су-
проводжуються гострим і хронічним 
запаленням. IL-18 продукується, в 
основ ному, макрофагами, у тому 
числі, Купферовськими клітинами 
печінки і дендритними клітинами, 
грає важливу роль у функціонуван-
ні Th1. Для гена IL-18 у даний час ви-
явлено більше 9 алельних варіантів, 
для IL-18 зв’язуючого білка – більше 
11 алельних варіантів [15].

IL-18 надає різні ефекти на іму-
нокомпетентні клітки. Основний 
ефект IL-18 – індукція продукції 
IFN-γ Т- та NK– клітинами (природ-
ні кілери). У зв’язку з цим IL-18 був 
спочатку названий IFN-γ – індуку-
ючий чинник. Для продукції IFN-γ 
Т-клітинами потрібна сінергічна дія 
IL-18 і IL-12. NK–клітинам досить 
взаємодії лише з IL-18, проте, сінер-
гічна дія IL-18 і IL-12 надає сильні-
ший ефект [14, 28].

Представлені дані про сінергічну 

дію IL-18, IL-12 і других цитокінів 
(IL-15, IL-2). Так, IL-2 і IL-18 прояв-
ляють сінергічну стимулюючу дію 
на проліферацію, цитотоксичність і 
продукцію IFN-γ мононуклеарними 
клітинами периферичної крові лю-
дини.

IL-18 порушує баланс цитокі-
нів на користь клітинного імуніте-
ту, стимулюючи не лише продукцію 
IFN-γ, IFN-α та IL-2, але й регулює 
перфорин-залежну цитотоксичність 
в механізмах клітинної міграції [28].

Сьогодні одним з перспективних 
напрямків в області імунофармако-
логії є цитокінотерапія. Як перспек-
тивний препарат розглядається ре-
комбінантний IL-18, біологічна ак-
тивність якого продовжує вивчати-
ся [28].

Гострий інтерес представляє ви-
вчення поширеності варіантів гена 
IL-28. У роботах ряду авторів по-
казано, що генотип СС гена IL-28 в 
хромосомі 19q13, який кодує інтер-
ферон λ3, асоціюється з вищою час-
тотою вірусологічної відповіді на 
стандартну противірусну терапію 
хронічного гепатиту С, ніж інші ге-
нотипи [4, 30, 31]. 

Одним з нових напрямків у ви-
вченні імунопатогенезу хронічних 
вірусних гепатитів є виявлення асо-
ціації варіантів генів хемокінів та ре-
цепторів хемокінів з характером пе-
ребігу та наслідками хронічних ві-
русних гепатитів [12, 14].

Встановлено, що хемокіни – ма-
ленькі катіонні білки, що зв’язують 
гепарин.  Хемокіни складають вели-
ке сімейство спеціальних маленьких 
цитокінів, контролюючих процеси 
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міграції і активації клітин імунної 
системи. Вони складаються з 66-
76 амінокислотних залишків, зараз 
ідентифіковано близько 40 хемокі-
нів. По особливостях хімічної струк-
тури (конфігурації залишків цис-
теїну в N-кінці молекули) хемокіни 
підрозділяють на 6 груп (сімейств): 
СС  – містить два залишки цистеїну 
підряд; СХС – два залишки цистеї-
ну, розділених варіабельною аміно-
кислотою; СХ3С – два залишки цис-
теїну, розділених 3 амінокислотними 
залишками та інші [5, 32].

На рівні клітини біологічна ак-
тивність хемокінів виявляється та-
ким чином: хемотаксис лейкоцитів, 
дегрануляція лейкоцитів. Хемокіни 
беруть участь в різних процесах: 
циркуляція лімфоцитів, диференці-
ювання Тh1/Тh2, ангіогенезі, ангіо-
стазі та ін. Функціонально СХС хе-
мокіни активні відносно нейтрофі-
лів і Т-лімфоцитів, а СС-хемокіни – 
моноцитів, базофілів і еозинофілів. 
Хемокіни є медіаторами хронічного 
запалення, особливу увагу приверта-
ють рецептори хемокінів.

У дослідженнях К.В. Жданова 
із співавторами [32] встановле-
но, що міра пошкодження пе-
чінкової паренхіми обумовлена 

внутрішньопечінковою експресією 
мРНК МССР-1, а також вираженіс-
тю синтезу мРНК хемокінових ре-
цепторів (ССr1, ССr2, ССr3 і ССr5) 
імунокомпетентними клітинами пе-
риферичної крові.

Таким чином встановлено, що 
імунна система знаходиться під 
контролем двох основних рівнів ге-
нетичної регуляції, один з яких ви-
значає інтенсивність імунної від-
повіді до антигенних детермінант і 
пов’язаний з набором алельних варі-
антів генів гістосумісності, а інший 
пов’язаний з набором алельних ва-
ріантів генів цитокінів. Значний ін-
терес представляє функціональний 
поліморфізм генів цитокінів і їх ре-
цепторів, оскільки саме ці медіатори 
вносять найбільший вклад до регу-
ляції імунітету.

Вивчення поліморфізму генів 
цитокінів у патогенезі інфекційних 
захворювань, у тому числі вірус-
них гепатитів, дозволяє прогнозува-
ти ризик розвитку патології, ступінь 
тяжкості перебігу та наслідки хво-
роби. Крім того, імунологічні дослі-
дження дозволять надалі розробля-
ти індивідуально направлену імуно-
корекцію і профілактичні підходи до 
розвитку імунопатології. 
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Гепатоцелюлярна карцинома 
(ГЦК) – це 6-та за частотою злоякіс-
на пухлина в світі, є третьою причи-
ною смерті від раку після раку легень 

та шлунка. Від цього захворювання 
щороку гине близько 600000 чоло-
вік, причому, близько 300000 в Китаї, 
а решта переважно в інших країнах 
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Азії та деяких країнах субсахарсько-
го регіону Африки [1, 2].

Ще в 60-х роках минулого сто-
річчя, до відкриття вірусів гепатитів 
B і C, була сформульована гіпотеза 
про залежність розвитку ГЦК від си-
роваткового гепатиту. Згідно з цією 
концепцією, гострий гепатит, цироз 
печінки (ЦП) та ГЦК розглядали як 
послідовні стадії єдиного патологіч-
ного процесу. Після відкриття ві-
русів гепатитів B (HBV) та C (HCV) 
ця гіпотеза отримала чітке підтвер-
дження [3, 4].

В Японії, США, Латинській 
Америці та в Європі головною при-
чиною розвитку ГЦК є гепатит С. 
Частота розвитку ГЦК становить 
2–8% серед пацієнтів з хронічним ге-
патитом С та діагностованим циро-
зом печінки. Смертність від ГЦК на-
сьогодні більше ніж в три рази пере-
вищує показник середини 70-их ро-
ків минулого століття. HCV-інфекція 
у хворих з ГЦК зустрічається в цих 

країнах у 75–80% випадків, в той 
час як HBV-інфекція не перевищує 
10–15% [5, 6]. В Азії та деяких кра-
їнах Східної Європи, в Україні, зо-
крема, головною причиною розви-
тку ГЦК вважається хронічний ге-
патит В. У цих регіонах вірусом ге-
патиту В інфіковані 300 млн людей 
(рис.1). Приблизно 75% пацієнтів з 
ГЦК інфіковані вірусом гепатиту В 
[7, 8, 9].

Фактори ризику розвитку ГЦК
ГЦК пов’язана з захворювання-

ми печінки загалом, незалежно від 
специфічної причини захворювання: 

інфекційні: хронічні гепатити В 
та С;

харчові та токсичні: алкоголь, 
ожиріння (неалкогольна жирова 
хвороба печінки), афлатоксин (су-
путній з HBV фактор), тютюнопа-
ління;

генетичні (тирозином, гемохро-
матоз);

дефіцит ɑ1- антитрипсину;

Рисунок1. Географічне розповсюдження хронічного гепатиту В у світі 
(за Centers for Disease Control, 2010)
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імунологічні: хронічний авто-
імунний гепатит, первинний біліар-
ний цироз печінки.

Головними факторами найви-
щого ризику розвитку ГЦК є:

хронічна HBV та HCV інфекція;
алкогольний цироз печінки;
неалкогольний стеатогепатит;
цукровий діабет (метаболічний 

синдром);
цироз печінки (незалежно від 

етіології).

Ризик розвитку ГЦК у хворих на 
хронічну НВ-вірусну інфекцію збіль-
шується при:

високому вірусному наванта-
женні;

чоловічій статі;
похилому віці;
цирозі печінки;
частому контакту з афлотокси-

ном.

Ризик розвитку ГЦК у хворих 
на хронічну НС-вірусну інфекцію та  
цироз збільшується при:

зловживанні алкоголем;
ожирінні/інсулінорезистентнос-

ті;
мікс-НВ-вірусній інфекції.

Особливості HBV та HCV, що 
обумовлюють онкогенез.

Значення HBV як етіологічного 
чинника ПГК підтверджується на-
ступними даними:

1) Існує зв’язок між інтенсив-
ністю НВ-вірусної інфекції та за-
хворюваністю на ГЦК. Найчастіше 
ГЦК реєструється на Тайвані, в 

Китаї, в країнах Південної Америки, 
Південної Азії, тобто там, де висо-
кий рівень захворюваності на HBV-
інфекцію. Серед хворих на ГЦК у 
Африці і Азії частота виявлення 
HВsAg складає 85–90%, у Західній 
Європі та США – 10–25%. Низька 
захворюваність на ПГК (менше 5 на 
100 тис. населення) характерна для 
регіонів з помірною або незначною 
інтенсивністю епідемічного процесу.

2) У проспективному дослі-
дженні на Тайвані захворюваність 
на 10 тис. осіб із хронічною персис-
тенцією HВsAg та HВeAg станови-
ла 1169, тоді як серед неінфікованих 
пацієнтів – 39. За іншими даними, 
така загроза для інфікованих вища 
у 700–1000 разів. Частота виявлення 
НВsАg у хворих з гепатокарциномою 
у 300 – 400 разів вища, ніж у хворих з 
онкохворобами іншої локалізації.

3) У клітинах ПГК та виведе-
них від них клітинних лініях вияв-
ляється НВsАg і нуклеотидні послі-
довності вірусної ДНК, інтегрова-
ні з геномом клітини. Вивчення осо-
бливостей вірусної ДНК у таких клі-
тинах показало, що вона вкороче-
на та метильована, особливо в тих 
нуклеотидних послідовностях, які 
відповідають за кодування НВсАg. 
Ймовірно, внаслідок цього в клітин-
них лініях, у яких йде інтегрований 
інфекційний процес, продукується 
деяка кількість НВsАg, але без син-
тезу НВсАg і вільної ДНК, а в клі-
тинах ГЦК міститься значно мен-
ше НВsАg, ніж в сусідніх здорових. 
НВсАg у таких клітинах, зазвичай, 
відсутній. Саме тим можна поясни-
ти низький титр НВsАg, відсутність 
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НВеАg і вірусної ДНК-полімерази у 
крові хворих з ГЦК.

4) Вже у перших спробах куль-
тивування HBV у лейкоцитах крові 
було помічено, що лейкоцити хворих 
на ГВ легше переходять у переще-
плювану культуру, ніж клітини здо-
рових людей. Це може витлумачити 
здатність HBV викликати трансфор-
мацію клітин [10]. 

5) Вакцинація проти гепатиту В 
виразно впливає на рівень захворю-
ваності на ГЦК у ендемічних регіо-
нах. Після проведення обов’язкової 
вакцинації проти гепатиту В на 
Тайвані захворюваність на ГЦК 
зменшилась на 32%. На зв’язок ГЦК 
з НВ-вірусною інфекцією опосеред-
ковано вказує і середній вік хворих 
на карциному: там, де внаслідок зна-
чного поширення НВ-вірусної ін-
фекції часто інфіковані діти ран-
нього віку, ГЦК переважно реєстру-
ється у 30-40-річних осіб; у регіонах 
з низьким рівнем НВ-вірусної ін-
фекції серед дітей, на ГЦК хворіють 
люди похилого віку. Такі спостере-
ження дають підстави для висновку, 
що ГЦК розвивається в середньому 
через 35 років після зараження, тоб-
то розвит ку пухлини передує трива-
лий інфекційний процес [10].

HBV властива генетична неодно-
рідність і гетерогенність. Насьогодні 
ідентифіковано 8 генотипів HBV 
(A-H), близьких за структурою ви-
сококонсервативній нейтралізую-
чій α-антигенспецифічній петлі, при 
цьому можливі перебудови генних 
послідовностей між штамами з різ-
ними генотипами [11]. Кожний із 
генотипів виділяється переважно 

серед населення певних регіонів і 
впливає на тяжкість перебігу хворо-
би та частоту хронізації. Генотипи A 
і D HBV асоційовані з високим тем-
пом хронізації в європейській попу-
ляції [12]. HBV-інфекція, яка викли-
кана генотипом D, пов’язана з висо-
ким ризиком розвитку фіброзу пе-
чінки. При цьому підвищений ри-
зик розвитку ГЦК поки не встанов-
лений для жодного з генотипів ві-
русу [13, 14]. HBV схильний до му-
тацій у результаті помилок зворот-
ної транскрипції DNA на однолан-
цюговій RNA, для якої не передба-
чено перевірки зчитування. До му-
тацій схильні всі гени HBV. Мутації 
гена HBV, що кодує core протеїн, ло-
калізуються в середній третині core 
гена, яка перекриває кілька імуно-
домінантних епітопів. Домінуюча 
мутація pre core області приводить 
до передчасної термінації синтезу 
precore/core протеїну і припинення 
продукції HBeAg. Відсутність екс-
пресії HBeAg на мембрані гепатоци-
тів може призводити до «вислизан-
ня» вірусу з-під імунного контролю 
та знижувати ефективність кліренсу 
вірусних часток. Саме ця обставина 
може розглядатися як причина по-
ширеності селекції pre core мутантів. 
Мутантні штами мають важливе зна-
чення в персистенції HBV-інфекції і 
прогресуванні хронічного гепати-
ту. Останніми роками обговорюєть-
ся участь мутації X-області генома 
HBV в канцерогенезі [11, 15]. 

Ідентифіковано 6 основних гено-
типів HCV (гомологія менше 72%) на 
підставі вивчення гетерогенності ну-
клеотидних послідовностей регіонів 
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cor E1, NS5 ізолятів HCV, виділених 
у хворих в різних регіонах світу [16]. 
Істотною особливістю HCV є його ге-
нетична неоднорідність, що відпові-
дає особливо швидкому заміщенню 
нуклеотидів, унаслідок чого утворю-
ється велике число генотипів, суб-
типів, мутантів, які відрізняються 
один від одного різною послідовніс-
тю нуклеотидів [17]. Багато геноти-
пів містять більш споріднені варіан-
ти вірусу, що названі субтипами, – а, 
b, c, тощо, (гомологія 72-86%). HCV 
володіє унікальною здібністю до 
швидкої зміни антигенної структу-
ри, коли вірус в одного і того ж хво-
рого може існувати одночасно в ці-
лій серії близьких, але імунологічно 
розмежованих штамах – "квазі шта-
мах" (гомологія 86-99%). Найбільш 
варіабельними є білки зовнішньої 
оболонки – E1, E2, так звані гіперва-
ріабельні регіони [1, 18]. Літературні 
дані свідчать про залежність тяжко-
сті перебігу і темпів прогресування 
ХГС від генотипу HCV.

Встановлені найбільш швид-
кі темпи прогресування процесу у 
хворих на ХГС, що викликає 1b ге-
нотип HCV [19]. За даними ряду ав-
торів [20], малігнізація частіше роз-
вивається при зараженні генотипом 
HCV 1b.

Патогенетичні особливості фор-
мування HBV- та HCV- асоційованої 
ГЦК.

При хронічному гепатиті (ХГ) B 
і C важливою ланкою патоморфо-
логічних змін у печінці є її фібро-
зування. Тривале (роками) перебу-
вання HBV і HCV у клітинах печін-
ки сприяє деструктивним процесам, 

що ведуть до прогресування фібро-
зу і розвитку ЦП [21]. При низькій 
морфологічній активності запаль-
ного процесу, помірному підвищен-
ні активності трансаміназ (від 2 до 5 
норм) ЦП розвивається у 30% хво-
рих протягом 13 років.

 Особливо високий ризик фор-
мування ЦП у хворих з тяжким пе-
ребігом хронічного вірусного ге-
патиту з реплікацією HBV. При ви-
сокій активності запального про-
цесу, перш за все з мостовидни-
ми некрозами, ЦП формується в се-
редньому через 3,5  роки [21], а у 
40-50% хворих  – протягом 5 років 
[22]. Більшість випадків ГЦК поєд-
нуються з хронічною HBV- і HCV-
інфекцією [23]. Розвиток ГЦК зале-
жить від багатьох чинників: рівня ві-
русного навантаження і генотипу ві-
русу, здатності вірусу інтегрувати в 
геном гепатоцитів, тривалості пер-
систування вірусів у хворих на ХГB 
і ХГC з наявністю або відсутністю 
ЦП, віку пацієнтів, генотипової і фе-
нотипової резистентності макроор-
ганізму, оскільки роль вірусів у роз-
витку ГЦК невід’ємна від впливу на 
організм інфікованих осіб чинників 
зовнішнього середовища та коінфі-
кування іншими вірусами [8, 21, 24, 
25]. Так, при тестуванні всіх шести 
генотипів (A, В, C, D, E, F) в групі 170 
хворих на ХГB, зокрема з ЦП і ГЦК, 
більш тяжкий та прогностично не-
сприятливий перебіг захворювання 
авторами встановлений при геноти-
пі C вірусу HBV [26].

Гепатокарциногенез – багатоста-
дійний процес, в основі якого лежить 
патологічна проліферація клітин, що 
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поєднується з пошкодженням ге-
нома [21]. При вираженій актив-
ності ХГB, який протікає з части-
ми загостреннями, зокрема, з розви-
тком мостовидних некрозів, імуно-
опосередковане ураження печінки 
є достатнім для розвитку ГЦК [27]. 
HBsAg-позитивна ГЦК є наслідком, 
перш за все, інтеграції HBV в геном 
гепатоциту та багаторічного персис-
тування HBV. Допускають, що HBV 
DNA, яка не володіє прямою онко-
генною дією, в умовах багаторічної 
персистенції в гепатоцитах, акти-
вує клітинні онкогени. Ризик ГЦК у 
100 разів вищий у хворих, що мають 
HBsAg [28].

