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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 заболевания 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 применяется класс лекарственных средств, называемый гепатопротекторами.
Нередко гепатопротекторами называют препараты, не имеющие к ним никакого отношения. Общей проблемой является «слабость» научной доказательной базы. В статье изложены общие представления о группе гепатопротекторов, 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 провокуючим фактором розвитку різних захворювань. До того ж, розлади функціонального стану печінки підвищують ризик виникнення неа декватних
реакцій організму на терапію, негативно впливають на якість та результат лікування. Такий стан речей
диктує необхідність оптимізації лікування печінки шляхом включення у терапію гепатопротекторів. Як
відомо, печінка залучена до патогенезу багатьох патологічних станів,
оскільки її ураження зумовлює серйозні порушення метаболізму, імунної відповіді, детоксикаційної здатності, противірусного та антимікробного захисту [1].
Патогенетичні механізми, які лежать в основі захворювань печінки,

дуже складні та різні, залежать від
етіології захворювання (вірусна, автоімунна, токсична, ін.); проте всі
вони супроводжуються запальною
реакцією, цитолізом, розвитком та
прогресуванням фіброзу (табл. 1).
Основні типові синдроми захворювань печінки:
синдром цитолізу;
синдром холестазу;
мезенхіально-запальний
синдром;
Синдром цитолізу виникає внаслідок порушення структурної цілісності клітин печінки і перебігає з вираженим порушенням проникності
клітинних мембран. Наявність, вираженість й етіологічні особливості визначають стратегію лікування
хронічних гепатитів і цирозу печінки.

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), ↑ гаммаглутамілтранспептидази (ГГТ),
↑холестерину, ↑ білірубіну (перев.
прямої фракції), ↑ жовчних кислот у
крові, ↑ уробіліну в сечі,
↑ стеркобіліну в калі

Мезенхіальнозапальний
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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порушення проникності зовнішньої та внутрішньої мембран;
наявність дистрофічних змін або
некрозу гепатоцитів.
Порушення проникливості плазматичних мембран гепатоцитів визначають за активністю в сироватці
крові таких цитоплазматичних ферментів як АсАТ, АлАТ, ЛДГ4, ЛДГ5.
Про некротичні процеси, деструкцію субклітинних структур гепатоцитів свідчить висока активність у сироватці крові ГлДГ, і мітохондріальної аспартатамінотрансферази (мАсАТ), які в нормі знаходяться в матриксі мітохондрій. Для прогнозування перебігу захворювання
суттєвими є наступні критерії:
а) тривале збереження підвищеної активності трансаміназ у плазмі вказує на пролонгованість руйнування печінкових клітин, що може
призвести до розвитку хронічного
захворювання печінки;
б) раптове зниження дуже високих показників активності трансаміназ без покращення клінічної картини може вказувати на руйнування значної маси тканини печінки,
оскільки тільки живі клітини є джерелом ферментів [5-9].
Синдром холестазу – це порушення утворення та секреції жовчі.
Розрізняють позаклітинний холестаз
(порушення секреції та відтоку жовчі у вигляді застою у жовчних протоках) та внутрішньоклітинний холестаз (ультраструктурні зміни гепатоцитів, накопичення компонентів
жовчі в гепатоцитах). Вказаний синдром супроводжується підвищенням у крові лужної фосфатази (ЛФ),

Синдром цитолізу розвивається
у випадку ушкодження клітин різної
етіології (вірусної, токсичної та ін.) і
заключається в некрозі гепатоцитів,
їх дисфункції, підвищенні проникливості мембран. В результаті цитолізу клітина частіше зберігає життєздатність. Якщо клітина гине, то
говорять про її некроз. Ушкодження
(некрози і дистрофія) можуть провокуватися різними факторами: інфекційними захворюваннями, токсинами, ксенобіотиками або деякими лікарськими засобами, гіпоксією, що супроводжується застійними
явищами, зокрема, закупоркою жовчних протоків. Переважно клінічно виражені пошкодження печінки,
включаючи гострий гепатит а також
активні фази хронічного прогресуючого захворювання в печінці, перебігають з цитолітичним синдромом
[3].
Ураження клітин печінки з некрозом або без нього викликає
швидкий вихід внутрішньоклітинних компонентів у кров. При цьому відмічають зростання у сироватці крові таких ферментів: аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), фруктозо-1фосфатальдолаза, орнітинкарбамаїлтрансфераза, альдолаза, лактатдегідрогеназа (ЛДГ4, ЛДГ5), глутаматдегідрогеназа (ГлДГ), сорбітдегідрогеназа, фіксують гіпербілірубінемію – за рахунок прямого білірубіну,
підвищення заліза та ферритину [4].
Залежно від ступеня (вираженості) ураження клітин розрізняють такі види порушення їх цілісності:
6
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g-глутаміл-транспептидази
(ГГТ),
зростанням холестерину, білірубіну,
жовчних кислот у крові, підвищенням уробіліну в сечі та зниженням
стеркобіліну в калі.
Мезенхіально-запальний синдром
характеризується внутрішньопечінковими та системними змінами показників клітинних і гуморальних
імунних реакцій. Він супроводжується гарячковим станом, артралгіями, лімфаденопатіями. У крові відмічають підвищену концентрацію
С-реактивного білка, зростання рівня імуноглобулінів (IgА, IgМ, IgG),
підвищення рівня антитіл.
Наслідком цитолізу, холестазу та
мезенхімально-запального процесу
може бути фіброзоутворення.
Фіброзоутворення – це заміщення гепатоцитів сполучною тканиною
аж до розвитку цирозу печінки. Цей
стан характеризується підвищенням
щільності печінкової тканини, прогресуванням стадій фіброзу за даними біопсії печінки, при цирозі печінки – появою портальної гіпертензії.
При дослідженні крові відмічають
підвищення вмісту сироваткових
маркерів фіброзу (гіалуронова кислота, пропептид–ІІІ–проколлаген та
ін.). Коли навколо ушкоджених гепатоцитів і проліфіруючих дуктул
з’являються фібробласти (початковий період колагонізації) фіброз є
ще зворотнім [5]. Своєчасна діагностика та виявлення перших ознак фіброзу та призначення гепатопротекторів може сприяти попередженню
розвитку цирозу та інших негативних змін, зумовлених фіброзуванням.

Сьогодні все частіше зустрічаються хвороби, під час лікування
яких необхідно застосовувати гепатопротектори: вірусні гепатити, хвороби печінки з соматичною супутньою патологією, хірургічною патологією, токсикологічними станами. Також частими у практиці лікування захворювань печінки є ситуації, коли призначення етіотропної
терапії, з тих чи інших причин, неможливе і, в той же час, необхідне
зменшення симптомів захворювання. З цією метою використовують
препарати, що належать до групи
гепатопротекторів [2], які підвищують стійкість печінки до патологічних дій, посилюють її знешкоджуючу функцію шляхом активації різних
ферментних систем, а також сприяють відновленню її функції при різних ушкодженнях, таким чином уповільнюючи прогресування хвороби.
Гепатопротектори призначають
як допоміжний препарат у лікуванні,
хоча сьогодні нагромаджено достатньо даних ефективного застосування
гепатопротекторів у пацієнтів із захворюваннями печінки, як основної
патології так і супутньої [4, 10–13].
Гепатопротектори
(новолат.
hepatoprotectoria від латин. hepar –
печінка і protect – захищати) – група лікарських засобів природного
(рослинного і тваринного) та синтетичного походження, з різними
механізмами дії, основною функцією яких є оберігання клітин печінки (гепатоцитів) від ушкоджуючої дії різних чинників і позитивний вплив на функцію печінки. Гепатопротекторами вважають
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гепатофіт та ін.); регенеруючий (гепабене, сирепар, тіотриазолін); спазмолітичний (гепабене, ербісол); протизапальний (силібінін, антраль, ліолів, фосфоглів, гепатофіт); холелітолітичний (солярен, урсодезоксихолева кислота); імономодулюючий
(ербісол, антраль, ліолів, фосфоглів);
гіпоанемічний (глутаргін).
Найраціональнішою вважають
класифікацію гепатопротекторів залежно від їх походження і, відповідно, хімічного складу:
рослинні препарати (сірін, гепатофіт, флавін, силібінін, білігнін, симепар, гепабене, фосфоглів та ін.);
препарати тваринного походження (сирепар, трофопар, вігератин, ербісол);
ессенціальні фосфоліпіди (ессенціалє, фосфоліп);
амінокислоти та їх деривати (глутаргін, адеметіонін, орнітин та ін.);
вітаміни, антиоксиданти та вітаміноподібні препарати;
препарати синтетичного походження (антраль, тіотріазолін, ліолів, тіазолідин, урсодезоксихолева
кислота та ін.).

різнорідну групу лікарських засобів,
які перешкоджають руйнуванню клітинних мембран і стимулюють регенерацію гепатоцитів. За анатомотерапевтично-хімічною класифікацією належать до групи A05 — препарати для лікування захворювань
печінки і жовчовивідних шляхів.
До цієї ж групи належать ліпотропні препарати. Важливо розуміти, що
до гепатопротекторів не відносять
біологічно активні добавки, оскільки останні не є лікарськими препаратами.
На сьогоднішній день, точний
механізм дії представників групи гепатопротекторів вивчений недостатньо і у більшості випадків може вважатися лише передбачуваним. Це,
в свою чергу, зумовлює складність
у визначенні рекомендацій до їх застосування. До них, зазвичай, відносять засоби, що підвищують стійкість печінки до патологічних впливів і різних ушкоджень, а також підсилюють її детоксикаційну функцію
шляхом підвищення активності ферментних систем – монооксигеназної
(цитохрому Р450 та інших мікросомних ферментів) та посилення процесів кон’югації.
Гепатопротектори проявляють
антитоксичний (сірін, глутаргін, силібінін, гепатофіт та ін.); антиоксидантний (силібінін, гепабене, ербісол, антраль, тіотріазолін, ліолів,
фосфоглів); мембраностабілізуючий
(сірін, глутаргін, силібінін, гепабене,
ессенціалє, антраль та ін.); жовчогінний (всі препарати рослинного походження, крім силібініну, симепару,
а також антраль, тіотріазолін, ліолів,

Наводимо класифікацію гепатопротекторів
запропоновану
І.І. Дегтяровою із співавт. (табл. 2).
Гепатопротекторними властивостями, більшою чи меншою мірою, володіють різні речовини, які зменшують явища цитолізу та стабілізують
мембранні структури гепатоцитів;
пригнічують процеси вільнорадикального окиснення клітин печінки;
зменшують явища мезенхімальноклітинного запалення за рахунок
8
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Класифікація гепатопротекторів [1]

Таблиця 2.

1. Препарати рослинного походження
Монокомпонентні: Гепарсіл, Дарсил, Легалон, Левасу,
Карсил, Силімарол, плоди розторопші та інші комбіновані:
1.1. Препарати на основі
Сірін ПМ (+артишок, лимонник, інозит, холін, метіонін,
розторопші плямистої:
таурин), Гепабене (+екстракт рутки), екстракт розторопші з
прополісом, Сімепар (+вітаміни гр. В, пантотенат Са) та ін.
Хофітол, холівер (+ куркума, жовч), Рафахолін, ФарковітВ12
1.2. Препарати артишоку
(+ ЕФЛ, інозитол, В1, В2, В6, В12, Са пантотенат, РР, фолієва
і оротова к-та, біотин)
Лів-52, Ліва, Лівомін, збір Детоксифіт, краплі Світанок,
1.3. Інші комплексні засоби
сиропи Бонджигар і Гепофіл
2. Препарати ессенціальних фосфоліпідів
Ессенціалє Н, ессенціалє форте Н, Ессел форте, Ліволін
2.1. Препарати рослинного
форте (В1, В2, В6, В12 і нікотинамід та вітамін Е), Фосфоліп
походження
(+лецитин)
2.2. Препарати тваринного
Ліпін
походження
3. Препарати амінокислот
3.1. Донатори тіолових сполук Метіонін, адеметіонін (гептрал)
3.2. Препарати інших
Аргінін + інші: (Цитраргінін, Глутаргін), комплексні засоби
амінокислот
– гепасол А
4. Препарати жовчних кисУрсодезоксихолева кислота (Урсохол, Урсофальк, Урсосан)
лот
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
Глутоксим, ербісол, ліпоєва (тіоктова) кислота, есавіт
8. Препарати різних груп
(вітаміни + лецитин), Біциклол, вітаміни та інші
9. Препарати з опосередкованим гепатопротекторним
Лактулоза (Дуфалак, Нормазе, Лактувіт, Лактусан та інші)
ефектом