За даними літератури [29], при 
HBV-індукованій ГЦК у 20-50% хво-
рих нема супутнього ЦП. Ризик роз-
витку ГЦК наростає в результаті на-
копичення багатостадійних хромо-
сомних мутацій, коли імунні пошко-
дження в гепатоцитах через пошко-
дження DNA модифікують геном хі-
мічно. Протягом ряду років хроніч-
ної персистуючої інфекції відбува-
ється накопичення мутацій, та ряд 
гепатоцитів набуває здатності до ав-
тономного зростання та клональ-
ної експансії [30]. При прогресу-
ванні ХГB ризик розвитку пухлини 
збільшується і стає найбільш висо-
ким на стадії ЦП. Серед хворих на 
HBV-асоційований ЦП ризик розви-
тку ГЦК складає 2% на рік (від 9 до 
20% за 5 років) [31]. При досліджен-
ні циротичних вузлів встановлено, 
що від 10 до 40% з них мають моно-
клональну природу [32]. Надалі клі-
тини набувають риси дисплазії і пе-
ретворюються на інвазивний рак. 

ЦП, при якому в печінці є велика 
кількість диспластичних монокло-
нальних вузлів, дуже часто транс-
формується в ГЦК. Протягом остан-
ніх років велике значення в патоге-
незі ГЦК при HBV-інфекції нада-
ють HВх білку (продукту трансляції 
Х гена), який залежно від типу клі-
тин, генетичних чинників, статусу 
гена супресії пухлини – р53, та зо-
внішніх стимулів може як пригнічу-
вати [33], так і активувати процеси 
апоптозу [34]. У цілому ризик роз-
витку ГЦК у хворих на ХГB (вклю-
чаючи HBsAg-носіїв) перевищує та-
кий у популяції в 20-30 разів [35]. 
HСV-індукована ГЦК майже завжди 
розвивається на тлі ЦП [36]. За дани-
ми авторів [37], при ХГC, що проті-
кає з ЦП, малігнізація настає в 12,5% 
випадків, за відсутності ЦП – лише 
в 3,8%. Неконтрольована проліфе-
рація пухлинних клітин може бути 
обумовлена порушенням регуля-
ції механізмів внутрішньоклітинної 
трансдукції сигналів. 

До прямих цитопатичних ефек-
тів HCV слід віднести онкогенний 
потенціал cor-протеїну і деяких не-
структурних білків HCV, показаний 
у культурі клітин і на моделі тва-
рин [38]. Цитопатичний ефект обу-
мовлений здатністю HCV модулю-
вати транскрипцію ряду генів, зо-
крема генів супресорів пухлинного 
зростання (р53, RB), факторів рос-
ту і впливати на апоптоз та клітинну 
проліферацію [38].

У хворих із мікст-інфекцією хво-
роба набуває агресивнішого перебі-
гу із швидким трансформуванням у 
ЦП і високою вірогідністю ГЦК [39]. 
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Насьогодні у 10-15% хворих на ХГB 
виявляють маркери HСV-інфекції 
[21]. Асоціація HBV і HСV частіше 
призводить до ГЦК, ніж кожний із 
вірусів окремо [40]. Серед хворих на 
хронічні гепатити при індикації мар-
керів HСV-інфекції ГЦК реєструєть-
ся в 10%, HBV-інфекції – в 15%, а при 
поєднанні HBV/HСV – в 27% випад-
ків [41].

У HBV- і HCV-інфікованих осіб 
зловживання алкоголем призво-
дить до прогресування ураження пе-
чінки і найвищого ризику розвитку 
ГЦК через синергізм ушкоджуючої 
дії алкоголю, насамперед, ацеталь-
дегіду, HBV і HСV на печінку [42, 
43]. Ризик розвитку ГЦК у хворих на 
ХГС, за даними літератури останніх 
років, посилюється за наявності со-
матичної патології, зокрема цукро-
вого діабету 2-го типу. Цукровий ді-
абет 2-го типу, що часто є компонен-
том метаболічного синдрому, викли-
кає розвиток стеатогепатиту, який 
може ускладнитися ГЦК. В експери-
ментальних дослідженнях показано, 
що гіперінсулінемія підсилює пролі-
ферацію клітин ГЦК in vitro [44]. У 
клінічній частині цього дослідження 
показано, що у хворих на ХГC з про-
гресуючим фіброзом печінки роз-
виток цукрового діабету 2-го типу 
суттєво збільшує ризик розвитку 
ГЦК. Так, при спостереженні за 541 

хворим на ХГC з прогресуючим фі-
брозом печінки протягом 4-ох років 
було встановлено, що при наявнос-
ті цукрового діабету 2-го типу роз-
виток ГЦК відбувся у 13% пацієнтів, 
проти 5,9% пацієнтів у групі порів-
няння [44].

Діагностика
Для встановлення діагнозу необ-

хідно:
первинна оцінка пацієнта: 
збір анамнезу;
повний огляд.
Первинна лабораторна діагнос-

тика:
а) клінічний аналіз крові;
б) цукор крові;
с) функція нирок та електроліти 

сироватки;
г) альфафетопротеїн;
д) протеїнограма;
е) протромбіновий час;
є) рівень АлАт та АсАТ;
визначення маркерів гепатитів В 

та С;
R- графія органів грудної клітки;
цитологічне дослідження асци-

тичної рідини (слід пам‘ятати про 
низьку інформативність даного ме-
тоду – 10-15%).

Діагностичні тести (табл. 1): 
для встановлення діагнозу ГЦК є до-
статніми наступні ознаки: клінічна 
картина при використанні одного з 
візуальних методів дослідження та 

Таблиця 1.
Дослідження, що використовують для діагностики гепатоцелюляр-

ної карциноми.

Для встановлення діагнозу Ультразвукове дослідження
Визначення рівня α-фетопротеїну

Підтвердження діагнозу та 
оцінка стадії захворювання

Пункційна біопсія під контролем УЗД
Комп‘ютерна томографія або магніто-резонансна томографія



43

Гепатологія, 2012, №4

значне підвищення α-фетопротеїну 
на фоні хронічного захворювання 
печінки на стадії цирозу.

Комп‘ютерна томографія, 
магніто-резонансна томографія, 
ультразвукова діагностика, а також 
пункційна біопсія печінки є визна-
чальними методами встановлен-
ня діагнозу ГЦК. Що стосується ви-
значення рівня α-фетопротеїну слід 
пам‘ятати, що цей метод може бути 
використаний в якості скрінінгово-
го. Діагностичним критерієм є рівень 
α-фетопротеїну більше 400 нг/мл,  
але від‘ємний результат або резуль-
тат нижчий за певний рівень не до-
зволяє заперечити діагноз ГЦК, у 
зв‘язку з тим, що близько 40% пух-
лин не продукують цей білок. Тим 
більше неможливо провести дифе-
ренціальну діагностику ГЦК з інши-
ми пухлинами, наприклад холангіо-
карциномою, ризик розвитку якої 
також зростає у хворих з цирозом 
печінки.

Безперечно наявність ЦП у хво-
рих на HBV- і HCV-інфекцію підви-
щує ризик розвитку пухлини у сотні 
разів. Більше ніж у 80% випадків зло-
якісна трансформація спостерігаєть-
ся в циротично зміненій печінці [45]. 
Число чоловіків значно переважає 
над числом жінок серед пацієнтів з 
HBV-асоційованою ГЦК (7:1 – 9:1) 
на відміну від вищої частоти розви-
тку HCV-асоційованої ГЦК у жінок 
(3:1 – 4:1). Середній вік пацієнтів на 
момент розвитку HBV-асоційованої 
ГЦК значно менший (близько 50 
років), ніж при HCV-асоційованій 
ГЦК (61-64 роки) [46]. Ранній роз-
виток ГЦК при ХГB обумовлений 

відмінністю в онкогенних механіз-
мах між HBV і HCV [47,48]. 

Клінічні спостереження
З 2006 року у Львівській облас-

ній інфекційній клінічній лікарні та 
Львівському регіональному онколо-
гічному центрі у 49-ти хворих було 
діагностовано ГЦК. У 26 хворих об-
стеження на вірусні гепатити не 
проводилось взагалі (переважно до 
2009 року). У 23-ох (після 2009 року) 
проводились обстеження на вияв-
лення маркерів вірусних гепатитів. 
Чоловіки – 21 пацієнт, що станови-
ло – 91,3%, жінок 2 – 8,7%. Середній 
вік хворих складав 62,5 + 3,4 роки.

Необхідно відмітити, що у всіх 
хворих було діагностовано цироз пе-
чінки різної етіології.

У 8-ми з них (34,8%) були антиті-
ла до гепатиту С та встановлена ре-
плікація (НCV RNA +). У 6-ти вияв-
лено 1в генотип вірусу гепатиту С, 
у двох - 3а. У всіх хворих було ви-
соке вірусне навантаження (більше 
500000 МЕ ̸мл).

У 7-ми хворих (30,4%) були ви-
явлені маркери гепатиту В, причому 
HBsAg, як і ознаки реплікації віру-
су (HBV DNA та HBеAg), були вияв-
лені у 6-ти хворих. В одного пацієн-
та HBsAg та HBV DNA були від‘ємні, 
але позитивні anti HBcor IgG.

У двох хворих (8,7%) наявні anti-
HAV IgG. Тобто частка хворих на ге-
патоцелюлярну карциному з пози-
тивними маркерами вірусних гепа-
титів складала 73,9%, (17 хворих) від 
загальної кількості обстежених паці-
єнтів.

У 6-ти хворих з відсутністю 
маркерів вірусних гепатитів були 
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діагностовані наступні захворю-
вання: у трьох – цукровий діабет, у  
двох  – жировий гепатоз (алкоголь-
ний), авто імунний гепатит у однієї 
хворої.

Всім хворим визначали рівень 
α-фетопротеїну, який був значно 
підвищений у 21-го з них. У двох 
хворих рівень α-фетопротеїну був у 
нормі, причому маркери гепатитів у 
цих пацієнтів були від‘ємні.

Наводимо клінічний приклад.
Хворий Л., 62 роки, звернувся на 

лікування в ЛОІКЛ зі скаргами на 
різку загальну слабість, збільшення 
об‘єму живота, носові кровотечі, ну-
доту, порушення свідомості.

При огляді: шкірні покрови та 
склери чисті, бліді. Свідомість пору-
шена, періодично неадекватний, за-
гальмований. Язик обкладений на-
льотом білого кольору. В легенях ди-
хання жорстке, ослаблене в нижніх 
відділах з обох сторін, більше зпра-
ва. Тони серця ритмічні. Живіт зна-
чно збільшений в об‘ємі за рахунок 
асциту. Діурез знижений. 

При лабораторному обстеженні: 
еритроцити – 3,8 на 109/л Нв 118 г/л 
Лейкоцити – 5,0 на 109/л, е-3%, 
п-17%, с-64%, л-9%, м-7%, ШОЕ- 
35 мм/год, тромбоцити – 112 на 109/л.

Загальний білірубін –  
42,2 мкмоль/л, прямий – 
22,04  мкмоль/л, непрямий 
10,16 мкмоль/л, АлАТ- 0,55 ммоль/л, 
тимолова проба – 6,85 од., луж-
на фосфатаза 2,3 од., холесте-
рин  – 2,3  ммоль/л, загальний бі-
лок – 69,2 г/л, альбуміни - 425, глобу-
ліни 585, альфа1 – 3%, альфа2 – 8,3%, 
бета – 9,3%, гаммаглобуліни – 37,4%. 

Сечовина крові – 2,8 ммоль/л, кре-
атинін 117,0 мкмоль/л, цукор кро-
ві 4,4  ммоль/л, α-фетопротеїн –  
560 нг/мл. Виявлені маркери гепати-
ту С – anti HCV (заг +), HCV RNA+ 
1в генотип, високе вірусне наванта-
ження (4,07 × 107 МЕ/мл). 

УЗД: Печінка зменшена в роз-
мірах, контур горбистий, паренхі-
ма щільна, судинний малюнок збід-
нений, в правій долі неоднорідний 
утвір розміром 2,3 на 1,2 см. Воротна 
вена 1,5  см. В черевній порожни-
ні значна кількість вільної ріди-
ни. Жовчний міхур деформований, 
стінки набряклі. Підшлункова зало-
за потовщена, акустично ущільнена. 
Селезінка збільшена 20,0 см на 8,0 см. 
Нирки нормальних розмірів,ЧМС не 
розширена.

ФГДС: Варикозно-розширені вени 
стравоходу ІІ ст. Ознак кровотечі не 
виявлено.

Проведено пункцію черевної по-
рожнини – отримано близько 3-ох 
літрів жовтуватої асцитичної ріди-
ни. Ексудат. Атипових клітин не ви-
явлено.

КТ або МРТ неможливо провес-
ти у зв‘язку з тяжким станом хворого.

На фоні наростаючих явищ 
печінково-ниркової недостатнос-
ті хворий помер на 6-ту добу пере-
бування в стаціонарі. При патоло-
гоанатомічному дослідженні під-
тверджено діагноз гепатоцелюлярної 
карциноми (рис.2).

Протягом останніх років спосте-
рігається значний ріст захворюванос-
ті на вірусні гепатити різної етіології, 
а відповідно – хворих з гепатоцелю-
лярною карциномою, що обумовлено 
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покращенням діагностики та збіль-
шенням тривалості життя пацієнтів з 
хронічними гепатитами.

Для ранньої діагностики ГЦК 
необхідне динамічне спостережен-
ня хворих на цироз печінки, особли-
во вірусної етіології, з включенням у 

Рисунок 2. Циротична трансформація з наявністю вузлів регенератів 
та значними диспластичними змінами, що за морфологічними проявами є 
ознаками гепатоцелюлярної карциноми.

комплекс обстеження вмісту α-ФП 
у сироватці крові, візуальних ме-
тодів інструментальної діагнос-
тики (ультразвукове дослідження, 
комп’ютерна томографія, МРТ) та 
при необхідності – морфологічного 
дослідження біоптатів печінки.
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ОСОбЛИВОСТІ КЛІНІчНИх ПРОЯВІВ ІНТЕРФЕРОН-
ІНДуКОВАНИх ТИРЕОПАТІЙ ПРИ хРОНІчНОМу ГЕПАТИТІ С

І.А. Боброва

ДУ ”Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевского 
АМНУ”, м. Київ

Ключові слова: інтерферон-індуковані тиреопатії, гіпертиреоз, гіпоти-
реоз, противірусна терапія, хронічний гепатит С.

ОСОбЕННОСТИ КЛИНИчЕСКИх ПРОЯВЛЕНИЙ 
ИНТЕРФЕРОН-ИНДуЦИРОВАННых ТИРЕОПАТИЙ ПРИ  

хРОНИчЕСКОМ ГЕПАТИТЕ С
И.А. Боброва

В работе представлены клинические проявления разных вариантов 
интерферон-индуцированных тиреопатий на фоне лечения хронического 
гепатита С в зависимости от состояния щитовидной железы. Установлено, 
что часть случаев тиреопатий с убедительными лабораторными признаками 
гипертиреоза и гипотиреоза протекают бессимптомно или «маскируются» 
другими негативными явлениями противовирусной терапии. 

Ключевые слова: интерферон-индуцированные тиреопатии, гипертире-
оз, гипотиреоз, противовирусная терапия, хронический гепатит С.

peculiarities of clinical manifestations of 
interferon-induced thyropathy at chronic hepatitis c

I.A. Bobrova

Article presents clinical manifestations of different variants of interferon-
induced thyropathy during treatment chronic hepatitis C depending from status 
function thyroid gland. It was established, that path of cases thyropathy with 
convincing laboratory indications of hyperthyroid and hypothyroid stage have 
asymptomatic course or masks of another adverse events antiviral treatment.

Key words: interferon-induced thyropathy, hyperthyroid stage, hypothyroid 
stage, antiviral treatment, chronic hepatitis C. 
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Вступ. Після 1986 р. вітчизня-
на медицина стала приділяти осо-
бливу увагу стану щитоподібної 
залози (ЩЗ) у населення країни. 
Провідними науковими закладами 
патологія ЩЗ вважається головним 
медичним наслідком аварії на ЧАЕС 
[1, 4]. Так, понад 60% осіб, що захво-
ріли на рак щитоподібної залози під 
час аварії були дітьми та проживали 
на найбільш радіаційно-забруднених 
територіях Житомирської, Київської 
та Чернігівської областей [2, 3]. 
Захворюваність на тиреоїдну пато-
логію в цих областях України піс-
ля аварії значно перевищує анало-
гічні показники в інших регіонах [5, 
6]. На територіях, що забруднені ра-
діацією, автоімунний тиреоїдит реє-
струється вдвічі частіше (19,2% про-
ти 8,8% на «чистій» території) [7]. 
З іншого боку, НСV-інфекція та ін-
терферонотерапія насьогодні вважа-
ються додатковими чинниками роз-
витку розладів ЩЗ, особливо автоі-
мунного характеру [8–11]. Ці факто-
ри здатні посилювати тиреоїдну дис-
функцію та призводити до її мані-
фестації [12, 13]. Між тим, клінічні 
особливості та прояви таких тирео-
їдних розладів вивчені недостатньо.

Мета роботи: визначити осо-
бливості клінічних виявів та пере-
бігу інтерферон-індукованих тире-
опатій (ІІТ) при хронічному гепати-
ті С в залежності від характеру пору-
шення функції щитоподібної зало-
зи. Встановити «сигнальні» симпто-
ми тиреоїдних ускладнень при про-
веденні противірусної терапії. 