залишається патогенетична терапія.
До такої базової терапії для швидшого досягнення клінічного ефекту можна додавати гепатопротектори із врахуванням спектра їх механізмів дії. Необхідно відмітити, що найбільшу кількість позитивних ефектів
проявляє урсодезоксихолева кислота
(УДХК).
В окремих випадках доцільно використовувати одночасне застосування гепатопротекторів із різних груп.

впливу на імунологічні та біосинтетичні процеси у печінковій тканині; нормалізують процеси тканинного дихання та окислювального фосфорилювання; покращують енергозабезпеченість гепатоцитів [5].
Терапія хворих з патологією печінки, в першу чергу, повинна бути
спрямована на усунення причини ураження. У випадках, коли етіотропна терапія з певних причин є
неможливою, основним підходом
9
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Вибираючи гепатопротектори з різними механізмами дії можна впливати на різні ланки патогенезу хвороби.
Наприклад, переважним механізмом
дії адеметіоніну, ессенціальних фосфоліпідів і силімарину є пригнічення
процесів пероксидного окиснення ліпідів у гепатоцитах. У той же час УДХК
переважно діє за рахунок витіснення
токсичних гідрофобних жовчних кислот. УДХК проявляє цитопротективний ефект (витісняє гідрофобні токсичні жовчні кислоти, які руйнуть клітинні мембрани); холеретичний ефект
(посилює синтез і активне видалення
із гепатоцитів жовчних кислот); імуномодулюючий (гальмування експресії на мембранах HLA та пригнічення

має цитопротективний ефект – бере
участь у синтезі структурних білків і
фосфоліпідів; антиоксидантний – бере
участь у синтезі глутатіону – природного антиоксиданта; антихолестатичний – приймає участь у сульфуруванні токсичних жовчних кислот. Сірін
призначають у випадку токсичних
уражень печінки, хронічних алкогольних гепатитів і цирозів, некалькульозного холециститу, дискінезії жовчовивідних шляхів. Сірін – це натуральний
гепатопротектор, який має властивості захищати і відновлювати печінку,
нормалізувати травлення та покращувати роботу травного тракту, його рекомендують призначати після курсів
антибіотико- та хіміотерапії (табл. 3).

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
+

викиду прозапальних цитокінів); антиапоптичну дію (гальмування виходу
цитохрому С з мітохондрій та запуску
каскаду каспаз) [2]. Одночасне застосування УДХК та будь-якого із вказаних препаратів суттєво пришвидшує
позитивну динаміку під час лікування.
Ессенціальні фосфоліпіди зменшують вираженість синдрому цитолізу, опосередковано проявляють
антифібротичну дію. Адеметіонін

Таким чином, у лікуванні хворих
на хронічні гепатити різної етіології (вірусної, токсичної), доцільно застосовувати гепатопротектори. Однак призначення повинно бути лише після проведення порівняння фармакокінетичного
впливу окремих препаратів з використанням даних доказової медицини, що
дозволяє науково обґрунтувати терапевтичні властивості, ефективність та
безпечність препаратів (табл. 4).
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Метаболізм азоту, дезамінуванВнутрішньовенно краня амінокислот з утворенням
пельно зі швидкістю
сечовини, регуляція окисноПідвищення рівня аміаку
40
крапель\хвилину –
відновних процесів. Препарат в крові (кома, кровотеча з 500 мл
розчину (можливе
нормалізує співвідношення амівен стравоходу).
повторне
введення через
нокислот та зменшує рівень амі12
годин).
аку в крові.

Активація циклу трикарбоноВ залежності від тяжкості
Хронічні гепатити, осових кислот; регуляція вуглевод- бливо
хвороби 300-600 мг\день –
на
тлі
цукрового
діневого та ліпідного обміну. Ліпо- абету; при ознаках полів\в крапельно на 0,9%
тропний ефект та вплив на вуг- нейропатії; на тлі жирової розчині натрію хлориду,
леводний обмін забезпечують
в\м 2-3 тижні; підтрихвороби печінки, алко- або
гепатопротекторний ефект премуюча терапія по 300 мг
гольної
інтоксикації.
парату.
1-2 рази на день 1-2 місяці.

Аргінін, яблучна кислота, аспаргінат, вітаміни групи В

Кислота тіоктова

Адеметионін

Гепасол А
(Hepasol A)

Кислота тіоктова
(Acidum thiocticum)
Еспа-ліпон
(Espa-lipon)
Берлітіон
(Berlithion)

Гептрал
(Heptral)
Ademetioninum

Адеметионін як головний донор
метильної групи приймає участь
у більшості біологічних реакцій
організму; забезпечує баланс
азоту в організмі. Недостатність
адеметионіну при холестазі
сприяє цитолізу гепатоцитів.
Природний антиоксидант та
антидепресант.

Див. сілімарин. За рахунок фумарину усуває спазм сфінктера
Одді (холеспазмолітична дія).

Сілімарин та алкалоїд фумарин у складі екстракту трави
димянки лікарської

Гепабене
(Hepabene)

1. Холестази.
2. Депресивний
синдром, зокрема,
внаслідок побічної дії
інтерферонотерапії ХГ.