Матеріали і методи. Із загаль-
ної кількості хворих на ХГС, які були 

проконсультовані, обстежені та зна-
ходились на обліку в консультатив-
ній поліклініці ДУ «Інститут епі-
деміології та інфекційних хвороб 
ім. Л. В. Громашевського АМНУ» 
в 2005-2011  рр., для проведення 
комбінованої противірусної тера-
пії (ПВТ) відібрано та підготовлено 
294 пацієнта у віці від 18 до 66 ро-
ків. У розробку не включалися хво-
рі з мікст-гепатитами, ко-інфекцією, 
після тотальної тиреоїдектомії та 
з підтвердженою автоімунною ти-
реоїдною патологією (хворобою 
Грейвса і автоімунним тиреоїдитом). 
Дослідження біохімічних показни-
ків здійснювали на апараті Flexor 
Junior за допомогою матеріалів фір-
ми “Human”. Виявлення RNA НСV у 
плазмі крові та визначення вірусно-
го навантаження проводили мето-
дом полімеразної ланцюгової реакції 
з гібридизаційно-флуоресцентною 
детекцією (чутливість методу 300 ко-
пій РНК в 1 мл). Детекцію здійсню-
вали у режимі реального часу (Real 
Time) на приборі Rotor-Gene 3000 
(Corbett Research, Австралія). Для 
визначення та диференціації гено-
типів (1, 2, 3) НСV застосовували 
тест-системи Амплі-Сенс HCV 1/2/3 
Fl. Всім хворим багаторазово в ди-
наміці (до ПВТ та через 1-3-6-9-11 
місяців ПВТ) за допомогою імуно-
флюорисцентного методу визнача-
ли основні показники ЩЗ – тирео-
тропний гормон (ТТГ), антитіла до 
тиреоглобуліну (АТТГ), антитіла до 
тиреопероксидази (АТТПО) на ана-
лізаторі «Immulite-1000» (Simens, 
Німеччина), антитіла (АТ) до рецеп-
тора ТТГ на аналізаторі Mini Vidas. 
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При змінах цих показників додатко-
во досліджували вільні тироксин-
FТ3 та трийодтиронін-FТ4 на іму-
нофлюорисцентному автоматично-
му аналізаторі «Immulite-1000» [14, 
15, 16]. 

Для противірусної терапії (ПВТ) 
застосовували комбінацію ліній-
них або пегільованих інтерферонів 
(ПЕГ-ІФН) з рибавірином за стан-
дартними схемами. Більшість па-
цієнтів (61,22%) отримували ПЕГ-
ІФН. Статистична обробка даних та 
їх аналіз проводилися на ЕОМ з ви-
користанням пакету програм SPSS, 
версія 17 та додатку Microsoft Office 
Excel 2007.

Результати досліджень та їх 
обговорення. З 294 пацієнтів, які 
отримали повний курс ПВТ з при-
воду хронічного гепатиту С (ХГС), 
інтерферон-індукована тиреопатія 
(ІІТ) розвинулась у 39 осіб (13,27%). 
У 255 хворих (86,73%) щитоподіб-
на залоза залишалась інтактною і не 
реагувала на лікування; у 38 хворих 
ІІТ супроводжувалась порушенням 
функції під час ПВТ різного типу: 
виключно гіпертиреоз – у 7 осіб, ви-
ключно гіпотиреоз – у 15 осіб, а у 16 
пацієнток мав місце двофазовий пе-
ребіг тиреоїдної дисфункції – піс-
ля нетривалої фази гіпертиреозу ре-
єструвалась триваліша фаза гіпоти-
реозу. Останній варіант інтерферон-
індукованих тиреопатій при гепати-
ті С був досить схожим за терміна-
ми розвитку та перебігом на після-
пологовий автоімунний тиреоїдит. 
У єдиної хворої з пізнім розвитком 
тиреопатії (в третьому кварталі лі-
кування) у вигляді прогресуючого 

зростання рівня антитиреоїдних 
антитіл в поєднанні з ультрасоно-
графічними змінами ЩЗ на тлі еу-
тиреозу, гіпофункція розвинулась 
вже після закінчення ПВТ (табл. 1). 
Зміни ТТГ у пацієнтів підкріплюва-
лись відповідними зрушеннями FT4 
та FT3 за принципом «зворотньо-
го зв`язку» (табл. 2). Слід зазначити, 
що антитіла до рецептору ТТГ реагу-
вали тільки на гіпертиреоз у вигля-
ді їх підвищення. Серед осіб з тире-
оїдними порушеннями переважали 
жінки – 33 особи (11,22% всіх паці-
єнтів), чоловіків було 6 (2,04%). При 
окремому підрахунку за гендерною 
ознакою відсоток жінок з тиреопа-
тією становив 28,45%, а чоловіків  – 
лише 3,37% від загальної їх кількос-
ті. Середній вік пацієнтів з незміне-
ною ЩЗ становив 36,01 ± 1,26 років. 
Жінки, у яких розвинулась тиреопа-
тія, перебували у віці від 24 до 54 ро-
ків, а середній вік – 35,58 ± 3,01  р., 
чоловіки – від 25 до 60 років, серед-
ній вік – 38,50 ± 14,7 років. 

Противірусна терапія індукува-
ла розвиток не лише тиреопатій, а 
також інших негативних явищ, які 
ускладнювали своєчасну діагности-
ку патології щитоподібної залози. 
Досить характерними для ПВТ є: сла-
бість, легка втомлюваність, знижен-
ня працездатності, м`язовий та су-
глобовий біль, втрата ваги, випадан-
ня волосся, нервозність, дратівли-
вість, явища депресії, вегето-судинні 
реакції, шкірна і гематологічна пато-
логія. За виключенням останньої (ге-
матологічної патології), майже всі ці 
прояви можуть свідчити про пору-
шення функціональної активності 
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Таблиця 1.
Основні показники щитоподібної залози у хворих на хронічний гепатит С 
без її патології та при розвитку інтерферон-індукованих тиреопатій (ІІТ)

Термін дослідження /
Кількість обстежених

Основні показники щитоподібної залози (ЩЗ)
ТТГ /TSH

0,4 - 4,0 µIU /ml
АТТГ

< 100 IU /ml
АТТПО

< 50 IU /ml
Хворі без патології щитоподібної залози 

До ПВТ; n=255 1,44±0,09 35,94±2,96 44,75±5,22
Через 1 міс. ПВТ; n=202 1,71±0,15 41,28±3,73 44,18±6,01
Через 3 міс. ПВТ; n=204 1,63±0,15 40,14±4,39 47,06±6,33
Через 6 міс. ПВТ; n=242 1,68±0,13 41,03±4,55 50,66±6,6

Через 9-11міс. ПВТ; n=123 2,04±0,28 51,20±11,91 43,82±10,33
Через ≥12 міс.; n=23 1,62±0,44 83,28±30,71 92,99±58,54

Хворі з розвитком інтерферон-індукованих тиреопатій 
До ПВТ; n=39 1,67±0,14 75,48±19,27 56,94±7,41
Еутиреоз; n=1 3,11 1343 54,5

Гіпертиреоз + фаза гіперти-
реозу, n=7+16=23 0,02±0,01* ** 338,53±155,53 406,86±325,55

Гіпотиреоз + фаза гіпотире-
озу, n=15+16=31 48,09±10,12* ** 878,72±336,73 317,63±141,08

* – вірогідна різниця в порівнянні з хворими без патології щитоподібної залози (в усі 
терміни спостереження); 

** – вірогідна різниця в порівнянні з вихідними показниками (до 
ПВТ) у хворих з наступним розвитком інтерферон-індукованої тиреопатії  
(р ˂ 0,05).

Таблиця 2.
Показники щитоподібної залози при різних типах порушення функ-

ції у хворих на хронічний гепатит С з інтерферон-індукованими тирео-
патіями (ІІТ), n=39

ТТГ /TSH,
0,4 - 4,0 µIU /ml

Т4-
вільний, 

0,65-2,3ng /dl

Т3-
вільний, 

1,5-4,1 pg /ml

АТТГ
<100 IU /ml

АТТПО
< 50 IU /ml

АТ до рецептора 
ТТГ, IU /l 
(<1-негат., 

>1,5-позитив., 
1-1,5 «сіра зона»)

ІІТ – еутиреоз, n=1
3,11 1,39 4,18 1343 54,5 0,4

ІІТ – гіпертиреоз або фаза гіпертиреозу, n=23 (7+16) *
0,02±0,01 3,62±1,21 6,07±1,22 338,53±155,53 406,86±325,55 27,73±17,18

ІІТ – гіпотиреоз або фаза гіпотиреозу, n=31 (15+16) *
48,09±10,12 0,46±0,11 1,3±0,38 878,72±336,73 317,63±141,08 1,05±0,52

* – у 16 пацієнток мав місце двофазний перебіг тиреопатій, коли нетривала фаза гіпер-
тиреозу через 1–2 місяці переходила в гіпотиреоз, тому ці хворі увійшли в обидві групи.
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ЩЗ і розвиток її розладів. Слід зау-
важити, що ІІТ з нормальною функ-
цією органа перебігають безсимп-
томно і діагностуються лаборатор-
ним шляхом на підставі прогресу-
ючого підвищення рівня антитире-
оїдних антитіл у комбінації з уль-
трасонографічними змінами залози. 
При функціональних порушеннях 
у частини випадків з`являлись пев-
ні скарги та клінічні прояви, які за-
кономірно відрізнялись при гіпер-
функції та гіпофункції (табл. 3).

При гіперфункції кількість симп-
томів у хворих коливалась від 1 до 6, 
найчастіше 3-4 симптоми. У 4 хворих 
(17,39%) особливих скарг і клініч-
них виявів не було – патологія щи-
топодібної залози мала німий пере-
біг (табл. 4). Німий гіпертиреоз діа-
гностувався лабораторно при контр-
ольних обстеженнях по типу «лабо-
раторного гіпертиреозу».

19 хворих з гіперфункцією 
(82,6%) мали певні клінічні проя-
ви, кількість яких становила від 1 

до 6 у кожного. В 11 з них (47,83%) 
кількість симптомів коливалась до 
трьох (табл. 3). Прояви гіпертиреозу 
представлені в таблиці 4, вони умов-
но розподілені на «часті», які мали  
> 10% пацієнтів та «рідкісні», що 
мали < 10% пацієнтів (загалом 13 різ-
номанітних проявів). Найчастішими 
скаргами були: серцебиття – у 56,52% 
(13) хворих, стрімка втрата ваги – у 
39,13% (9) хворих, загальна слабість 
або її посилення у 34,78% (8) паці-
єнтів, нервозність та відчуття три-
воги / неспокою – у 26,09% (6), біль 
або дискомфорт; у ділянці серця ще у 
26,09% пацієнтів. Міальгії та м`язова 
слабість турбували 17,39  % (4) осо-
би, дискомфорт у ділянці шиї з від-
чуттям «клубка» або здавлення від-
чували 13,04% (3) особи. «Рідкісні» 
симптоми зустрічались у поодино-
ких випадках – менше ніж у 10% хво-
рих з гіпертиреозом. Серед них були: 
пітливість, тремор «внутрішній» або 
кінцівок (переважно рук), порушен-
ня менструального циклу, задишка, 

Таблиця 3. 
Наявність клінічних проявів при інтерферон-індукованих тиреопа-

тіях з порушенням функції щитоподібної залози

Гіпертиреоз, n=23 Гіпотиреоз, n=31

Наявність симптомів у 
пацієнтів

Кількість паці-
єнтів, що мали 

симптоми
Наявність симптомів у па-

цієнтів

Кількість паці-
єнтів, що мали 

симптоми
Абс. % Абс. %

0 симптомів – німий гі-
пертиреоз 4 17,39 0 симптомів – німий 

гіпотиреоз 8 25,81

1 симптом 3 13,04 1 симптом 6 19,35
2 симптоми 4 17,39 2 симптоми 7 22,58
3 симптоми 4 17,39 3 симптоми 6 19,35
4 симптоми 4 17,39 4 симптоми -
5 симптомів 3 13,04 5 симптомів 3 9,68
6 симптомів 1 4,35 6 симптомів 1 3,22
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запаморочення, поява нудоти та/або 
блювання зранку (табл. 4). 

У всіх хворих зі скаргами на сер-
цебиття реєструвалась на електро-
кардіограмі синусова тахікардія з 
частотою серцевих скорочень від 84 
до 120 ударів на хвилину, найчастіше 
90-100 ударів. Інших видів аритмії 
при ІІТ з гіпертиреозом зафіксовано 
не було. За даними електрокардіогра-
фічного обстеження, описані ознаки 
симпатікотонії та/або дифузні зміни 
міокарду дистрофічного (токсично-
го) характеру. Однак, при появі у па-
цієнтів під час лікування тахікардії 
слід враховувати не тільки стан щи-
топодібної залози, а і наявність ане-
мії рибавірин-асоційованого або ін-
шого характеру. 

39,13% (9) обстежених з гіпер-
функцією відмічали втрату ваги, але 
цей симптом часто зустрічається при 
ПВТ з інтактною ЩЗ. Тому бралася 
до уваги стрімка втрата ваги протя-
гом останніх 2 тижнів. Стрімка втра-
та ваги досягала 10 кг (медіана 6,5 кг). 

Досить часто пацієнти з гіпертире-
озом відмічали слабість (34,78% – 8 

осіб), цей симптом взагалі прита-
манний противірусній терапії, тому 
враховувалася «жахлива слабість» 
продовж останнього часу або значне 
її посилення. Нервозність турбувала 
21,74% (5) пацієнтів. Певна емоційна 
лабільність і дратівливість внаслідок 
ПВТ також ”звичайна” справа, але у 
хворих з гіперфункцією вона супро-
воджувалась гострим відчуттям не-
спокою. На дискомфорт або болі в 
ділянці серця скаржились 21,74% (5) 
осіб, у них одночасно було серцебит-
тя, тахікардія. Тільки в 1 чоловіка 60 
років з супутньою ішемічною хворо-
бою серця кардіалгія поєднувалась з 
електрокардіографічними ознаками 
хронічної коронарної недостатності, 
в інших випадках коронарні та іше-
мічні зміни не реєструвались. З «рід-
кісних» симптомів, які зустрічались 
менше ніж у 10% хворих, особливої 
уваги заслуговують підвищена піт-
ливість та тремор верхніх кінцівок 

Таблиця 4. 
Прояви гіпертиреозу у хворих з інтерферон-індукованими тиреопа-

тіями на тлі хронічного гепатиту С, n = 23

Прояви гіпертиреозу мали 19 хворих (82,61%), в 4 випадках (17,39%) гіпертиреоз 
перебігав безсимптомно

«Часті» симптоми:  
мали > 10% хв. абс. % «Рідкісні» симптоми:  

мали ˂ 10% хв. абс. %

Серцебиття 13 56,52 Пітливість 2 8,70
Стрімка втрата ваги 9 39,13 Тремор 2 8,70

Загальна слабість або її посилення 8 34,78 Порушення менстр. циклу 
(затримка) 2 8,70

Емоційна лабільність, відчуття 
тривоги / неспокій 6 26,09 Нудота /блювання 2 8,70

Дискомфорт або болі в обл. серця 6 26,09 Задишка 1 4,35
Міальгії та м`язова слабкість 4 17,39 Запаморочення 1 4,35

Дискомфорт в області шиї 3 13,04
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(кистей рук), які притаманні гіпер-
тиреозу. При ІІТ вони спостеріга-
лись нечасто – 8,7% (табл. 4). 2 паці-
єнтки (8,7%) скаржились на нудоту 
або блювання, більше зранку. 

Специфічні для гіпертиреозу ін-
шої етіології очні симптоми – екзо-
фтальм та пігментація повік у об-
стежених хворих не спостерігались, 
ймовірно, вони не встигають розви-
нутися через короткочасність гіпер-
тиреозу, індукованого противірус-
ною терапією. Тому, щоб визначи-
ти найбільш «сигнальні» прояви для 
тиреопатії з гіперфункцією виникла 
необхідність розподілити на дві гру-
пи: загальні з іншими негативними 
явищами ПВТ та притаманні лише 
інтерферон-індукованому гіперти-
реозу (табл. 5).

У результаті вдалося визначи-
ти 6 симптомів, які можна вважати 
«сигнальними» для ІІТ з гіпертирео-
зом на тлі противірусної терапії ге-
патиту С:

● поява серцебиття, тахікардії;
● стрімка втрата ваги за корот-

кий термін;
● значне посилення загальної 

слабості, м`язова слабість;
● дискомфорт в області шиї 

(біль, здавлення, «клубок»);
● тремор;
● гостра поява тривоги, відчут-

тя неспокою.

При розвитку гіпофункції 
спектр скарг та симптомів у пацієнтів 
мав інший характер або змінювався в 
протилежний бік. Збільшилась пито-
ма вага осіб з німим перебігом пору-
шення функції  – «лабораторним гі-
потиреозом» – 8 осіб (25,803%) з 31. У 
них порушення функції виявлялося 
тільки завдяки динамічному моніто-
рингу стану ЩЗ, причому іноді лабо-
раторні зміни показників виглядали 
як «критичні» при відсутності будь-
яких клінічних проявів. У 74,19% 
(23) осіб з гіпофункцією були різно-
манітні скарги, кількість яких у хво-
рих коливалась від 1 до 5 (табл. 6). У 
більшості хворих – 61,29 % (19) кіль-
кість проявів гіпотиреозу становила 
до трьох, лише у 12,90% пацієнтів їх 
кількість досягала 5-6 проявів (табл. 
6). Найчастішою виявилася скар-
га на сильну слабість зі зниженням 

Таблиця 5.
Прояви гіпертиреозу при інтерферон-індукованій тиреопатії на тлі 

лікування хронічного гепатиту С

Прояви гіпертиреозу

Подібні до інших негативних явищ ПВТ: Притаманні саме інтерферон- індуковано-
му гіпертиреозу:

Втрата ваги Серцебиття, тахікардія
Слабість, стомлюваність, зниження працез-

датності Дискомфорт в області шиї

Міальгії, м`язова слабість Тремор кінцівок
Емоційна лабільність, дратівливість Задишка

± Пітливість Очні симптоми – не спостерігались
± Порушення менструального циклу Поліурія – не спостерігалась
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активності та сонливість – у 41,94% 
пацієнтів. Друге місце при ІІТ з гіпо-
тиреозом посідали набряки або пас-
тозність різної локалізації, особливо 
зранку після сну – у третини хворих 
(32,26%). Переважали набряки об-
личчя, які спостерігались у 19,35%, 
у 6,45% пацієнтів пастозність вранці 
мала генералізований характер, ще 
у 6,45% набрякали кінцівки – верхні 
або нижні. Наводимо цікаве спосте-
реження у якому ізольовано і сильно 
набрякала лише ліва нога. 

У хворої Т-ч, 40 р. антитіла до 
HCV були виявлені випадково кілька 
років тому під час вагітності, оста-
точний діагноз: ХГС, RNA HCV  – 
1,3×104 IU/ml, генотип 3а (АлАТ-
41,0 U/l О/л, АсАТ-36,8 U/l, тимоло-
ва проба-1,2 U, маса тіла – 59,5 кг, 
ріст – 162 см). При тестуванні перед 
ПВТ ТТГ становив 3,96 uIU/ml, FТ4 - 
0,947  ng/dl, при ультрасонографії 
(УСГ) залоза не збільшена (загаль-
ний об`єм V  = 10,28 см3), але в лівій 
долі виявлені 2 гіпоехогенних дрібно-
осередкових утворення 3мм × 6мм 
та 3мм × 7мм, які ідентифікова-
ні як «аденоми ЩЗ». Призначений 
ПЕГ-ІФН+рибавірин на перші 3 мі-
сяці лікування, після досягнення ран-
ньої вірусологічної відповіді паці-
єнтка переведена на низькодозова-
ну терапію лінійним інтерфероном 
з рибавірином, зафіксований значний 
ріст АТТГ до 1882 IU/ml, АТТПО до  
855 IU/ml, при незначному підвищен-
ні ТТГ до 5,13 uIU/ml. Незважаючи на 
вжиті заходи, ТТГ через 5 міс. ПВТ 
досяг 69,6 uIU/ml, при зниженні FТ4 
до 0,44 ng/dl та FТ3 до 0,7 pg/ml, АТ 
до рецептора ТТГ від`ємні; з`явились 

гетерогенність структури ЩЗ без гі-
пертрофії, явища тиреоїдиту. Хвора 
скаржилась на посилення слабості 
при навантаженні, оніміння кистей 
рук, зміну голосу («голос сів»), дисме-
норею (затримку mensis), випадання 
волосся, особливо турбував пацієнт-
ку ізольований набряк лівої ноги, що 
швидко посилювався. Об`єктивно: 
ліва нога різко набрякла, звичайно-
го кольору, значно збільшена в обся-
гах, порівняно з правою, особливо у 
ділянці надступаковогомілкового су-
глобу. Діагностовано: інтерферон-
індукована тиреопатія автоімун-
ного типу з порушенням функції у 
вигляді гіпотиреозу; також вини-
кло припущення про одночасне заго-
стрення супутньої судинної пато-
логії лівої нижньої кінцівки. Після 
призначення медикаментозної ко-
рекції (L-тироксин + вітамінно-
мінеральний комплекс) пацієнтка 
Т-ч спрямована на доплерографічне 
дослідження судин нижніх кінцівок 
та консультацію судинного хірур-
га – патологія не знайдена. На тлі 
L-тироксину набряк кінцівки швид-
ко зник і ТТГ знизився до 9,14 uIU/ml. 
Після закінчення ПВТ минуло 2 роки – 
зберігається повна ремісія ХГС (RNA 
HCV негативна, біохімічні показни-
ки в N); залишкові явища тиреопатії 
виявилися досить стійкими – еутире-
оз (ТТГ-4,0 uIU/ml, АТТПО>1000 IU/ml)  
підтримується тривалою медика-
ментозною корекцією з поступовим 
зниженням дози.

Серед інших симптомів, сильне 
випадання або порідішання волосся 
відмічали 16,13% (5) пацієнтів, при-
чому в одному випадку з явищами 
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осередкової алопеції. Шкірні про-
яви – сухість шкіри, гіперкератоз ± 
подразнення спостерігались у 12,9% 
(4) пацієнтів (табл. 6). У такої ж кіль-
кості хворих мали місце явища де-
пресії, іноді з безсонням. Слід заува-
жити, що останні три ознаки взага-
лі притаманні інтерферонотерапії і 
не є специфічними виключно для гі-
потиреозу. Оніміння різних частин 
тіла, переважно дистальних відді-
лів кінцівок, відмічали – 12,9% хво-
рих. Ознаки, які спостерігались мен-
ше, ніж у 10% хворих, за аналогією 
з гіпертиреозом віднесені до «рід-
кісних». До цієї групи потрапили гі-
потонія, яка супроводжувалась го-
ловним болем та/або запаморочен-
ням у 9,38% (3) осіб; болі в опорно-
руховому апараті по типу міальгій 
та артралгій турбували 6,25% (2) па-
цієнтів, така ж кількість скаржилась 

на швидке збільшення маси тіла, 
спрагу та закріпи (по 6,25%). В по-
одиноких випадках виникали пору-
шення менструального циклу у ви-
гляді затримки mensis, дискомфорт 
в області шиї, зміну голосу. У єди-
ному випадку пацієнтка скаржилась 
на перебої та дискомфорт в ділянці 
серця, на електрокардіограмі зафік-
сована помірна синусова брадікар-
дія – 56 ударів на хвилину. 

Як доводить аналіз, наведений в 
таблиці 7, більша частина проявів гі-
потиреозу є подібною до інших нега-
тивних явищ ПВТ, що не пов`язані з 
гіпофункцією щитоподібної залози. 

Як «сигнальні» для гіпофункції 
при інтерферон-індукованих тирео-
патіях можна розцінювати наступ-
ні 4 симптоми: 

● появу набряків або пастознос-
ті,

Таблиця 6.
Клінічні прояви гіпотиреозу при інтерферон-індукованих тиреопа-

тіях на тлі лікування хворих на хронічний гепатит С

Гіпотиреоз, n=31
«Часті» симптоми 

(> 10% хв.) абс. % «Рідкісні» симптоми
(˂ 10% хв.) абс. %

Сильна слабість, зниження 
активності 13 41,94 Гіпотонія, запаморочення, 

головний біль 3 9,68

Сонливість 13 41,94 Болі в опорно-руховому апараті – в 
суглобах та/або м`язах 2 6,45

Набряки/пастозність: 10 32,26 Закріпи 2 6,45
- обличчя (± шиї) 6 Стрімке збільшення ваги 2 6,45

- кінцівок 2 Спрага 2 6,45

- генералізовані 2 Порушення менструального  
циклу 1 3,23

Випадіння волосся 6 19,35 Дискомфорт в ділянці шиї 1 3,23
Шкірні прояви-сухість шкіри, 

гіперкератоз, подразнення 4 12,90 «Перебої в серці» (брадікардія) 1 3,23

Депресія 4 12,90 Дискомфорт в ділянці серця 1 3,23
Оніміння частин тіла 4 12,90 Зміна голосу 1 3,23
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● швидке збільшення маси на тлі 
противірусної терапії,

● виникнення брадікардії, 
● різке посилення слабості з со-

нливістю.

Оцінка виявів функціональних 
розладів при ІІТ довела, що ряд нега-
тивних явищ ПВТ подібні до загаль-
новідомих ознак гіпертиреозу та гі-
потиреозу, можуть їх маскувати та 
гальмувати виявлення. Визначення 
найбільш значущих, «сигнальних» 
симптомів допоможе своєчасній ді-
агностиці та корекції тиреоїдних 
ускладнень при лікуванні хронічно-
го гепатиту С.

Висновки:
Порушення функції при 

інтерферон-індукованих тирео-
патіях на тлі лікування хронічно-
го гепатиту С може мати безсимп-
томний (німий, безмовний) пере-
біг по типу «лабораторного гіпер-
тиреозу» (17,39  %) та «лаборатор-
ного гіпотиреозу» (28,81 %); частіше 

безсимптомно перебігала гіпофунк-
ція.

Інтерферон-індукований гіпер-
тиреоз супроводжувався погіршен-
ням самопочуття і стану у 82,61% 
пацієнтів. Найбільш значущи-
ми – «сигнальними» можна вважа-
ти: серцебиття (тахікардію), стрім-
ку втрату ваги за короткий термін, 
значне посилення слабості (особли-
во м`язової), дискомфорт в області 
шиї, тремор, гостру появу тривоги 
та відчуття неспокою.

Інтерферон-індукований гі-
потиреоз проявлявся клінічно у 
74,19% хворих, його «сигнальними» 
симптомами можна вважати появу 
набряків (пастозності), брадікардії, 
швидке збільшення ваги на тлі про-
тивірусної терапії, посилення слабо-
сті з сонливістю.

У більшості пацієнтів ІІТ з пору-
шенням функції супроводжуються 
виникненням ряду додаткових ви-
явів, які погіршують якість життя, 
переносимість ПВТ вимагають пев-
ної корекції.

Таблиця 7. 
Прояви гіпотиреозу в обстежених при інтерферон-індукованій ти-

реопатії на тлі лікування хронічного гепатиту С

Прояви гіпотиреозу в обстежених
Подібні до інших негативних явищ противірусної терапії: Притаманні саме гіпотиреозу:

Слабість, стомлюваність, зниження працездатності Поява набряків/пастозності
Випадіння та порідіння волосся Швидке збільшення ваги

Шкірні прояви-сухість шкіри, гіперкератоз Брадікардія
Депресія 

± Порушення менструального циклу
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СИНДРОМ ГЕПАТИТу ПРИ ІНФІКуВАННІ хАНТАВІРуСАМИ 
СЕРОТИПу ДОбРАВА у хВОРИх НА ГЕМОРАГІчНу ГАРЯчКу З 
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Ключові слова: геморагічна гарячка з нирковим синдромом, дорослі, 
діти, печінкові прояви.

СИНДРОМ ГЕПАТИТА ПРИ ИНФИЦИРОВАНИИ хАНТАВИРу-
САМИ СЕРОТИПА ДОбРАВА у бОЛьНых ГЕМОРРАГИчЕСКОЙ 

ЛИхОРАДКОЙ С ПОчЕчНыМ СИНДРОМОМ 
Н.О. Виноград, Т.В. Буркало

Проанализировано клиническое течение геморрагической лихорадки с 
почечным синдромом у взрослых и детей, у которых заболевание сопровож-
далось симптомами поражения печени. Представленные данные отобража-
ют полиорганные поражения и свидетельствуют о полиморфизме клини-
ческой манифестации болезни.

Ключевые слова: печеночные проявления геморрагической лихорадки с 
почечным синдромом, взрослые, дети.

 
Jaundice syndrome at infected dobrava hantaviruses 
in hemorragic fever With renal syndrome patients 

Н.О. Vinograd, T.V. Burkalo

The clinical manifestation of hemorrhagic fever with renal syndrome among 
adults and children which was accompanied the symptoms of liver’ defeats are 
analysed. Described data reflect of multi organs defeats and testify about differ-
ence disease courses as well as defeats of liver.

Key words: hepatic manifestations of hemorrhagic fever with renal syndrome, 
adults and children.
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Вступ. Хантавірусні інфекції є 
найпоширенішими на планеті гемо-
рагічними гарячками, що виклика-
ються 27 вірусами роду Hantavirus 
родини Bunyaviridae, із значною час-
тиною тяжких форм хвороби, висо-
кими показниками летальності, три-
валим багаторічним періодом рекон-
валесценції [1-5]. За особливостя-
ми патогенезу і клінічного перебігу 
хантавірусні інфекції поділено на дві 
групи: хантавірусний кардіопульмо-
нарний синдром і геморагічна гаряч-
ка з нирковим синдромом (ГГНС). 
Найбільші осередки ГГНС на плане-
ті розташовані в Китаї, РФ та Кореї, 
де кількість хворих щорічно нарахо-
вує десятки і сотні тисяч випадків 
[6-8].

Ендемічними щодо ГГНС в 
Україні є більшість областей з актив-
ними природними осередками на за-
ході та сході країни. На Закарпатті 
функціонує активний природний 
осередок ГГНС, де середньоріч-
ні показники захворюваності до-
сягають 124,1 на 100 тис. населен-
ня. Характерною при цьому є знач-
на частка тяжких і середньо тяжких  
форм хвороби і високі показники ле-
тальності (9,4-12,7%), а у структурі 
гарячкових станів нез’ясованого ґе-
незу на ГГНС припадає 24,2% (95 %, 
довірчий інтервал 22,6-25,8) [9, 10]. 
Серотип Dobrava належить до тих 
хантавірусів, що викликають тяж-
кі форми ГГНС з тривалим періодом 
реконвалесценції, проте дані про 
циркуляцію його на теренах України 
досі були відсутні.

У літературних джерелах зару-
біжні автори висвітлювали клінічні 

аспекти ГГНС, що маніфестували 
ураженням печінки як в гострому пе-
ріоді, так і в періоді видужання. При 
цьому зазначалося порушення пере-
важно синтезу глікогену, пігменто-
утворюючої, ферментативної функ-
ції печінки, дещо менше авторів – і 
білок-утворюючої функції. Ураження 
печінки при ГГНС класифікується як 
атиповий перебіг хвороби і є наслід-
ком вогнищевих некротичних змін в 
паренхімі печінки по типу серозно-
некротичного гепатиту або проявом 
загально-інтоксикаційного синдро-
му. Гістохімічні та цитологічні дослі-
дження біоптатів печінки хворих на 
ГГНС засвідчили наявність гепато-
целюлярної дегенерації, вакуолізації 
цитоплазми, плямистих і зональних 
некрозів [11-14].

Мета досліджень: провести 
оцінку клінічного перебігу випадків 
ГГНС, що були спричинені хантаві-
русами серотипу Dobrava і супрово-
джувалися симптомами ураження 
печінки.

Матеріали і методи досліджен-
ня. Верифікацію діагнозу ГГНС у 
хворих із синдромальними комплек-
сами, що не виключали це захворю-
вання, проводили за допомогою іму-
ноферментного аналізу (ІФА) шля-
хом виявлення антитіл класу IgM 
до родоспецифічного антигена хан-
тавірусів (HTA) у парних сироват-
ках крові хворих із використанням 
тест-системи “Focus” (США). На дру-
гому етапі позитивні взірці тесту-
валися на наявність видоспецифіч-
них IgM до антигенів вірусів серо-
типів Dobrava і Puumala. В обстеже-
них групах хворих, які перебували 



61

Гепатологія, 2012, №4

на стаціонарному лікуванні в інфек-
ційних відділеннях ОІЛ м. Ужгорода 
і ЦРЛ області, виявлено 82 випад-
ки захворювань на ГГНС, що були 
викликані хантавірусами серотипу 
Dobrava. У 25 дорослих і 15 дітей за-
хворювання маніфестувало також 
симптомами ураження печінки.

Результати досліджень та їх об-
говорення. Проведено поглиблений 
аналіз клінічних випадків ГГНС у до-
рослих хворих і дітей, що маніфесту-
вали за клініко-лабораторними да-
ними ураженням печінки.

У групі обстежених дітей гепатоме-
галія спостерігалася у 10 (66,7±12,6%), 
гіпербілірубінемія – у 2 (13,3±9,1%), а 
цитоліз – 11 (73,3±11,8  %) хворих. 
Наводимо клінічний приклад захво-
рювання на ГГНС, що був найтипо-
вішим за спектром симптомів і ди-
намікою хвороби для пацієнтів ди-
тячого віку.

Х-рий П., 5 р., захворів 10.02.04 р., 
поступив 12.02.04 р. на 3 день хворо-
би в інфекційне відділення зі скаргами 
на загальну слабість, зниження апе-
титу, блювоту, темно-коричневого 
кольору сечу. Вдома протягом 2-х діб 
мав підвищення температури тіла 
до 39о С. На момент вступу і в по-
дальшому температура тіла в ме-
жах норми.

Об’єктивно: Стан середньої важ-
кості, млявий, свідомість ясна. Язик 
обкладений білим нальотом, сухий. 
Гіперемія шкіри обличчя і шиї, помір-
на жовтяниця склер і шкірних покри-
вів, явища склериту, кон’юнктивіту. 
Гіперемія слизової зіву. Над легеня-
ми везикулярне дихання. Тони серця 
ритмічні, звучні, ЧСС – 120 за 1  хв.  

Живіт м’який, болючий в право-
му підребер’ї та епігастральній ді-
лянці. Печінка на 3,5 см нижче ре-
берної дуги, селезінка не збільшена. 
Симптом Пастернацького негатив-
ний двобічно. Діурез в нормі, випо-
рожнення забарвлені, 1 раз на добу. 

Лабораторні обстеження: 
Біохімічний аналіз крові (13.02.04 р.): 
загальний білірубін – 61,0  мкмоль/л, 
прямий – 31,0  мкмоль/л, непря-
мий – 30,0 мкмоль/л, АлАТ – 1,0 
ммоль/л, тимолова проба – 2 Од, се-
човина – 7,0  ммоль/л, креатинін – 
110 мкмоль/л. ПТІ – 69%.

ЗАК (16.02.04 р.): Нв – 112 г/л, 
еритроцити – 3,0 × 1012/л, лей-
коцити  – 9,8 × 109/л, (е – 4, п – 3, 
с – 45, л – 46, м – 2), ШОЕ – 6 мм/
год. Біохімічний аналіз крові: за-
гальний білірубін – 44,0 мкмоль/л, 
прямий – 23,0 мкмоль/л, непрямий – 
21,0  мкмоль/л, АлАТ – 2,25 ммоль/л, 
тимолова проба – 2,0 Од. 

ЗАК (23.02.04 р.): Нв – 108 г/л, 
еритроцити - 3,2 × 1012/л, лей-
коцити  – 8,8 × 109/л, (е – 5, п – 3, 
с – 42, л – 48, м – 2), ШОЕ – 18 мм/
год. Біохімічний аналіз крові: за-
гальний білірубін – 32,0 мкмоль/л, 
прямий – 17,0 мкмоль/л, непрямий – 
15,0  мкмоль/л, АлАТ – 0,89 ммоль/л, 
тимолова проба – 2,0 Од, сечовина – 
6,0 ммоль/л, креатинін 94 мкмоль/л. 
ЗАС: питома вага – 1010, білок 
- 0,165  г/л, свіжі еритроцити –  все 
поле зору, лейкоцити - 2 в полі зору.