Інтенсивна терапія: 400-800 мг\
добу в\м або в\в до 2-х тижнів;
підтримуюча терапія – по
800-1600 мг\кг досередини, у
перервах між їдою.
Загострення депресивного
синдрому супроводжується
зменшенням вмісту
адеметионіну в крові та мозку,
що потребує збільшення дози.

Хронічні ураження печінвід тяжкості хвоки (вірусне, токсичне), жи- Залежно
роби
–
сілімарин
140
рова хвороба печінки. При- або - 70, після їди,–по
1
значається для підтримую- драже 2-3 рази на день.
чої терапії.
Див. сілімарин. Має переваги при наявності у хвоПо 1 капсулі 3 рази на
рих на ХГ дискінезії жовдень після їди.
чновивідних шляхів.

Антиоксидантна та мембраностабілізуюча активність, зменшення ПОЛ; вплив на синтез
фосфоліпідів.

Екстракт плодів росторопші
плямистої та окремі сполуки з
неї. Подібні за складом препарати: сілібор, сілібнін, карсил, катерген, гепабене та інші

Доза

Сілімарин
(Silimarinum)
Legalon

Основні показники

Механізм дії

Склад

Таблиця 4.

Препарат

Коротка характеристика основних гепатопротекторів [14]
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Ессенціале Н
(Esentiale N)

Тіотріазолін
(Thyotriazolini)

Урсохол
(Ursohol)

Препарат

Ессенціальні фосфоліпідидигліцеридні ефіри холінфосфорної кислоти

Доза

В\в повільно 5-10 мл на
добу, розводять власною
кров’ю пацієнта, до 10 днів,
надалі лікування продовжують препаратом Ессенціале форте Н по 2 капс.
2-3 рази на день під час їди.
Підтримуюча доза – 1 капс.
3 рази, тривалість 3-6 місяців.

Хронічні гепатити будьХронічний гепатит з виякої активності та цироз раженою активністю, інпечінки, особливо на тлі фаркт міокакарду-по 2 мл
серцевої недостатності та 2,5%р-ну 3 рази на добу
аритмії (гострий період
або одноразово в/в 4 мл
інфаркту, міокардит, сте2,5% – р-ну (100 мл).
нокардія напруги, кардіо- Хронічний гепатит з місклероз, порушення репонімальною або помірляризації
ною активністю – по 2мл
міокарду та ін).
1%-р-ну 3 рази на день

1. Холестази різного походження (гепатоцитні та Хронічний гепатит, цироз
канальцеві).
печінки – 2 капсули на
2. Для підвищення ефекдень; симптоматичне
тивності інтерферонотелікування біліарного
рапії та запобігання посицирозу; для лізису
ленню холестазу.
холеберинових
3. Жовчно-камʼяна хвороконкрементів –
ба викликана холестеридо 10 мг\добу
новими конкрементами за
(2-6 капсул).
відсутності звапнованого
каміння!

Основні показники

Фосфоліпіди приймають участь
у регенерації клітин, завдяки амфіфільним властивостям регуГоловний показ: жирова
люють проникність клітинних
дегенерація печінки різмембран та позитивно вплива- ного походження, можлиють на процеси внутрішньоклі- ве використання при ІХС
тинного дихання, біоокисленз проявами стеатозу.
ня, енергетичного обміну клітин тощо.

Механізм дії
Гепатопротекторний ефект зумовлено заміщенням ліпофільних токсичних жовчних кислот
гідрофільною цитопротекторною
урсодезоксихолевою кислотою
Урсодезоксихолева кислота (зменшується концентрація холеАналогічні за складом препа- вої, дезоксихолевої та інших жоврати: урсофальк, уросан
чних кислот. Вбудовування УДХК
у фосфоліпідний шар гепатоцитної мембрани впливає стабілізуючи та імуномоделюючи, шляхом
зменшення патологічної експресії
антигенів HLA-1 та HLA-2.
Крім властивостей гепатопротектору має властивості кардіо
протектору прямої дії. Корегує дисбаланс у системі аденінових нуклеотидів, впливаючи на
енергетичний
обмін клітин; клаТіотріазолін
сичний антиоксидант з антиішемічними, антиоксидантними,
мембраностабілізуючими та імуномоделюючими властивостями.
Ефективно моделює цикл Кребса в умовах тканинної гіпоксії.

Склад

Продовження таблиці 4.
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Основні показники

Див. сілімарин.
Хронічні гепатити,
токсичні ураження
печінки, хронічний
некалькульозний
холецистит, дискінезія за
гіпокінетичним типом.

Механізм дії
Див. сілімарин. Лимонник –
підвищує рівень глікогену в
печінці; артишок – стимулює
екскрецію жовчі, сприяє
зниженню холестерину;
інозит, холін, метіонін – разом
приймають участь в переробці
жирів у печінці, сприяють
регулюванню холестерину
в крові; таурин – покращує
травлення, функцію жовчного
міхура, сприяє видаленню
холестерину з жовчі. Препарат
сприяє регенерації печінки,
володіє детоксикаційною,
адаптогенною,
антиоксидантною дією.

Склад

Екстракт плодів розторопші
плямистої, лимонник,
артишок, інозит (вітамін В8),
метіонін, таурин

Препарат

СІРІН

1-2 табл. 2 рази в день
після їди впродовж
3-6 тижнів.

Доза

Продовження таблиці 4.
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Гострий холецистит і холангіт: сучасні принципи
діагностики і антимікробної терапії
С. М. Чуклін
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: гострий холецистит, гострий холангіт, діагностика, антибіотики.
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 заболевания и принципы антибактериальной терапии.
Ключевые слова: острый холецистит, острый холангит, диагностика, антибиотики.
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 захворювань органів черевної порожнини. Рання діагностика гострого холециститу дозволяє проводити своєчасне лікування та зменшує як смертність, так і кількість
ускладнень. Точний діагноз типових,
а також атипових форм гострого

холециститу вимагає спеціальних діагностичних критеріїв. При гострому холециститі прогноз лікування є
кращим, ніж при гострому холангіті, але може вимагатися невідкладне оперативне втручання, особливо в пацієнтів з блокованим жовчним міхуром, емфізематозним, гангренозним, гнійним холециститом.
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Відсутність стандартних критеріїв
для встановлення діагнозу та оцінки тяжкості знаходить своє відображення в літературі в широкому діапазоні рівня смертності, і це унеможливлює надання стандартизованих принципів оптимального лікування хворих.
Водночас, гострий холецистит
може ускладнюватися холангітом.
Оскільки гострий холангіт іноді
швидко прогресує до тяжкої форми,
яка супроводжується дисфункцією органів, і викликає синдром системної запальної відповіді і/або сепсис, своєчасна діагностика та оцінка тяжкості необхідні для належного лікування, включаючи інтенсивну терапію і термінове біліарне дренування на додаток до медикаментозного лікування. Не існувало міжнародних стандартних критеріїв для
діагностики та оцінки тяжкості гострого 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 гострий холецистит і гострий холангіт,
ґрунтуючись на рівнях доказовості.
Діагностичними критеріями гострого холециститу є наступні [1]:
А. Місцеві ознаки запалення:
(1) симптом Murphy, (2) інфільтрат/біль/м’язове напруження у правому підребер’ї.
B. Системні ознаки запалення:
(1) лихоманка, (2) підвищений
вміст С-реактивного білка, (3) підвищена кількість лейкоцитів.
С. Ознаки гострого холециститу

при візуалізації.
Кінцевий діагноз
Один пункт А і один пункт B позитивні.
”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 міхура (>4 мм, якщо пацієнт не має
хронічного захворювання печінки
та/або асциту або недостатності правих відділів серця).
Розширення жовчного міхура
(діаметр довгої осі >8 см, діаметр короткої осі >4 см).
Вклинені жовчні камені, ехоуламки, периміхуровий випіт.
Сонопрозорий шар в стінці жовчного міхура, смугаста інтрамуральна прозорість, допплерівські сигнали.
Результати (МРТ) [3, 4, 5]:
Периміхуровий підвищений сигнал.
Збільшений жовчний міхур.
Потовщена стінка жовчного міхура.
Висновки комп’ютерної томографії [6]:
Потовщена стінка жовчного міхура.
Периміхуровий випіт.
Збільшений жовчний міхур.
Лінійні ділянки високої щільності в периміхуровій жировій тканині.
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Холесцинтографія з імінодіуксусною кислотою, міченої технецієм
(Tc-HIDA) [7, 8]:
Не візуалізується жовчний міхур з нормальним поглинанням і виділенням радіоактивного препарату.
Rim ознака (збільшення радіоактивності навколо ямки жовчного міхура).
Згідно з рекомендаціями, за тяжкістю перебігу гострий холецистит
поділяється на легкий (I ступінь), середньої тяжкості (II ступінь) і тяжкий (III ступінь) [1].
Легкий гострий холецистит не
відповідає критеріям тяжкого і середньої тяжкості. Він перебігає без
органної дисфункції з легкими запальними змінами в жовчному міхурі. Операційне втручання при ньому
має низький ризик.
Гострий холецистит середньої
тяжкості супроводжується будьякими наступними ознаками:
Підвищення кількості лейкоцитів (> 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, гангренозний холецистит, емфізематозний холецистит).
Лапароскопічна холецистектомія при ньому повинна бути виконана протягом 96 год. [9, 10].
Тяжкий гострий холецистит супроводжується порушенням одного
з наступних органів/систем:

Серцево-судинна
дисфункція
(гіпотонія, яка вимагає введення дофаміну 5 мкг/кг у хвилину, або будьякої дози добутаміну).
Неврологічна дисфункція (зниження рівня свідомості).
Респіраційна дисфункція (співвідношення PaO2/FiO2 <300).
Ниркова дисфункція (олігурія,
креатинін > 2,0 мг/дл).
Печінкова дисфункція (PTINR > 1,5).
Гематологічна дисфункція (число тромбоцитів < 100 Г/л).
При гострому холециститі, який
супроводжується гострим холангітом, також повинні бути прийняті до уваги критерії оцінки тяжкості
гострого холангіту.
Діагностичними критеріями гострого холангіту є [11]:
А. Клінічний контекст і клінічні
прояви:
1. Анамнез жовчнокам’яної хвороби.
2. Лихоманка і/або озноб.
3. Жовтяниця.
4. Біль у животі (у правому
підребер’ї або у верхній частині живота).
Б. Лабораторні дані:
Ознаки запалення (анормальна кількість лейкоцитів, підвищення СРБ).
Змінені печінкові тести (підвищення у сироватці крові лужної фосфатази, АсАТ, АлАТ, γ-ГТТ).
С. Візуалізаційні ознаки:
Розширення жовчних проток
або доказ етіології (стриктури, камені, 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 + будьякі ознаки B і ознака C.
Згідно з рекомендаціями, за тяжкістю перебігу гострий холангіт поділяється на легкий (I ступінь), середньої тяжкості (II ступінь) і тяжкий (III ступінь) [11].
Легкий гострий холангіт визначається як захворювання, при якому
пацієнти реагують на первинне лікування (загальна підтримуюча терапія та антибіотики).
У хворих на гострий холангіт середньої тяжкості, які не реагують на
первинне лікування, продовжуються
прояви синдрому системної запальної відповіді і/або сепсису, що потребує зміни антибіотиків або біліарного дренування.
Тяжкий гострий холангіт супроводжується порушенням одного з
наступних органів/систем:
Серцево-судинна
дисфункція
(гіпотонія, яка вимагає введення дофаміну 5 мкг/кг у хвилину, або будьякої дози добутаміну).
Неврологічна дисфункція (зниження рівня свідомості).
Респіраційна дисфункція (співвідношення PaO2/FiO2 <300).
Ниркова дисфункція (креатинін
> 2,0 мг/дл).
Печінкова дисфункція (PT-INR > 1,5).
Гематологічна дисфункція (число тромбоцитів < 100 Г/л).
Проте, враховуючи нові дані,
які були опубліковані з 2007 року, у