ЗАК (01.03.04 р.): Нв – 112 г/л, ери-
троцити – 3,0 × 1012/л, лейкоцити – 
7,2 × 109/л, (е – 4, п – 3, с – 41, л – 44, 
м – 6), тромбоцити – 243 × 109/л, 
ШОЕ – 8 мм/год. Біохімічний 
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аналіз крові: загальний білірубін – 
21,0 мкмоль/л, прямий – 10,0 мкмоль/л, 
непрямий – 11,0 мкмоль/л, АлАТ – 
0,9 ммоль/л, тимолова проба – 3,0 Од, 
сечовина – 5,0  ммоль/л, креатинін – 
100 мкмоль/л. ПТІ – 75%. ЗАС: пито-
ма вага – 1018, білок – 0,1 г/л, 1-2 ери-
троцити в полі зору, лейкоцити – 2 
в полі зору. 

Обстеження на маркери ВГА (-), 
ВГВ (-), ВГС (-). РМА зі стандартним 
набором лептоспір (-). ІФА – IgM до 
родоспецифічного антигена ханта-
вірусів – позитивні (1,65 при cut off 
1,1), до видоспецифічного антигена 
серогрупи Dobrava – позитивні (1,57 
при cut off 0,93). Верифікацію ханта-
вірусної інфекції проведено ретро-
спективно.

На 21 день хвороби (01.03.04 р.) 
стан хворого покращився: став ак-
тивним, відновився апетит, регре-
сувала іктеричність шкіри і склер, 
болі в череві не турбували, печінка 
при пальпації + 1 см від краю ребер-
ної дуги, еластичної консистенції.

Виписаний зі стаціонару 
03.03.04  р. (23 день хвороби) у задо-
вільному стані під диспансерний на-
гляд за місцем проживання з діагно-
зом: гострий вірусний гепатит се-
редньої важкості, жовтянична фор-
ма.

Узагальнюючи дані щодо хворо-
го на ГГНС, який мав прояви ура-
ження печінки від 3 дня з почат-
ку гарячкового стану, слід відзначи-
ти вираженість диспепсичних про-
явів у гарячковому періоді та пері-
оді органних уражень, незначну гі-
пербілірубінемію, тривалий цито-
літичний синдром – навіть в період 

реконвалесценції, на тлі регресії 
жовтяниці та незначної гепатоме-
галії. Ураження нирок лаборатор-
но підтверджено на 14 день хвороби 
протеїнурією, мікрогематурією; як 
наслідок, розвинулася транзиторна 
залізодефіцитна анемія. Показники 
сечовини та креатиніну у сироватці 
крові залишалися в нормі впродовж 
хвороби.

Серед дорослих хворих гепатоме-
галія мала місце у 18 (72,0±9,2%) осіб, 
гіпербілірубінемія – у 5 (20,0±8,2%), 
а цитоліз – 16 (64,0±9,8%) хворих. 
Наводимо клінічний приклад важ-
кого перебігу ГГНС у дорослих при 
ураженні хантавірусами серотипу 
Dobrava.

Х-ра В., 59 р., пенсіонерка, захво-
ріла гостро 08.09.04 р.: підвищення 
температури тіла до 40о С, незду-
жання, втрата апетиту, голов ний 
біль. Приймала жарознижуючі пре-
парати (парацетамол, аспірин). 
Впродовж тижня стан не покращу-
вався: температура тіла щодня до 
39о С, виникли нудота, блювання, болі 
в череві, зменшився діурез. Оглянута 
дільничним лікарем, скерована в хі-
рургічне відділення ЦРЛ 15.09.04 р. з 
діагнозом «Гострий панкреатит».

Епідеміологічний анамнез. За 10 
днів до захворювання збирала хмиз, 
підмітала сухе листя на березі річки, 
відвідувала ліс та забирала воду для 
пиття із природного джерела.

Скарги на момент госпіталізації 
на високу температуру тіла впро-
довж тижня, нездужання, спрагу, 
втрату апетиту, головний біль, біль 
в очних яблуках, «туман» перед очи-
ма; біль у суглобах і м’язах тулуба, 
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верхніх і нижніх кінцівках, в попе-
рековій ділянці; знижений діурез до 
400 мл за добу.

Об’єктивно: температу-
ра тіла  – 37,8о С; стан хворої важ-
кий, свідомість ясна, менінгеаль-
них ознак немає; явища склериту і 
кон’юнктивіту, гіперемія шкіри об-
личчя, шиї та слизової зіву. У легенях 
жорстке дихання. Тони серця рит-
мічні, приглушені. ЧСС – 90 за 1 хв. 
АТ 100/80 мм. рт. ст. Живіт взду-
тий, болючий в епігастральній ді-
лянці. Печінка на 3 см нижче ре-
берної дуги, селезінка не збільшена. 
Симптом Пастернацького позитив-
ний двобічно. Діурез знижений, 400 мл 
за минулу добу; 300 мл – в день госпі-
талізації. Випорожнення забарвлені, 
двічі на добу.

Через 2 години стан різко погір-
шився, наросли різка слабість, блю-
вання, неспокій, що змінилися за-
гальмованістю; температура тіла 
– до 35,5о С. Блідість шкіри обличчя, 
акроцианоз, холодний піт, гіпотонія 
АТ 80/40-62/0 мм. рт. ст., тахікар-
дія 120 за 1 хв., задуха, ЧД –24 за 1 хв. 
Хвора переводиться у відділення ін-
тенсивної терапії зі зміною діагнозу: 
ентеровірусна інфекція, генералізо-
вана комбінована форма з поліморф-
ними проявами; ІТШ ІІ-ІІІ ст.

Виникли ознаки геморагічного 
синдрому: петехії на бокових поверх-
нях тулуба та плечовому поясі, кро-
вовиливи на череві, стегнах, що ма-
ють зливний характер, фіолетового 
кольору. Огляд окуліста: ДЗН – блідо-
рожеві, чіткі, судини звужені, спаз-
мовані, трохи звиті.

ЗАК (23.02.04 р.): Нв – 134 г/л, 

еритроцити - 4,0 × 1012/л, лейко-
цити – 11,2 × 109/л, (е – 0, п – 18, 
с – 62, л – 19, м – 1), тромбоцити –  
234 ×109/л. ЗАС: питома вага – 1027, 
білок – 0,142 г/л, свіжі еритроци-
ти 1-2 в полі зору, лейкоцити –  
28-30 в полі зору, епітелій – 1-2 в 
полі зору, гіалінові циліндри –2-3 
в полі зору, слиз (++). Біохімічний 
аналіз крові: загальний білірубін – 
6,8  мкмоль/л, АлАТ – 1,12 ммоль/л, 
АсАТ – 0,62 ммоль/л, тимолова про-
ба  – 4,4 Од, сечовина – 8,0 ммоль/л, 
креатинін – 238 мкмоль/л, загальний 
білок – 40 г/л, калій – 2,4, натрій – 139, 
хлор – 95, кальцій – 2,2. Коагулограма: 
Активований час рекальцифікації  – 
72 сек., гематокрит  – 0,33; фібри-
ноген В – (++), етанолів тест – (-),  
ПТІ – 80%.

Наступного дня проведені ін-
струментальні обстеження. УЗД 
органів черевної порожнини: печін-
ка +7 см, підвищеної ехогенності, 
паренхіма однорідна. Жовчний мі-
хур не збільшений, без конкрементів. 
Підшлункова залоза не збільшена, 
підвищеної ехогенності, однорідна. 
Нирки дещо збільшені, паренхіма не-
однорідна, дифузно ущільнена з під-
кресленими гіпоехогенними пірамід-
ками. Асциту не виявлено. Ro-графія 
ОГК: На всіх легеневих полях вогни-
щева інфільтрація, що зростає в ка-
удальному напрямку. Корені розши-
рені, інфільтровані, недиференційо-
вані. Діафрагма та синуси не візуалі-
зуються. Серце розширене за рахунок 
усіх камер. Застійні явища в легенях.

16.09.04. Огляд кардіолога. Стан 
важкий. Тони ритмічні, ослаблені. АТ 
90/60 мм. рт. ст., ЧСС 102 за 1 хв., 
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ЧД 26 за 1 хв. Периферичних набря-
ків немає. Заключення: вторинна мі-
окардіопатія інтоксикаційного гене-
зу. 

ЗАК: Нв – 120 г/л, еритро-
цити - 3,6 × 1012/л, лейкоцити – 
28,0 × 109/л, (е – 2, п – 27, с – 50, л 
– 16, м – 2, юні – 3), тромбоцити –  
73 × 109/л, ШОЕ – 42 мм/год. ЗАС: пи-
тома вага - 1010, білок – 0,1 г/л, сві-
жі еритроцити 6-7 в полі зору, лей-
коцити – 1-3 в полі зору, епіте-
лій – 2-5 в полі зору, гіалінові ци-
ліндри – 1-2 в полі зору, слиз (+). 
Біохімічний аналіз крові: загаль-
ний білірубін – 23,0  мкмоль/л, пря-
мий – 16,0 мкмоль/л, непрямий  – 
7,0 мкмоль/л, АлАТ – 26,0 Од/л,  
АсАТ – 141,0 Од/л, тимолова про-
ба – 7,0 Од, сечовина – 6,0  ммоль/л, 
креатинін – 125 мкмоль/л, загаль-
ний білок – 51 г/л, калій – 3,7, на-
трій – 156, хлор – 97, кальцій – 2,2. 
Коагулограма: Активований час 
рекальцифікації – 68 сек., гемато-
крит  – 0,34; фібриноген В – (+++), 
етаноловий тест – (+), ПТІ – 77%.

18-20.09.04 р.– скарги на помірну 
задуху і харкотиння слизового харак-
теру, АТ –110/80 мм. рт. ст, ЧСС – 86 
за 1 хв., ЧД – 26 за 1 хв., з’являється 
асцит, периферичні набряки, вологі 
хрипи в легенях, відновлюється діу-
рез до 1800 мл.

ЗАК (20.09.04 р.): Нв – 117 г/л, 
еритроцити - 3,5 × 1012/л, лейкоци-
ти – 20,0 × 109/л, (е – 0, п – 14, с – 76, 
л – 6, м – 3, плазматичні клітини – 
1, тромбоцити – 70 × 109/л, ШОЕ – 
40 мм/год. ЗАС: питома вага – 1025, 
білок –0,01 г/л, свіжі еритроцити 
7-8 в полі зору, лейкоцити – 2-3 в 

полі зору, епітелій – 1-2 в полі зору, 
зернисті циліндри – 0-1 в полі зору, 
слиз +. Біохімічний аналіз крові: за-
гальний білірубін – 20,0 мкмоль/л, 
прямий – 11,0 мкмоль/л, непрямий  – 
9,0 мкмоль/л, АлАТ – 230,0 Од/л, 
АсАТ – 322,0 Од/л, тимолова про-
ба – 7,0 Од, сечовина – 7,0 ммоль/л, 
креатинін – 128 мкмоль/л, загаль-
ний білок – 50,4 г/л, калій – 2,8, на-
трій – 143, хлор – 98, кальцій – 2,1. 
Коагулограма: Активований час ре-
кальцифікації – 67 сек., гематокрит 
– 0,32; фібриноген В – (+++), етано-
ловий тест – (+), ПТІ – 80%.

Від 21.09.04 р. – синусова бради-
кардія.

Від 22.09.04 р. периферичні на-
бряки зменшилися, прояви геморагіч-
ного синдрому почали регресувати. 
Діурез – 5000 мл. 

23.09.04 р. – ЧД – 20 за 1 хв.,  
АТ – 150/90 мм. рт. ст., ЧСС 56 за 
1 хв., температура тіла – норма; ді-
урез – 2250 мл. Огляд уролога: С-м 
Пастернацького (-). По катетеру – 
кров’яниста сеча. В сечовому міхурі – 
дрібні згустки крові, при напов ненні 
сечового міхура – біль при 150  мл. 
Динаміка діурезу: 30.09. – 2600 мл, 
2.10.04. – 4010 мл, 5.10.04. – 2000 мл, 
12.10. – 1650 мл, 13.10. – 2200 мл.

20-24.09.04 р. Обстеження на 
маркери ВГА (-), ВГВ (-), ВГС (-). РМА 
зі стандартним набором лептос-
пір (-). ІФА – IgM до родоспецифіч-
ного антигена хантавірусів – пози-
тивно (1,89 при cut off 0,86), до ви-
доспецифічного антигена серогрупи 
Dobrava – позитивно (1,61 при cut off 
0,98).

26.09.04 р. – поява апетиту, 
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зменшення болю в череві; гепатоме-
галія + 3см.

2.10.04 р. виникла друга хвиля га-
рячки до 38,4о С, загальна слабість, 
біль в попереку, с-м Пастернацького 
позитивний, АТ – 110/60 мм. рт. ст., 
ЧСС 92 за 1 хв., болі при сечовипус-
канні, діурез – 1910 мл, сечовипус-
кання через катетер, який видалено 
05.10.04 – 08.10.04 р. – температура 
тіла 37,1-37,3о  С. Діагностовано пі-
єлонефрит і цистит. При бактері-
ологічному обстеженні сечі виділено 
Ps. aeroginosea.

Виписана зі стаціонару 
25.10.04 р. (48 день хвороби) під дис-
пансерний нагляд за місцем прожи-
вання з діагнозом «Геморагічна гаряч-
ка з нирковим синдромом (ІФА+), ге-
паторенальний синдром, тяжкий 
перебіг. Гостра ниркова недостат-
ність. Інфекційно-токсичний шок ІІ 
ст. ДВЗ-синдром, гостра форма, суб-
компенсований. Інтоксикаційна міо-
кардіопатія. СН 2А ст. Гострий ге-
морагічний цистит. Гострий ви-
східний пієлонефрит. Хронічний об-
структивний бронхіт в фазі непо-
вної ремісії. ДН 0.

Дані лабораторних обстежень на 
момент виписки. ЗАК (25.10.04  р.): 
Нв – 111 г/л, еритроцити –  
3,4 × 1012/л, лейкоцити – 7,4, × 109/л, 
(е – 0, п – 6, с – 73, л – 20, м – 1), 
тромбоцити – 323 х 109/л, ШОЕ – 
27 мм/год. ЗАС: питома вага - 1012, 
білок – нема, свіжі еритроцити 0-1 в 
полі зору, лейкоцити – 7-9 в полі зору, 
слиз (+). Біохімічний аналіз крові: 
загальний білірубін – 11,0 мкмоль/л, 
прямий – 6,0 мкмоль/л, непрямий 
– 5,0 мкмоль/л, АлАТ – 10,0 Од/л, 

АсАТ – 17,0 Од/л, тимолова проба –  
2,0 Од, сечовина – 4,0 ммоль/л, креа-
тинін – 94 мкмоль/л, загальний білок – 
61,0 г/л, калій – 4,5, натрій – 143, хлор 
– 101, кальцій – 2,4. Коагулограма: 
Активований час рекальцифікації 
– 51 сек., гематокрит – 0,35; фібри-
ноген В – (-), етаноловий тест – (-), 
ПТІ – 94%.

Отже, при інфікуванні ханта-
вірусами серотипу Dobrava на фоні 
загальноінтоксикаційного синдро-
му тривалий час мали місце нудо-
та, блювота, болі у животі, пронос, 
збільшення печінки, зростання ак-
тивності АлАТ і АсАТ. Поліорганні 
ураження в динаміці хвороби мані-
фестували геморагічним синдромом 
(петехії, пурпура, спонтанні під-
шкірні крововиливи); нирковими про-
явами (біль в попереку, олігоурія, аль-
бумінурія, гематурія, циліндрурія, 
зростання креатиніну, сечовини), 
ураженням серцево-судинної (гіпото-
нія), нервової (головокружіння, ма-
рення, зміна психічного стану) і ди-
хальної (кашель, пневмонія) систем.

Наші дані співпадають із резуль-
татами багатьох дослідників [11, 14], 
які виявляли гепатомегалію у хво-
рих на ГГНС, а її рівень корелював 
з тяжкістю хвороби. Слід зазначи-
ти, що підвищення білірубіну було 
менш типовим проявом, тоді як зна-
чно зростали показники амінотранс-
фераз крові, що було розцінено як 
прояв цитолітичного синдрому. При 
цьому у хворих не виявлялася спле-
номегалія, що, за даними російських 
авторів, є типовим для ГГНС [12, 13].

Висновки:
Хантавіруси серотипу Dobrava, 
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що циркулюють в західноукраїн-
ському регіоні, клінічно маніфесту-
ють поліорганними ураженнями, у 
тому числі, синдромом гепатиту.

Синдром гепатиту у хворих на 
ГГНС клінічно проявляється гепато-
мегалією як у дорослих (72,0±9,2%), 
так і дітей (66,7±12,6 %); цитолізом у 
(64,0±9,8%) дорослих і (73,3±11,8 %) 

у дітей; а також гіпербілірубінемією 
серед дорослих хворих (20,0±8,2%), 
дітей – (13,3±9,1 %).

При проведенні диференційної 
діагностики у хворих із проявами ге-
патиту слід враховувати можливість 
інфікування хантавірусами, оскіль-
ки територія України є ендемічною 
щодо ГГНС.

Література

1. Особенности геморрагической лихорадки с почечным синдромом, вызываемой 
генетическими подтипами вируса Добрава / Белград в России / Е.А. Ткаченко, Т.К. Дзагурова, 
В.Г. Морозов [и др.] // Тихоокеанский медицинский журнал. – 2008. – № 2. – С. 10-14.
2. Геморагічна гарячка з нирковим синдромом – ендемічна хвороба для України /  
Н.О. Виноград, Л.П. Козак, Т.В. Буркало [та ін.] // Сучасні інфекції. – 2008. – № 2. – С. 66-71.
3. Геморагічна гарячка з нирковим синдромом – клінічні особливості перебігу /  
Н. О. Виноград, Т. В. Буркало, Л. П. Козак, З. П Василишин // Фармакотерапія інфекційних 
захворювань: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Київ, 2010. – С. 514-515.
4. Co-circulation of three pathogenic hantaviruses: Puumala, Dobrava, and Saaremaa in Hungary 
/ A. Plyusnina, E. Ferenczi, G. R. Rácz [et al.] //Journal of Medical Virology. – 2009. – Vol. 81, N 12. 
– P. 2045-2052.
5. Zhenqiang B. Roth Hantavirus Infection: a review and global update / B. Zhenqiang, P. For-
menty, E. Cathy // J. Infect. Developing Countries. – 2008. – Vol. 2, N 1. – P. 3-23.
6. Kruger D.H. Dobrava-Belgrade virus / D.H. Kruger, B Klempa. // Liu D. Molecular detection of 
human viral pathogens. – Boca Raton (FL): CRC «Press», 2011. – P. 629–636.
7. A unifying hypothesis and a single name for a complex globally emerging infection: hantavirus 
disease / J. Clement, P. Maes, K. Lagrou [et al.] // Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. – 2012. – Vol. 
31. – P. 1–5.
8. Hantavirus outbreak in Western Europe: reservoir host infection dynamics related to human 
disease patterns / K. Tersago, R. Verhagen, O. Vapalahti [et al.] // Epidemiology and Infection. – 2011. 
– Vol. 139. – P. 381-390.
9. Olsson G. E. Hantaviruses and Their Hosts in Europe: Reservoirs here and there, but not every-
where? / G.E. Olsson, H. Leirs, H. Henttonen // Vector-Borne and Zoonotic Diseases. – 2010. – Vol. 
10, N 6. – P. 549-561.
10. Геморагічна гарячка з нирковим синдромом в структурі сезонних гарячкових станів / 
Н.О. Виноград, К. Ірхард, М. Імед [та ін.] // Мат. XIV з’їзду українського науково-медичного 
товариства мікробіологів, епідеміологів та паразитологів. – Полтава, 2004. – С. 196.
11. Виноград Н.О. Клінічні аспекти геморагічної гарячки з нирковим синдромом у Закарпатті 
/ Н.О. Виноград, Т.В. Буркало, Л.П. Козак // Вірусні хвороби, токсоплазмоз, хламідіоз: Зб. мат. 
науково-практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів України. – Тернопіль, 
2004. – С. 25 – 26.
12. Клинико-функциональное состояние печени при геморрагической лихорадке с 
почечным синдромом у детей / О.Г. Мохова, О.С. Поздеева, П.Н. Шараев [и др.] // Детские 
инфекции. – 2008. – № 3. – С. 30 – 35.
13. Пименов Л.Т. Последствия геморрагической лихорадки с почечным синдромом: 
диагностика, клиника, вторичная профилактика, диспансеризация / Л.Т. Пименов, 
М.В. Дударев. – Ижевск: Ассоциация «Научная книга», 2005. – 166 с.
14. Клинико-иммунологические особенности геморрагической лихорадки с почечным 
синдромом при тяжелом течении с благоприятным и летальным исходами в Приморском крае 
/ В.А. Иванис, И.Г. Максема, В.И.  Афанасьева, Р.А. Слонова // Тихоокеанский медицинский 
журнал. – 2010. – № 3 (41). – С. 46 – 50.
15. Синдром ураження шлунково-кишкового тракту при природно-осередкових інфекціях / 
Н.О. Виноград, Т.В. Буркало, Л.П. Козак [та ін.] // Сучасні інфекції. – 2008. - № 3. – С. 49 – 54.



67

Гепатологія, 2012, №4

уДК 616.132.2-005.8+616.379-008.65]-092:612.351.11

ПРОГНОСТИчНА ЦІННІСТь ПЕчІНКОВОГО ФЕРМЕНТу 
ГАММА-ГЛуТАМІЛТРАНСПЕПТИДАЗИ у хВОРИх ІЗ ГОСТРИМ 

КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ ТА СуПуТНІМ ЦуКРОВИМ 
ДІАбЕТОМ 2-ГО ТИПу.

В.А. Скибчик, О.В. Булак 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Ключові слова: гамма-глутамілтранспептидаза, гострий коронарний 
синдром, цукровий діабет 2-го типу.

ПРОГНОСТИчЕСКАЯ ЦЕННОСТь ПЕчЕНОчНОГО ФЕРМЕНТА 
ГАММА-ГЛуТАМИЛТРАНСПЕПТИДАЗы у бОЛьНых С ОСТРыМ 

КОРОНАРНыМ СИНДРОМОМ И СОПуТСТВуюЩИМ САхАРНыМ 
ДИАбЕТОМ 2-ГО ТИПА.

В.А. Скибчик, О.В. Булак 

В статье проанализированы изменения гамма-глутамилтранспептидазы 
у больных с острым коронарным синдромом и сопутствующим 
сахарным диабетом 2-го типа, обнаружены высокие уровни гамма-
глутамилтранспептидазы у больных инфарктом миокарда с подъемом сег-
мента ST и сопутствующим сахарным диабетом 2-го типа. Также подтверж-
дено прогностическую ценность гамма-глутамилтранспептидазы, при 
высоких значениях которой повышается риск развития осложнений остро-
го коронарного синдрома у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.

Ключевые слова: гамма-глутамилтранспептидаза, острый коронарный 
синдром, сахарный диабет 2-го типа.

the prognostic value of liver enZymes gamma-
glutamyl transpeptidase in patients With acute coronary 

syndrome, combined With diabetes mellitus type 2.
V.A. Skybchyk, O.V. Bulak

In the article the changes of gamma-glutamyl transpeptidase in patients with 
acute coronary syndrome, combined with diabetes mellitus type 2 has been ana-
lyzed. The highest levels of gamma-glutamyl transpeptidase in patients with ST-
elevation myocardial infarction, combined with diabetes mellitus type 2 has been 
identified. Also confirmed the prognostic value of gamma-glutamyl transpeptidase, 
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at high values of which, increases the risk of complications in acute coronary syn-
drome, combined with diabetes mellitus type 2.

Key words: gamma-glutamyl transpeptidase, acute coronary syndrome, dia-
betes mellitus type 2.

Вступ. Гамма-глутамілтрансфераза 
(γ-ГТП) є мікросомальним фер-
ментом, що присутній в клітинних 
мембранах багатьох тканин орга-
нізму, в тому числі нирок, жовчних 
протоків, жовчного міхура, під-
шлункової залози, селезінки, серця, 
мозку та ін. γ-ГТП бере участь в об-
міні амінокислот, каталізує перене-
сення гамма-глутамілового залиш-
ку з гамма-глутамілового пептиду на 
амінокислоту, інший пептид, або на 
іншу субстратну молекулу [1,2].

Зміна активності ферменту ха-
рактеризує стан мембран клітин з 
високою секреторною, екскретор-
ною та адсорбційною активністю 
(епітелій жовчних шляхів, печінко-
вих проток і проксимального відділу 
нефрона; ворсинки тонкого кишеч-
ника; панкреатична екзокринна тка-
нина та вивідні протоки підшлунко-
вої залози). У біологічних рідинах 
найбільш висока активність фермен-
ту спостерігається в жовчі і сечі, у 
сироватці крові активність γ-ГТП в 
4-6 разів нижча в порівнянні з сечею 
[3].

Проте діагностична цінність 
цього ферменту в більшості випад-
ків використовується лише при ста-
нах, які викликають гостре пошко-
дження печінки або жовчних прото-
ків. 

В останні роки нові дані по-
казали, що сироваткова γ-ГТП це 

більше, ніж маркер алкогольного 
ураження печінки або гепатобіліар-
ної дисфункції. За результатами де-
яких досліджень, γ-ГТП приверну-
ла до себе увагу і в якості маркера 
при серцево-судинних захворюван-
нях [4]. Підвищення сироваткової 
активності γ-ГТП виявилось важли-
вим предик тором розвитку повтор-
них гострих коронарних подій [5, 
6]. Крім того активність γ-ГТП ві-
дображає формування постінфар-
ктної серцевої недостатності [7], а 
окислення ліпопротеїнів низької 
щільності (ЛПНЩ) через глутаті-
он/гамма-глутамілтрансферазно-
залежне відновлення заліза було за-
пропоноване в якості потенційного 
механізму прогресування атероскле-
розу [8].

Є також докази, що підвищен-
ня рівня γ-ГТП є незалежним мар-
кером активації системного запа-
лення і окисного стресу [3, 9]; висо-
кі сироваткові рівні γ-ГТП пов’язані 
з цукровим діабетом (ЦД) та інши-
ми факторами [10]. Тобто, наявні всі 
підстави для детальнішого вивчення 
ролі гамма-глутамілтранспептидази 
у пацієнтів з ГКС та супутнім ЦД 
2-го типу.

Мета дослідження: дослі-
дити ступінь порушення гамма-
глутамілтранспептидази у пацієн-
тів з ГКС із супутнім ЦД 2-го типу 
а також встановити її прогностичне 
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значення.
Матеріали та методи дослі-

дження. На базі клінічної міської ко-
мунальної лікарні швидкої медичної 
допомоги (КМКЛШМД) м.  Львова 
проведено обстеження 80-ти хво-
рих на ГКС із супутнім ЦД 2-го типу, 
з них 42 чоловіка (55,38%) та 38 жі-
нок (44,62%), середній вік склав 
59±4,1 років. Пацієнти були розподі-
лені на 2 групи. До 1-шої групи уві-
йшли 44 особи з нестабільною сте-
нокардією (НС), серед них 20 чоло-
віків (44,11%) та 24 жінок (55,89%); 
до 2-гої групи включено 36 хво-
рих з інфарктом міокарда із піднят-
тям сегмента ST (ІМ із ST) - 16 чоло-
віків (45,16%) та 20 жінок (54,84%). 
Контрольну групу склали 23 хворих 
на ГКС без супутнього ЦД 2-го типу, 
з них 13 осіб (56,52%) з НС (3-тя гру-
па), в тому числі 5 чоловіків (38,46%) 
і 8 жінок (61,54%). До 4-тої групи уві-
йшли 10 осіб з ІМ із ST – 6 чолові-
ків (60%) та 4 жінки (40%). Діагноз 
НС встановлювали на підставі клі-
нічних, електрокардіографічних та 
біохімічних критеріїв, відповідно до 
рекомендацій Європейського това-
риства кардіологів [11]. Діагноз ІМ з 
підняттям сегмента ST – на підставі 
клінічних, електрокардіографічних 
та біохімічних критеріїв, відповід-
но до рекомендацій Європейського 
товариства кардіологів [12]. Діагноз 
ЦД 2-го типу - на основі анамнес-
тичних даних та у разі неодноразо-
вого виявлення рівня глікемії натще 
7,0 ммоль/л і вище, та рівня глікози-
льованого гемоглобіну (HbA1с) вище 
7%. Визначення активності γ-ГТП 
(од.) у сироватці крові за допомогою 

кінетичного методу Shaw L. M. та спі-
вавт. (1983). Показники визначалися 
при поступленні та на 10 день пере-
бування у стаціонарі. Статистична 
обробка матеріалу проводилась за 
допомогою комп’ютерної програми 
SPSS for Windows версія 16.0.

Результати та їх обговорення. 
У нашому дослідженні виявлено до-
стовірну різницю між двома група-
ми обстежуваних: активність γ-ГТП 
у дебюті захворювання (1-ша доба) 
більш ніж у два рази (на 104%) вища у 
групі ІМ із ST (2-га група) в порівнян-
ні з групою НС (1-ша група) (163,68 ± 
14,93 од. та 79,88 ± 11,12 од. відповід-
но, р<0,05). Тобто, більш виражене 
підвищення активності γ-ГТП у хво-
рих на ІМ із ST, ніж у пацієнтів із НС 
може бути обумовлено залученням 
у патологічний процес істотної міо-
кардіальної маси з формуванням по-
стінфарктної серцевої недостатності. 
У контрольній групі середні показ-
ники γ-ГТП у першу добу захворю-
вання були дещо нижчі від основної 
групи: у групі НС без ЦД 2-го типу 
(3-тя група) він склав 66,21 ± 9,43 од., 
що на 17,11% (р<0,05) нижче ніж у 
групі НС із ЦД 2-го типу (1-ша гру-
па), у групі ІМ із ST без ЦД 2-го типу 
(4-та група) - 116,24 ± 12,13  од., що 
на 29,98% (р<0,05) нижче ніж у групі 
ІМ із ST із ЦД 2-го типу (2-га група). 
Різниця між показниками контроль-
них груп склала 75,56% (р<0,05).

На 10-й день лікування актив-
ність γ-ГТП у групі НС знизилась на 
27,31% (до 58,06 ± 8,55 од., р<0,05), у 
той же час, активність γ-ГТП у гру-
пі ІМ із ST змінилася у бік підвищен-
ня на 10,56% (до 180,97 ± 12,67 од., 
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р<0,05). Очевидно, це підвищення 
відбулось за рахунок 9-ти пацієнтів 
цієї групи, у яких протягом стаціо-
нарного лікування виникли усклад-
нення (постінфарктна стенокардія 
(n=5), гостра лівошлуночкова недо-
статність (n=3), рецидив ІМ (n=1)
(група 2б). Рівень γ-ГТП у таких 
хворих перевищував початковий у  
1,5 рази (212,26 ± 37,21 од. під час по-
ступлення і 321,03 ± 28,96 од. на 10-й 
день відповідно, р<0,05). А у пацієн-
тів групи ІМ із ST, у яких під впли-
вом відповідного лікування покра-
щувалася клінічна картина (n=27) 
(група 2а), рівень γ-ГТП знизив-
ся на 25,24% (з 147,36 ± 10,32 од. до 
109,62 ± 12,19  од., р<0,05) (табл. 1.). 
Отримані нами дані вказують на те, 
що із погіршенням клінічного ста-
ну пацієнта підвищується рівень 
γ-ГТП, що може бути використа-
но в прогнозуванні клінічного пе-
ребігу ГКС. Отже, наші результати 
співставні з дослідженнями деяких 

авторів, у яких виявлено, що підви-
щення активності γ-ГТП є прогнос-
тичним маркером розвитку неспри-
ятливих серцево-судинних подій у 
хворих на ГКС [13]. 

У контрольній групі середні по-
казники γ-ГТП на 10-ту добу за-
хворювання, як і на 1-ий день, були 
нижчі, порівняно з основною гру-
пою: у групі НС без ЦД 2-го типу  
(3-тя група) рівень γ-ГТП склав  
52,59 ± 7,15 од., що на 9,42% (р<0,05) 
нижче ніж у групі НС із ЦД 2-го типу 
(1-ша група), у групі ІМ із ST без 
ЦД 2-го типу (4-та група) – 87,92 ± 
10,71 од., що на 51,41% (р<0,05) ниж-
че ніж у групі ІМ із ST із ЦД 2-го типу 
(2-га група). Різниця між показника-
ми контрольних груп склала 67,18% 
(р<0,05).У динаміці рівень γ-ГТП 
знизився у двох контрольних групах: 
у 3-ій групі – на 20,57% ( до 52,59 ± 
7,15 од., р<0,05), у 4-ій - на 14,36% 
(до 87,92 ± 10,71 од., р<0,05). Слід за-
значити, що у нашому дослідженні 

Таблиця 1.
Активність гамма-глутамілтранспептидази у хворих на нестабільну 

стенокардію (1-ша група) та гострий інфаркт міокарда із підняттям сег-
мента st (2-га група) (m±m, од.).

Групи n γ-ГТП 1-ий день γ-ГТП 10-ий день Р
1-ша 44 79,88 ± 11,12 58,06 ± 8,55 <0,05
2-га 36 163,68 ± 14,93* 180,97± 12,67* <0,05

2а 27 147,36 ± 10,32 109,62 ± 12,19 <0,05
2б 9 212,26 ± 37,21* 321,03 ± 28,96* <0,05

3-тя 13 66,21 ± 9,43** 52,59 ± 7,15** <0,05
4-та 10 116,24 ± 12,13*,** 87,92 ± 10,71*,** <0,05

Примітка. P – достовірність між показниками на 1-ий та 10-ий день;
* - різниця достовірна між 1-ою та 2-ою, 3-ою та 4-ою та між 2а та 2б група (P<0,05);
* - різниця достовірна між 1-ою та 3-ою та між 2-ою та 4-ою групами (P<0,05).
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у всіх пацієнтів контрольної групи 
клінічний стан протягом спостере-
ження не погіршувався.

Висновки
У дебюті захворювання та 10-й 

день у пацієнтів з ГКС із супут-
нім ЦД 2-го типу виявлено ви-
щий рівень показників гамма-
глутамілтранспептидази порівняно 
з хворими на ГКС без ЦД 2-го типу 
(Р<0,05). При цьому, більш вираже-
не збільшення концентрації гамма-
глутамілтранспептидази в крові 

відзначено у пацієнтів групи ІМ із ST 
і ЦД 2-го типу, порівняно з особами 
із НС і ЦД 2-го типу (P<0,05).

Підвищення в крові рівня гамма-
глутамілтранспептидази у 1,5-2 рази 
протягом перших днів захворювання 
може розглядатись як один із марке-
рів ускладненого перебігу ІМ із ST та 
супутнім ЦД 2 типу (постінфаркт ної 
стенокардії, гострої лівошлуночко-
вої недостатності, рецидивуючого 
перебігу ІМ) . 
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тит, печінкова енцефалопатія, S-аденозилметіонін.

ЛАТЕНТНАЯ ФОРМА ПЕчЕНОчНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ 
у ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛьНыМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ – 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕчЕНИЕ
О.М. Бочар, В.Т. Бочар, О.М. Бардыш 

В статье представлены результаты диагностики и лечения 38 па-
циентов с алкогольным стеатогепатитом. При использовании  теста 
Рейтера почти у половины (55,5%) пациентов выявлены признаки латент-
ной печеночной энцефалопатии. Показана эффективность применения 
S-аденозилметионина у таких пациентов.

Ключевые слова: алкогольная болезнь печени, алкогольный стеатогепа-
тит, печеночная энцефалопатия, S-аденозилметионин.

latent form of hepatic encephalopathy in patients 
With alcoholic liver steatosis - diagnosis and treatment

O.M. Bochar, V.T. Bochar, O.M. Bardysh

The results of diagnosis and treatment of 38 patients with alcoholic steato-
hepatitis shown in the article. When using the test Reiter almost half (55.5%) of 
the patients showed signs of latent hepatic encephalopathy. The efficiency of the 
use of S-adenosylmethionine in these patients presented too. 