2012 році відбувся перегляд критеріїв з оцінки тяжкості перебігу гострого холециститу [12] і гострого холангіту [13], які носять назву ”Tokyo
Guidelines 2013” (TG13).
Діагностичні критерії гострого
холециститу (TG13) [12]:
А. Місцеві ознаки запалення:
(1) симптом Murphy, (2) інфільтрат/біль/м’язове напруження у правому підребер’ї.
B. Системні ознаки запалення:
(1) лихоманка, (2) підвищений
СРБ, (3) збільшення кількості лейкоцитів.
С. Ознаки візуалізації: візуалізаційні ознаки гострого холециститу.
Діагноз підозрюється: одна ознака А + один пункт В.
Кінцевий діагноз: одна ознака
А + один пункт В + С.
В оцінці тяжкості гострого холециститу 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
о
тіла > 38 С.
A-2 Ознаки запальної відповіді: лейкоцити ((Г/л) < 4,0 або >10,0;
СРБ (мг/дл) ≥1.
B-1 Жовтяниця: загальний білірубін ≥ 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 ступеня супроводжується дисфункцією,
принаймні, одного з наступних органів/систем:
Серцево-судинна
дисфункція
(гіпотензія, яка потребує введення дофаміну 5 мкг/кг у хвилину, або
будь-якої дози норадреналіну.
Неврологічна дисфункція (порушення свідомості).
Респіраційна дисфункція (співвідношення PaO2/FiO2 <300).
Ниркова дисфункція (олігурія,
креатинін > 2,0 мг/дл).
Печінкова дисфункція (PT-INR > 1,5).
Гематологічна дисфункція (число тромбоцитів < 100 Г/л).
Гострий холангіт II ступеня асоціюється з будь-якими двома наступними 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 значень).
Гострий холангіт I ступеня не
відповідає критеріям III і II ступеня
при початковому діагнозі.
Рання діагностика, ранній біліарний дренаж і/або етіологічне лікування та призначення антибіотиків
є основоположними для лікування
хворих на гострий холангіт усіх ступенів тяжкості. Тому рекомендується, щоб пацієнтам, які не реагують
на початкове лікування (загальна
підтримуюча терапія та антимікробні препарати), якнайраніше проводилося біліарне дренування або етіо
логічне лікування.
Перебіг гострого холециститу
у тяжких випадках може супроводжуватися різноманітними ускладненнями, кожен з яких вимагає різних стратегій лікування. Рішення з
проведення при цьому антимікробної терапії повинно бути засноване
на знанні ймовірного спектра можливих мікроорганізмів, фармакокінетики/фармакодинаміки і побічних реакцій/ефектів наявних препаратів і результатів антибіотикограми. Тяжкість захворювання та
вплив препаратів також є ключовими факторами у визначенні відповідної терапії. Після застосування антибіотика широкого спектра
дії, він повинен бути змінений після ідентифікації мікроорганізмів і
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визначення чутливості до препаратів. Безперервного використання
препаратів широкого спектра слід
уникати, щоб запобігти появі резистентності до протимікробних препаратів. Крім того, періодично повинна
строго оцінюватися тривалість лікування, щоб уникнути невиправданого тривалого застосування антимікробних препаратів.
Необхідно сформулювати особливості антибактеріальної терапїї
абдомінальної інфекції [14].
Антибактеріальна терапія, будучи обов’язковим компонентом
комплексної терапії абдомінальної
хірургічної інфекції, лише доповнює
хірургічне лікування, але не замінює
його.
Антибактеріальна терапія спрямована на пригнічення мікроорганізмів, що викликають інфекційний
процес у черевній порожнині, а також на запобігання триваючого після операції реінфікування у вогнищі інфекції і, таким чином, на профілактику рекуррентної внутрішньочеревної інфекції.
Антибактеріальна терапія є
основним методом лікування екстраабдомінальних нозокоміальних
інфекцій (нозокоміальна пневмонія,
інфекції сечовивідних шляхів, ангіогенні інфекції, включаючи катетерасоційовані), за умови усунення
причини їх розвитку (санація трахеобронхіального дерева, видалення
центрального венозного або сечового катетера, гігієнічні заходи, регламентовані законами асептики і антисептики та ін.).
Антибактеріальна терапія, на

відміну від інших видів медикаментозного лікування, має певну спрямованість – специфічна (пригнічуюча) дія проти основних збудників
хірургічної інфекції. У зв’язку з цим
дія антибактеріального препарату
залежить від його адекватної пенетрації в інфіковані органи і тканини, тобто від створення оптимальної концентрації у вогнищі запалення або деструкції, що визначається
фармакодинамічною характеристикою антибіотика.
При проведенні антибактеріальної терапії хірургічної інфекції необхідно враховувати тяжкість основної та супутньої патології хірургічного хворого, а також потенційні побічні й токсичні ефекти антибактеріальних препаратів.
Вирішальну роль для результатів комплексного лікування відіграє
емпірична терапія, тобто терапія до
отримання мікробіологічних даних
у конкретного хворого. Адекватна
антибактеріальна терапія повинна
бути почата негайно після встановлення діагнозу.
До призначення антибактеріальної терапії необхідно, при можливості, зробити забір матеріалу з черевної порожнини (з локуса, максимально наближеного до вогнища інфекції), оптимально інтраопераційного, і крові для бактеріологічного
дослідження.
Необхідно виділити наступні
принципи раціонального застосування антибіотиків в абдомінальній
хірургії [14]:
Антибактеріальна терапія повин
на бути розпочата відразу після
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встановлення діагнозу абдомінальної інфекції, не чекаючи результатів мікробіологічного дослідження. Відтермінування в призначенні
адекватної емпіричної терапії погіршує прогноз захворювання.
Вибір стартового емпіричного
режиму терапії повинен бути стандартизований з урахуванням вірогідних збудників інфекції та їх можливої стійкості до антибіотиків (дані
локального мікробіологічного моніторингу).
При тяжких абдомінальних інфекціях слід дотримуватися принципу максимальної (деескалаційної)
стартової емпіричної терапії, що забезпечує більш високу ймовірність
досягнення адекватності терапії та
клінічного ефекту.
Первинну оцінку ефективності
антибактеріальної терапії слід проводити через 48-72 години після її
початку на підставі динаміки системної запальної реакції та інтоксикації. Якщо в зазначені терміни
не відзначений позитивний ефект,
то режим антибактеріальної терапії
слід скорегувати.
У післяопераційному періоді при адекватній санації вогнища інфекції і відсутності клінічних
ознак інфекції недоцільне продовження профілактичного застосовування антибіотиків – через ризик ускладнень і селекції антибіотикорезистентної
мікрофлори.
Наявність внутрішньочеревних катетерів, при відсутності ССЗВ та
інших ознак інфекції, не є підставою для продовження антибактеріальної терапії.