Key words: alcoholic liver steatosis, hepatic encephalopathy, 
S-adenozylmetyonyn.

Вступ. Алкогольна хворо-
ба печінки (АХП) становить зна-
чну медико-соціальну проблему. За 

поширеністю і соціальною значи-
містю вона посідає друге місце піс-
ля захворювань печінки вірусної 
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етіології [1, 2, 3]. Під поняттям пе-
чінкової енцефалопатії (ПЕ) розумі-
ють комплекс неврологічних та пси-
хічних змін, який виникає у хворих 
із порушеною функцією печінки. 
Доволі часто ПЕ розвивається у па-
цієнтів із АХП вже на стадії гострого 
алкогольного гепатиту і досягає сво-
го піку при алкогольному цирозі пе-
чінки. За даними літератури є певні 
стадії ПЕ. Зокрема, згідно класифіка-
ції В.Т. Івашкіна и сп. [4], розрізня-
ють латентну форму  ПЕ та форму із 
клінічними проявами. В той же час, у 
Європі все ще залишається популяр-
ною класифікація ПЕ West-Haven, 
яка була сформульована ще у 1977 
році Гарольдом Конном та співавто-
рами [5, 6]. У цих класифікаціях ав-
тори виділяють «латентний» чи «мі-
німальний» ступінь ПЕ. Вчасне ви-
явлення таких субклінічних форм 
цього захворювання залишається 
актуальним. Зокрема, у пацієнтів із 
АХП, у яких ПЕ часто виникає при 
розвитку гострого алкогольного ге-
патиту чи цирозу. Вчасна діагности-
ка ПЕ та призначення відповідної те-
рапії у такого контингенту хворих 
дає можливість дещо уповільнити 
каскад складних патофізіологічних 
процесів прогресування ПЕ.

Матеріали та методи. Обстежено 
67 пацієнтів із АХП за період 2010-
2012 років, які лікувалися у терапев-
тичному відділенні Стрийської цен-
тральної міської лікарні Львівської 
області. Переважали чоловіки 
(85,0%). Середній вік 45±15,56 років. 
Діагноз АХП встановлювали на осно-
ві анамнезу, клініко-лабораторних та 
ультрасонографічних даних. У всіх 

пацієнтів ретельно збирали алко-
гольний анамнез, проводили загаль-
ний посистемний огляд, визначали 
антропометричні показники (ріст, 
вагу, розраховували індекс маси тіла 
– ІМТ), виконували загальний та 
розширений біохімічний аналіз кро-
ві (глюкоза, білірубін та його фрак-
ції, рівні аланінамінотрансферази 
(АлАТ), аспартатамінотрансферази 
(АсАТ), лужної фосфатази, сечовини 
та креатиніну), ліпідограму. Також 
усім пацієнтам проводили ультрасо-
нографію печінки. 

Для визначення латентної форми 
ПЕ використовували психометрич-
ний тест Рейтана (тест з’єднання 
цифр, Number Connection Test). Із 
всієї групи хворих алкогольний сте-
атогепатит констатовано у 38, го-
стрий алкогольний гепатит – у 5,  ал-
когольний цироз печінки  –  у 24.

Для подальшого дослідження 
відібрано тільки пацієнтів із алко-
гольним стеатогепатитом, яких роз-
ділено на дві порівняльні групи. 
Базисне лікування всіх хворих вклю-
чало дієту, дезінтоксикаційну тера-
пію, гепатопротектори. Пацієнтам 
першої групи додатково призна-
чено S-аденозилметіонін у дозі 5 
мл (400  мг) дом’язово двічі на день 
впродовж 7 днів, пізніше 400-800 мг 
(1-2 таблетки) двічі на день перо-
рально впродовж 1 міс. Хворі другої, 
конт рольної групи цього фармацев-
тичного засобу не отримували. 

Оцінку ефективності лікування 
проводили через 1 міс. Окрім низ-
ки антропометричних, клінічних та 
лабораторних досліджень всім па-
цієнтам повторно проводили тест 
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Рейтана. Статистичне опрацюван-
ня отриманих числових показників 
проведено за допомогою програмних 
пакетів електронних таблиць Excel v. 
2007 (Microsoft, USA) і STATISTICA 
v. 6 (Statsoft, USA). Параметричні ха-
рактеристики подавали як середнє 
арифметичне ± стандартне відхилен-
ня (σ).

Результати досліджень та їх об-
говорення. Динаміку змін антропо-
метричних та лабораторних змін у 
пацієнтів обох груп представлено у 
таблиці 1. 

Згідно даних, наведених у та-
блиці, відзначено вірогідне зни-
ження біохімічних показників про-
цесу цитолізу (зменшення рів-
нів АлАТ, АсАТ) у групі пацієнтів, 
які отримували впродовж місяця 
S-аденозилметіонін.

Для визначення наявності ла-
тентної форми ПЕ всім пацієнтам 
до/після лікування проводили пси-
хометричний тест Рейтана [7, 8, 9, 
10]. Тест Рейтана широко викорис-
товується у клінічній практиці та є 

ефективним методом визначення ен-
цефалопатії [11]. Цей тест представ-
ляє собою лист паперу із розміще-
ними у різних місцях цифрами від 1 
до 25. Завданням пацієнта було мак-
симально швидко ручкою або олів-
цем з’єднати усі цифри лінією в міру 
зростання (рис. 1). Результати тесту 
вимірювали у секундах. Практично 
здорові люди виконують це завдан-
ня в межах 40 с. Якщо на виконання 
тесту витрачено 40-60 с. – розціню-
ють як латентну форму ПЕ, 60-90 с. – 
І ст., 90-120 с. – ІІ ст., більше 120 с. – 
ІІІ ст. [12].

Згідно даних тестування при 
первинному огляді серед усіх 38 па-
цієнтів у 21 (55,3%) констатовано на-
явність різного ступеня ПЕ. Зокрема, 
латентну форму ПЕ констатовано  у 
18 (47,3%) пацієнтів, І ст. – у 2 (5,3%), 
ІІ ст. – в 1 (2,7%).  З них у першу гру-
пу дослідження включено 12 пацієн-
тів: 10 із латентною формою, 1 – із І 
ст.  та 1 – із ІІ с. ПЕ; у другу групу – 9 
пацієнтів: 8 із латентною формою та 
1 – із І ст. 

Таблиця 1.
Динаміка антропометричних та лабораторних змін m±σ

Показники
Пацієнти 1 групи

(n=20)
Пацієнти 2 групи

(n=18)
до лікування через 1 міс. до лікування через 1 міс.

Маса тіла (кг) 87,5±13,1 87,1±3,5 89,3±10,9 88,7±7,6
ІМТ кг/м2 31,5±5,1 31,0±2,1 31,9±4,7 31,2±4,1

Білірубін (мкмоль/л) 52,1±10,2 38,9±3,1 50,9±8,0 40,43±3,4
АлАТ (ммоль/л) 1,86±0,6 0,76±0,2* 1,93±0,8 0,95±0,2
АсАТ (ммоль/л) 1,62±1,2 0,78±0,2* 1,54±0,9 0,91±0,2

Глюкоза (ммоль/л) 6,1±1,7 5,5±2,1 6,9±1,6 5,4±1,0
Сечовина (ммоль/л) 8,7±3,5 6,9±1,6 8,1±2,4 7,1±2,1

Креатинін (мкмоль/л) 174±3,1 161±2,7 181±4,3 173±1,5
Загальний холестерин (ммоль/л) 7,1±0,5 6,1±1,1 7,8±0,1 7,1±0,9

Тригліцериди (ммоль/л) 2,6±0,7 2,0±0,1 2,7±0,8 2,4±0,1
* p<0,05 у порівнянні із групою контролю.
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Через місяць після проведеної 
терапії отримано наступні резуль-
тати тестування: кількість пацієнтів 
із різними ступенями ПЕ зменши-
лась майже наполовину – із 21 до 10. 
Найкращі результати констатовано у 
першій групі, де пацієнти отримува-
ли S-аденозилметіонін. Зокрема, се-
ред 12 хворих тільки у 4 (33,3%) від-
значено латентну форму ПЕ, І і ІІ ст. 
не було виявлено. У контрольній 
групі серед 9 пацієнтів у 6 залиши-
лись ознаки латентної форми ПЕ, в 
1 – І ст. 

Отже, використання S-аденозил-
метіоніну у пацієнтів із алкоголь-
ним стеатогепатитом покращує 
лабораторні показники функції 

печінки, що проявляється  насампе-
ред у зменшенні процесів цитолізу. 
Це співзвучно із даними інших авто-
рів [13, 14]. Окрім цього, призначен-
ня S-аденозилметіоніну за рахунок 
його вираженої антидепресивної дії 
дозволило значно покращити пси-
хоемоційний статус у половини та-
ких пацієнтів, що теж співзвучно із 
даними низки літературних джерел 
[15-17].

Висновки.
Використання простого та до-

ступного тесту Рейтана у пацієн-
тів із алкогольним стеатогепатитом 
дає можливість визначити латентну 
форму печінкової енцефалопатії.

Майже у половини (55,5%) паці-
єнтів із алкогольним стеатогепати-
том виявляють ознаки латентної пе-
чінкової енцефалопатії.

Застосування S-аденозил-
метіоніну у пацієнтів із алкогольним 
стеатогепатитом дає можливість по-
кращити лабораторні показники, зо-
крема, знизити процеси цитолізу у 
гепатоцитах, а також за рахунок ан-
тидепресивної дії цього препарату 
значно покращити психоневрологіч-
ний статус таких пацієнтів.
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КЛИНИКО–ЭПИДЕМИОЛОГИчЕСКАЯ хАРАКТЕРИСТИКА 
хРОНИчЕСКОЙ ФОРМы hcv-ИНФЕКЦИИ

В.Н. Козько,  Н.В. Анцыферова,  А.О. Соломенник, Я.И. Копейченко 

В статье приведен обзор эпидемиологии и клинических особенностей 
хронической формы гепатита С. Проанализированы пути заражения HCV-
инфекцией и группы риска больных. Дана характеристика клинической 
картины заболевания.
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clinical and epidemiological characteristics of 
chronic form of hcv-infection

V.N. Kozko., N.V. Antsyferova., A.O. Solomennyk, Ya. I. Kopiychenko 

Review of epidemiology and clinical features of chronic forms of hepatitis 
C  are presented in the article. The ways of infection HCV-infected and at-risk 
patients are analyzed. The clinical picture of the disease has been characterised .

Кey words: hepatitis C, HCV-infection, fibrosis, epidemiology, clinic.

Вступ. Хронічний гепатит ди-
фузно уражає печінку, що призво-
дить до переродження нормальної 
печінкової тканини у фіброзну [1, 2]. 

Хронічний перебіг гепатитів ста-
новить найбільшу небезпеку [3]. 
Симптоми хвороби непостійні, у 
більшості хворих їх не пов’язують 

з печінковою проблематикою [4-6]. 
Перебіг хронічного гепатиту С від-
носно тривалий час не супроводжу-
ється тяжкими клінічними проява-
ми та ускладненнями [7].

Для цієї інфекції типовою є ви-
сока варіабельність клінічних про-
явів і наслідків захворювання, що 
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обумовлено різною географічною 
поширеністю генотипів та квазіви-
дів вірусу гепатиту С[8].

Матеріали та методи дослі-
дження. Було обстежено 206 хворих 
на ХГС у стадії загострення. Вік хво-
рих становив від 24 до 61 року (се-
редній вік – 43,8±2,5 роки), перева-
жали особи віком від 33 до 45 рокiв 
(49,5 %); частіше хворіли чоловіки (у 
2,5 рази).

Результати дослідження та їх 
обговорення. Клінічна характе-
ристика обстеженого континген-
ту включала оцінку скарг хворих на 
час дослідження; детальний аналіз 
анамнестичних даних захворюван-
ня, у тому числі, шляхів та факторів 
зараження; фізикальний огляд.

Аналіз шляхів інфікування ВГС  
наведений у табл. 1.

Як видно з таблиці 1, вживання 
наркотиків встановлено в 24% обсте-
жених хворих, надлишкову масу тіла 
мали  майже 1/4 хворих (23,78%). 130 
(63,1%) хворим  вперше діагностова-
но ВГС на стадії хронізаціїї. З них: у 
4 (3.07%) хронiчна форма гепатиту С 

була виявлена при обстеженні в рев-
матолога; у 3 (2,3%) хворих – при від-
відуванні алерголога; у 48 (36,93%) 
– при плановому обстеженні на anti-
HCV, у 75 (57,7%) хворих – при об-
стеженні у зв’язку з клінічними да-
ними.

Детальне опитування засвідчи-
ло, що 1/3 хворих на “випадково” 
виявлений ХГС протягом певного 
часу (в середньому 1,7±0,64 років) до 
встановлення діагнозу ХГС зазнача-
ли невмотивовану слабкість, швид-
ку стомлюваність, зниження праце-
здатності, дратівливість, порушення 
сну, періодичне відчуття тяжкості у 
правому підребер’ї. Отже, період по-
чаткових клінічних проявів захво-
рювання тривалий час залишається 
нерозпізнаним та не наділеним спе-
цифічною увагою.

У більшості випадків перебіг за-
хворювання характеризувався на-
явністю супутньої патології. Майже 
половина обстежених хворих мала 
патологію з боку травної системи 
(47,57%), хронічний холецистит ви-
явлений у 87 (42,23%) пацієнтів,  

Таблиця 1.
шляхи зараження ВГС у обстеженого контингенту хворих

Причина захворювання Відсоток випадків у хворих віком, років
24–32 33–45 46–55 56–61

Прийом наркотиків 13 8 3 –
Оперативні втручання 2 5 3 3

Гемотрансфузія 1 3 2 3
Стоматологічні втручання 1 1 – –

Діагностичні інструментальні огляди 3 – 2 –
Контакт з чужорідною кров’ю 1 5 3 –

Пірсинг, татуювання 8 2 – –
Небезпечний секс 3 2 – –

Нез’ясована етіологія 4 9 7 4



79

Гепатологія, 2012, №4

у 34 (16,5%) хворих він поєднувався з 
хронічним панкреатитом, дискінезія 
жовчовивідних шляхів спостерігала-
ся у 36 (17,47%), постхолецистекто-
мічний синдром – у 1 (0,48%), хроніч-
ний гастродуоденіт – у 29  (14,.07%), 
виразкова хвороба шлунка / дванад-
цятипалої кишки – у 10 (4,85%), хро-
нічний панкреатит – у 4 (1,94%) па-
цієнтів. У частини пацієнтів були 
захворювання серцево-судинної та 
нервової систем, а саме: ішемічна 
хвороба серця та гіпертонічна хво-
роба – у 18  (8,73%), нейроциркуля-
торна дистонія – у 31  (15,04%) хво-
рого. Хронічні обструктивні за-
хворювання легень відмічались 
у 9  (4,36%), хронічна гіпохромна 
анемія –  в 3 (1,45%), поліартрит – 
у 51 (24,75%), алергічний дерматит – 
у 6  (2,91%) , псоріаз – у 1 (0,48%) 
хворого. Незначна кількість хво-
рих мала патологію з боку сечови-
відної системи: хронічний цистит –  
у 4 (1,94%), хронічний пієлонеф-
рит – у 7 (3,39%), сечокам’яна хво-
роба – в 11 (5,33%) хворих на ХГС. 
Порушення репродуктивної функції 
мали місце в анамнезі 9 (14,75%) жі-
нок.

Більшість обстежених хво-
рих (75,24%) мали прояви аcтено-
вегетативного синдрому. У клініч-
ній картині переважали скарги на 
загальну слабкість упродовж дня 
(72,81%), швидку втомлюваність при 
звичайних фізичних навантажен-
нях (67,47%), наростаюче знижен-
ня працездатності (72,81). Уважний 
збір скарг хворих виявив числен-
ні, часами замасковані, прояви емо-
ціональної лабільності (90,77%), що 

виражалася дратівливістю, знерво-
ваністю, пригніченням настрою, апа-
тією. Порушення сну у вигляді без-
соння у нічний час, раннього пробу-
дження чи поверхневого чуйного сну 
мало місце більш ніж у чверті хво-
рих (26,21%). Періодичний легкий 
головний біль різної локалізації, пе-
реважно у 2-й половині доби, супро-
воджував перебіг захворювання де-
кількох хворих (5,33%). Схильність 
до коливання АТ відмічена у хворих 
різних вікових груп (16,5%). Проте, 
найчастіше зустрічалась певна зако-
номірність: у хворих, що мали асте-
нічну/гіпостенічну будову тіла про-
стежувалася тенденція до гіпотонії, 
тоді як у хворих із гіперстенічною 
статурою рівень АТ був вище нор-
ми. Зазвичай, пітливість (10,19%) та 
запаморочення (6,79%) відображали 
зміни рівнів АТ у хворих. На нашу 
думку, клінічні прояви астено–веге-
тативного синдрому були обумовле-
ні незбалансованістю функцій сим-
патичної та парасимпатичної вегета-
тивної нервової системи на тлі про-
гресуючого хронічного інфекційно-
го процесу, що проявлялося різно-
манітною перманентною та паро-
ксизмальною симптоматикою, осо-
бливо при фізичному та емоційному 
навантаженні.

Майже 70% хворих на ХГС мали 
прояви диспепсичного синдро-
му, вираженість яких, в тій чи ін-
шій мірі, залежала від тривалості за-
хворювання. Так відмічено, що хво-
рі, які страждають на ХГС більш ніж 
3 роки, мають певні проблеми зі ви-
порожненням у вигляді послаблення 
та/або закрепу (69,9). Також для цієї 
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категорії хворих, як правило, харак-
терна непереносимість жирної їжі 
(30,58%), вживання якої сприяє фор-
муванню нестійких випорожнень, 
викликає відрижку, нудоту та поси-
лює відчуття дискомфорту у право-
му підребер’ї; на ознаки метеориз-
му вказало 13,59% хворих. Можна 
припустити, що дані розлади з боку 
травної системи зумовлені наявністю 
дисбіотичних явищ, що є закономір-
ним наслідком хронічного вірусного 
гепатиту. У цілому, найчастіше хворі 
на ХГС скаржилися на почуття тяж-
кості у правому підребер’ї (63,59%), 
частина з них також відмічала ана-
логічні відчуття в епігастральній ді-
лянці (23,78%). Наростання зазначе-
ного дискомфорту у верхньому ква-
дранті живота провокувало будь-яке 
фізичне навантаження, незручне по-
ложення тіла та недотримання дієти.

 У більшості хворих (56,93%) спо-
стерігалося зниження апетиту (зага-
лом чи вибірково) відносно окремих 
видів харчів (м’ясо, кисломолочні), 
деякі хворі зазнали відразу до запа-
хів (9,22%). Певну кількість хворих 
упродовж дня супроводжувала по-
стійна або періодична нудота (12,62). 
Також хворі скаржилися на відриж-
ку (16,5%), сухість (14,07%) та гірко-
ту (3%) в роті, що відбиває ступінь 
залучення та реактивність травної 
системи в інфекційний процес.

Жовтяницю переважно оціню-
вали як легку, у поодиноких хво-
рих вона поєднувалася з свербін-
ням (4,36%) та висипкою навколо 
суглобів верхніх кінцівок (1,45%). 
У всіх хворих з явищами жовтяни-
ці спостерігалася холурія (18,9%); у 

частини пацієнтів – ахолія (11,65%).
Більшість обстежених (80,1%) на 

момент огляду не страждала на жов-
тяницю. Проте, у 9 (4,36%) хворих 
помічений сірувато-блідий колір об-
личчя. 

У частини хворих (29,61%)  спо-
стерігалися ознаки абдомінально-
больового синдрому. Постійний або 
періодичний біль в епігастрії (16,1%) 
та правому підребер’ї (29,61%) зде-
більшого мав ниючий чи давлячий 
характер легкої або помірної інтен-
сивності. Частіше біль наростав у 2-й 
половині дня. 4 хворих. Дотримання 
ліжкового режиму полегшувало стан 
хворих. 

Артралгічний синдром спосте-
рігався у 15,5% хворих на ХГС. При 
цьому біль у суглобах носив три-
валий чи переміжний характер. 
Артралгії частіше спостерігали-
ся  у хворих, що страждають на ХГС 
більш ніж 3 роки. Деформації сугло-
бів не помічено. Однак, деякі хворі 
відмічали скутість рухів у суглобах 
(5,33%). 

У чверті хворих (25,24%) зафік-
совано періодичне короткочасне під-
вищення температури тіла до субфе-
брильного рівня переважно у вечір-
ній час, що суб’єктивно не супрово-
джувалося порушенням самопочут-
тя та минало мимовільно. Синдром 
гепатомегалії був у всіх  хворих на 
ХГС. Пальпація ділянки правого 
підребер’я дозволила виявити в тій 
чи іншій мірі збільшену (100%) та 
ущільнену (70,38%), зазвичай, по-
мірно чутливу чи дещо болісну пе-
чінку (86,4%). Відтак, гепатомега-
лія являє собою провідний синдром 
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ХГС. Селезінка була збільшена у 
23,78% хворих. Аналіз клінічної кар-
тини засвідчив, що у хворих на ХГС 
переважали прояви гепатомегаліч-
ного (100%), аcтено-вегетативного 
(75,24%), диспепсичного (69,9%) 
синдромів. (рис. 1).

ВИСНОВОК. Проаналізувавши 
клінічну картину ХГС можна ді-
йти висновку, що найуразливішою 
щодо інфікування ВГС та розви-
тку хронічних форм захворювання 
є соціально активна група людей у 
віці 24– 45 рр. Частіше страждають 
чоловіки (70,3%). Схильність до за-
хворювання на ХГС простежується 
в різних соціальних прошарках на-
селення. 

Вагома роль факторів, що спри-
яють прогресуванню хронічного 
процесу, а саме, алкоголізм, нар-
команія, ожиріння та супутня 

патологія з боку травної системи. 
Особливо загрозливу групу склада-
ють наркомани. В клінічній картині 
захворювання переважали антено-
вегетативний, диспепсичний та ге-
патомегалічний синдроми: артрал-
гія, алергічні дерматит, анемія та 

порушення у сфері репродуктивної 
функції, що мали місце в анамнезі 
певної частини хворих, являють со-
бою позапечінкові прояви ХГС, що 
на догоспітальному етапі усклад-
нювало своєчасну діагностику, лі-
кування та прогноз даного захво-
рювання. Проте, скарги, анамнез 
захворювання та основні клініч-
ні синдроми в обстежених хворих 
продемонстрували класичний «сце-
нарій» поступового розвитку, пере-
бігу та прогресування ХГС і невисо-
кий відсоток симптомів, які стосу-
валися інших органів і систем.

Рисунок 1. Частота (%) основних клінічних синдромів у хворих на ХГС.
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Про нові видання з проблеми  

гепатології

Вирусные гепатиты в схемах, 
таблицах и рисунках. Руководство 
по проблеме вирусных гепатитов 
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ФПДО / Б. А. Герасун, Р. Ю Грицко,  
А. Б. Герасун, Е. Ю. Малинникова,  
М. И. Михайлов. - Львов.: Кварт, 
2012. – 122 с., илл.

Автори:
Співробітники кафедри інфек-

ційних хвороб Львівського націо-
нального медичного університету 
імені Данила Галицького

професор, д. мед. н. ГЕРАСуН 
борис Абрамович;

доцент, к. мед. н. ГРИЦКО Роман 
юліанович;

асистент, к. мед. н. ГЕРАСуН 
Олександр борисович.

Співробітники ДУ НДІ 
«Поліомієліту і вірусних енцефалітів 
ім. М. П. Чумакова РАМН» провід-
ний науковий співробітник, к. мед. н. 
МАЛІННІКОВА Олена юріївна; 

професор, член-кор. РАМН, ди-
ректор інституту МИхАЙЛОВ 
Михайло Іванович.

Рецензенти:
Сторожаков Г. І., академік 

РАМН, професор, доктор медич-
них наук, президент Російського 
науково-дослідного медичного уні-
верситету ім. М. І. Пірогова

Ільченко Л. ю., доктор ме-
дичних наук, професор, зав. відді-
ленням вірусних гепатитів ГУ НДІ 
«Поліомієліту і вірусних енцефалітів 
ім. М. П. Чумакова РАМН» 

Мороз Л. В., доктор медич-
них наук, професор, завідую-
ча кафедрою інфекційних хвороб 
Вінницького медичного університе-
ту ім. М.І. Пірогова.

Посібник складено з урахуван-
ням особливостей викладання на 
курсах тематичного удосконалення 
лікарів усіх спеціальностей та розра-
ховано на викладачів вищих медич-
них навчальних закладів, які викла-
дають проблему вірусних гепатитів. 
Ілюстративний матеріал призначе-
ний для використання на лекціях і 
практичних заняттях.

Від авторів. Повсюдне поширен-
ня, високий рівень захворюваності, 
тяжкість перебігу та особливості на-
слідків роблять проблему вірусних 
гепатитів однією з найактуальніших 
в медицині. До того ж, позапечінкова 
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реплікація вірусів гепатитів В і С, їх 
онкогенний вплив, зв’язок заражень 
з медичними втручаннями висува-
ють її в ряд загальномедичних.

Незважаючи на значні успіхи у 
вивченні етіології вірусних гепатитів 
та практичні досягнення, захворю-
ваність залишається високою. Крім 
того, результати дослідження будови 
збудників та удосконалення діагнос-
тики поставили перед медичною на-
укою і практикою нові завдання. Так, 
стало відомо про вірусні мутації, що 
впливають на ефективність діагнос-
тики, специфічної профілактики та 
противірусної терапії.

Складним є і викладання про-
блеми вірусних гепатитів. Значна 
кількість нозологічних одиниць, 
схожість клініки, широкий спектр 
серологічних маркерів інфекційного 
процесу, розвиток численних поза-
печінкових проявів, величезна кіль-
кість препаратів, запропонованих 
для лікування хронічних гепатитів, 
часто без достатнього обгрунтуван-
ня, ускладнюють орієнтування в ді-
агностиці та лікуванні. Ці та бага-
то інших обставин спонукали склас-
ти посібник для підвищення квалі-
фікації лікарів різних спеціальнос-
тей в профілактиці, діагностиці та 
лікуванні вірусних гепатитів, в яко-
му малюнками, схемами, таблиця-
ми висвітлені основні аспекти про-
блеми. Особливу увагу ми приді-
лили діагностичному значенню се-
рологічних маркерів інфекційного 
процесу, диференціальної діагности-
ці жовтяниць різного генезу, в тому 

числі, у вагітних жінок. При викладі 
принципів противірусної терапії ми  
обмежи лися тими препарата-
ми, ефективність яких доведена. 
Намагаючись не перевантажувати 
посібник свідомо упустили ряд ас-
пектів, зупинившись тільки на тих, 
які відповідають можливостям ви-
кладання на курсах тематичного 
удосконалення лікарів.
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НЕКРОЛОГ

24 жовтня 2012 року пішов із життя
ВАЛЕРІЙ МИТРОФАНОВИч 

ФРОЛОВ

Доктор медичних наук, профе-
сор, зав. кафедрою інфекційних хво-
роб з епідеміологією ДЗ «Луганський 
державний медичний університет», 
зав. відділом екологічної генетики 
та імунології Українського науково-
го центру медичної генетики НАМН 
України, заслужений діяч науки і тех-
ніки України. 

Фролов Валерій Митрофанович 
народився 14 серпня 1950 року у 
місті Олексіївка Воронезької (нині 
Бєлогородської) області Росії.

Закінчив з золотою медаллю 
Олексіївську середню школу № 1  
ім. М.С. Ольмінського, з червоним 
дипломом – Воронезький держав-
ний медичний інститут ім. акад. М.Н. 
Бурденка у 1973 році, а далі клінічну 
ординатуру та аспірантуру на кафе-
дрі інфекційних хвороб і епідеміології 
своєї Alma mater. 

В 1979 році у спеціалізованій Раді 
при ІІ Московському державному ме-
дичному інституті ім. М.І. Пирогова 
захистив кандидатську дисертацію, 
присвячену клінічній імунології та 
імунореабілітації хворих вірусними 
гепатитами. Для того часу ця наукова 
тема була досить новою і потребувала 
нових методологічних підходів, тому 
значна частина роботи була виконана 
в м. Ризі у Латвійському гепатологіч-
ному центрі в акад. О.Ф. Блюгера під 
прямим керівництвом видатного іму-
нолога проф. Х.М. Векслера. До того 
ж періоду відноситься початок багато-
літніх експериментальних та клінічних 

досліджень імунорегулюючої ролі і па-
тогенетичного значення природно-
го інгібіруючого фактору (ПІФ) в сис-
темі імунологічного гомеостазу, які 
проводились В.М. Фроловим сумісно 
з автором відкриття цього феномена 
д. мед. н. Н.В. Журавльовою. Вказані 
роботи стали фундаментом створен-
ня імунометаболічної концепції пато-
генезу інфекційних захворювань, яка 
в повній мірі була розкрита на моде-
лі рожистої інфекції в докторській 
дисертації В.М. Фролова, успішно за-
хищеної в 1986 р. в Київському НДІ 
епідеміології та інфекційних хвороб  
ім. Л.В. Громашевського.

В 1973–80-х рр.  був здійсне-
ний цикл робіт відносно імуномо-
делюючих властивостей кумису з 
коров’ячого молока, різноманітних 
фітопрепаратів. За матеріалами цих 
досліджень, які були представлені на 
ВДНГ (м. Москва), був нагороджений 



86

Гепатологія, 2012, №4

срібною медаллю. 
З 1978 по 1986 рік займав поса-

ду асистента, потім доцента кафедри 
інфекційних хвороб та епідеміології 
Воронезького державного медичного 
інституту ім. акад. М.Н. Бурденка.

В 1986 р. після отримання вче-
ного ступеня доктора медичних 
наук, на запрошення МОЗ України,  
В.М. Фролов очолив кафедру ін-
фекційних хвороб та епідеміології 
Луганського державного медичного 
інституту (нині університету), якою 
керував протягом майже 26 років. 

За період 1986–1999 рр. голо-
вні наукові зацікавлення проф. В.М. 
Фролова були зосереджені на вивчен-
ні проблем екологічної імунології ве-
ликого промислового регіону Донбасу, 
розробці раціональних підходів іму-
нокорекції та імунореабілітації хво-
рих з хронічними інфекційними про-
цесами (рецидивуюча рожа, повтор-
ні ангіни, хронічні вірусні гепатити В 
та С). Кафедра була клінічною базою 
Фармкомітету СРСР, в зв’язку з чим 
тут вивчалась клінічна ефективність 
багатьох нових лікарських препаратів.

Вчене звання професора  
В.М. Фролову присвоєно в 1988 році; 
в 1993 р. він був обраний дійсним чле-
ном Нью-Йоркської Академії наук, в 
1995 р. – обраний почесним профе-
сором Луганського державного ме-
дичного університету, в тому ж році 
був нагороджений золотою медаллю 
Польської Академії наук. В 2008 році 
Указом Президента України присвоє-
но почесне звання «Заслужений діяч 
науки і техніки України».

В 1993-1999 рр.. проф.  
В.М. Фролов був експертом ВАК 
України за спеціальністю « Інфекційні 
хвороби», а з 1995 року – за спеціаль-
ністю «Клінічна імунологія», став, 

таким чином, першим експертом ВАК 
за цією спеціальністю в СНД. 

У 1999 р. кафедра, яку очолював 
проф. В.М. Фролов, стала клінічною 
базою Державного Фармакологічного 
центру МОЗ України; за період  
1990 – 2003 рр. під керівництвом проф.  
В.М. Фролова пройшли клінічні ви-
вчення багато імуноактивних препа-
ратів. Головна увага цього періоду ді-
яльності проф. В.М. Фролова приділя-
лась розробці раціональних підходів 
до імунореабілітації хворих на осно-
ві оптимальних комбінацій імуноак-
тивних препаратів природного похо-
дження і фітокомпозицій.

Багаторічна сумісна робота з 
Українським науковим центром ме-
дичної генетики, НАМН України в 
розділі екологічної імунології завер-
шилось відкриттям в 1998 році від-
ділу екологічної імунології і генети-
ки  Українського наукового центру ме-
дичної генетики, яку очолював проф. 
В.М. Фролов. На базі відділу прове-
дений значний обсяг досліджень по 
проблемах впливу екологічно неспри-
ятливих факторів навколишнього 
середо вища на імунний статус і цито-
генетичні показники, описаний син-
дром екологічного імунодефіциту (су-
місно з проф. Г.М. Дранником), розро-
блені раціональні підходи імунореабі-
літації хворих з синдромами підвище-
ної і хронічної втоми, хронічними ві-
русними гепатитами С та іншою пато-
логією. Проф. В.М. Фроловим розро-
блені оригінальні підходи до лікуван-
ня і медичної реабілітації хворих з ви-
користанням фітопрепаратів та інших 
засобів природного походження. 

За час перебування в м. Луганську 
під керівництвом проф. В.М. Фролова 
захищено 26 докторських (у тому чис-
лі 4 – за спеціальністю «Імунологія та 
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алергологія») і більше 130 кандидат-
ських дисертацій. Проф. В.М. Фролов 
на протязі останніх 18 років був ке-
рівником спецради по захисту док-
торських дисертацій, більше 10 ро-
ків був членом докторської спецради 
по захисту дисертацій при Інституті 
епідеміології та інфекційних хвороб  
ім. Л.В. Громашевського АМН України, 
був членом редакційних колегій та ре-
дакційних рад журналів «Імунологія 
та алергологія», «Український ме-
дичний альманах», «Сучасна гастро-
ентерологія», «Сучасні інфекції», 
«Інфекційні хвороби», «Фітотерапія», 
«Гепатологія», а також замісником го-
ловного редактора наукового збірника 
«Проблеми екологічної та медичної ге-
нетики і клінічної імунології».

За різними напрямками інфек-
ційної патології та клінічної імуноло-
гії проф. В.М. Фроловим опублікова-
но більше 20 монографій та підруч-
ників, більше 1000 статей, отримано 
більше 250 патентів України та Росії на 
винаходи та корисні моделі, підготов-
лено більше 200 методичних рекомен-
дацій та інформаційних листів. Проф. 
В.М. Фроловим та його учнями суміс-
но з проф. Т.П. Гарник (Київ) прово-
дився великий обсяг наукових дослі-
джень відносно ефективності фіто-
терапії при лікуванні хронічних за-
хворювань печінки та жовчовивідних 
шляхів, а також використання методів 
народної медицини в профілактиці та 
лікуванні грипозної інфекції. 

Проф. В. М. Фролов мав вищу лі-
карську категорію за спеціальностя-
ми «Інфекційні хвороби» та «Клінічна 

імунологія», був головним позаштат-
ним інфекціоністом Луганської об-
ласної держадміністрації, керівни-
ком Луганської асоціації лікарів-
інфекціоністів та членом прези-
дії Асоціації інфекціоністів України. 
Проф. В. М. Фролов приймав актив-
ну участь у ліквідації декількох вели-
ких спалахів інфекційних хвороб у 
Луганській області, у тому числі – епі-
демії дизентерії у місті Луганську і 
Лутугинському районі (1989), черев-
ного тифу в м. Луганську (1992 р.), ві-
русних гепатитів А та Е у м. Кіровську 
(1995 р.) і вірусного гепатиту А в  
м. Суходольску (2003 р.).

У зв’язку з багаторічною професій-
ною лікарською та організаційною ро-
ботою багаторазово був нагороджений 
почесними грамотами Луганської об-
ласної держадміністрації. В 2006 р. наго-
роджений медаллю Луганської обласної 
ради «За заслуги перед Луганщиною». 
Був лауреатом Всеукраїнського конкур-
су «Золота фортуна».

Ректорат, колеги, практикуючі 
лікарі, колектив кафедри інфекційних 
хвороб та епідеміології ДЗ "Луганський 
державний медичний університет", 
редколегія журналу "Гепатологія" гли-
боко сумують з приводу передчасної 
смерті професора Фролова Валерія 
Митрофановича і висловлюють спів-
чуття рідним та близьким.

Світлу пам’ять про Валерія 
Митрофановича назавжди збережемо 
у своїх серцях.