Введення антибіотиків слід здійснювати відповідно до інструкції.
Основні шляхи введення – внутрішньовенний, внутрішньом’язовий і
пероральний. Інші шляхи введення
антибіотиків (внутрішньоартеріальний, ендолімфатичний, внутрішньочеревний) не мають доведених переваг перед традиційними.
Частка позитивних результатів
при бактеріологічному дослідженні жовчі при гострому холециститі
коливається від 41% до 54% [15, 16].
Хоча більшість легких або середньої тяжкості форм піддаються лікуванню без інформації про спектр
мікроорганізмів, жовчна інфекція пов’язана з післяопераційними
ускладненнями і вищою смертністю в пацієнтів з тяжкими випадками
або жовчними каменями. Позитивна
культура жовчі корелює з погіршенням холециститу до тяжкої форми.
Таким чином, особливо у тяжких випадках, жовч із жовчного міхура повинна бути зібрана під час операційного, лапароскопічного або черезшкірного втручання для визначення
бактерійної культури і чутливості.
Протимікробні засоби слід призначати пацієнтам з діагнозом гострий холецистит, за винятком легких випадків (рекомендація А) [17].
Внутрішньовенне введення антибіотиків не покращувало результатів лікування хворих на легкий гострий калькульозний холецистит
[18].
Пацієнтам з легкою формою захворювання, з незначним болем у
животі і ознаками легкого запалення
(за типом біліарної кольки) можна
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призначати пероральні антимікробні препарати або навіть їх не застосовувати. Цим хворим рекомендується приймання нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП).
Призначення НПЗП хворим з нападом жовчної кольки рекомендується, щоб запобігти виникненню гострого холециститу (рекомендація
А). НПЗП, такі як диклофенак або
індометацин, повинні використовуватись у лікуванні, ґрунтуючись на
їх знеболюючому ефекті та пригніченні простагландинів, які вивільнюються зі стінки жовчного міхура.
РКД з призначення НПЗП (75 мг диклофенаку внутрішньом’язово) пацієнтам з жовчною колькою показало, що НПЗП зменшує біль у пацієнтів і запобігає погіршенню захворювання до гострого холециститу [19].
Коли виконується рання холецистектомія при легкому гострому
холециститі, антимікробну терапію
можна вважати профілактичною,
оскільки вогнище інфекції видаляється хірургічним шляхом.
Для вибору антимікробного препарату важливими є наступні чинники:
Антимікробна активність відносно бактерій, які зустрічаються
при гострому холециститі.
Тяжкість гострого холециститу.
Наявність/відсутність ниркової
та печінкової дисфункції.
Дані про останнє призначення
пацієнту антибіотиків.
Дані антибіотикограми.

карбапенемів виводяться нирками,
доза повинна бути зменшена у пацієнтів зі зниженою функцією нирок.
Якщо у пацієнтів є біліарна обструкція, яка блокує кишковопечінкову циркуляцію жовчі, призначення антимікробних препаратів широкого спектра, таких як цефалоспоринів третього і четвертого покоління, може змінити кишкову мікрофлору і порушити всмоктування вітаміну К, а це може призвести до кровотеч. У таких випадках в
міру необхідності вводять вітамін К
внутрішньовенно.
Корисність проникнення у стінку жовчного міхура для вибору антимікробних препаратів при гострому холециститі залишається спірним.
Три рандомізованих контрольованих дослідження (РКД) оцінювали вплив антимікробних препаратів у пацієнтів з гострим холециститом [20, 21, 22], і всі вони показали,
що недавно розроблені антимікробні препарати були ефективніші та
корисніші, ніж ампіцилін та аміноглікозиди, які вважалися стандартним режимом для лікування хворих на холецистит (у 1980-х роках)
[23, 24]. Отже, відповідно до клінічних випробувань, піперацилін, ампіцилін і аміноглікозиди, а також
кілька цефалоспоринів, рекомендуються для лікування хворих на гострий холецистит (рекомендація
А). Проте, тільки одне РКД було зосереджено на гострому холециститі. Крім того, антимікробні препараОскільки більшість цефалоспо- ти, які широко використовуються в
ринів, пеніцилінів, аміноглікозидів, даний час для лікування хворих на
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гострий холецистит, у тому числі пеніцилін/інгібітори β-лактамаз, карбапенеми, та третє і четверте покоління
цефалоспоринів, не були протестовані в цих РКД. У зв’язку з цим в Tokyo
Guidelines рекомендуються альтернативні схеми протимікробних препаратів.
Пацієнтам з легким гострим холециститом, з помірним болем у животі і легкими ознаками запалення
за лабораторними даними і візуалізаційними дослідженнями, що нагадує жовчну кольку, можна призначити пероральні антимікробні препарати, або їх взагалі не застосовувати.
Легкий (I ступінь) гострий холецистит часто спричиняється одним кишковим мікроорганізмом, таким як кишкова паличка (Escherichia
coli), і для лікування рекомендується монотерапія одним з антимікробних препаратів (фторхінолони: levofloxacin, ciprofloxacin; цефалоспорини: сefotiam, cefcapene).
Кишкові мікроорганізми виробляють β-лактамази, які стійкі до пеніциліну. Тому рекомендується застосування
пеніцилін/інгібіторів
β-лактамаз, таких як піперацилін/тазобактам або ампіцилін/сульбактам.
У хворих на гострий холецистит середньої тяжкості частіше зустрічається бактибілія, ніж при легкому захворюванні, проте, не існує істотних відмінностей у бактеріальних штамах [25]. Частіше визначали 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%), включаючи Clostridium spp. (13,8%) і
Bacteroides spp. (3,2%).
Для середньої тяжкості (II ступінь) гострого холециститу емпірично рекомендуються пеніциліни широкого спектра (piperacillin/
tazobactam,
ampicillin/sulbactam),
цефалоспорини другого покоління
(cefmetazole, cefotiam), оксацефеми
(oxacephem, flomoxef), як препарати першого вибору. Повідомляється
про успішне лікування хворих на гострий холецистит без супровідних
захворювань надому, після короткотривалого (1-2 доби) перебування в
лікарні [26]. Хворі отримували внутрішньовенно ертапенем протягом 7
діб, з наступним пероральним прийомом антибіотиків до 14 днів.
Для пацієнтів з тяжким (III ступінь) гострим холециститом, які часто інфіковані численними і/або резистентними мікроорганізмами [27,
28, 29], рекомендуються цефалоспорини третього і четвертого покоління
(cefoperazon/sulbactam, ceftriaxone,
ceftazidime, cefepime, cefozopran) з
широким антимікробним спектром,
або монобактами (aztreonam), як
препарати першого вибору. Їх можна поєднати з метронідазолом, при
підозрі на анаеробну флору. Залежно
від антибіотикограми, якщо препарат першого вибору є неефективним, можуть бути використані фторхінолони (сiprofloxacin, levofloxacin,
pazufloxacin + metronidazole) (при
анаеробній мікрофлорі) і карбапенеми (meropenem, impenem/cilastatin,
panipenem/betamipron).
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У пацієнтів з гострим холангітом
і холедохолітіазом, позитивні бактерійні культури жовчі корелюють
з розвитком до тяжкого холангіту і
високою смертністю [30]. Крім того,
слід проявляти обережність відносно післяопераційного виникнення
інфекційних ускладнень у пацієнтів
з позитивною бактерійною культурою виділеною із жовчі [31]. Тому у
хворих на гострий холангіт повинно
бути проведено, по можливості, бактеріологічне дослідження жовчі та
крові (рекомендації B) [32].
Для оцінки причинних бактерій при гострому холангіті є важливим – чи це позалікарняна інфекція чи госпітальна. Коли це позалікарняна, кишкові мікроорганізми,
такі як E. coli, Klebsiella і Enterococcus,
ймовірно, будуть причинними бактеріями. З іншого боку, треба взяти
до уваги, що у пацієнтів з нозокоміальною інфекцією, особливо у післяопераційному періоді, або в кого
є постійні стенти і злоякісні пухлини, наявні стійкіші мікроорганізми, тобто метицилінрезистентний
Staphylococcus aureus (MRSA), ванкоміцинрезистентні 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 позитивний відсоток зростає при поєднанні гострого холангіту з біліарною
обструкцією [33]. Пацієнти з бактеріємією часто резистентні до різноманітних схем лікування [34], і бактеріємія корелює з тривалістю госпіталізації, частотою післяопераційної

ниркової недостатності та смертності [33].
Виключити бактеріємію у пацієнтів з тяжким холангітом важливо, бо це впливає на тривалість антибактеріальної терапії.
Протимікробні засоби слід призначати всім пацієнтам з діагнозом
гострий холангіт (рекомендація А)
і вводити їх, як тільки діагноз – гострий холангіт – підозрюється або
встановлено.
Для пацієнтів з середньої тяжкості (II ступінь) і тяжким (III ступінь)
гострим холангітом антимікробні
препарати слід призначати мінімальною тривалістю в 5-7 днів. Більш
тривала терапія може бути необхідна, 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 ступінь) гострим холангітом тривалість
антибактеріальної терапії може бути
коротшою (2 або 3 дні) (рекомендація А).
Проникнення в жовч повинно
розглядатися у виборі протимікробних препаратів при гострому холангіті (рекомендація А). Тим більше,
нема ніяких клінічних або експериментальних даних, які рішуче підтримують рекомендацію використання протимікробних препаратів з
відмінним жовчним проникненням
для цих пацієнтів. Насправді, у більшості пацієнтів з гострим холангітом, як правило, присутня біліарна
обструкція, і антимікробні препарати не можуть бути виявлені в жовчі,
24

Гепатологія, 2012, №4
навіть якщо вони демонструють відмінну жовчну секрецію в нормальних умовах [35, 36]. Тим не менш,
консенсус [32] прийшов до єдиної
думки, що значення жовчного проникнення cлід обов’язково враховувати для емпіричного вибору антимікробних препаратів.
Антимікробні препарати повин
ні бути підібрані відповідно до тяжкості захворювання (рекомендація
А). Емпірично введені антимікробні препарати повинні бути замінені
на відповідніші, згідно з виявленими
причинними мікроорганізмами та за
їх чутливістю до антибактеріальних
препаратів (рекомендація А).
Випадки легкого холангіту можуть лікуватися одним антибіотиком, оскільки викликаються частіше одним кишковим мікроорганізмом. Рекомендуються цефалоспорини першого (cefazoline) або другого (cefmetazole, cefotiam) покоління, пеніцилін/інгібітор β-лактамаз
(ampicillin/sulbactam).
Пацієнти з середньої тяжкості і
тяжким захворюванням часто заражаються численними і/або резистентними мікроорганізмами [29, 30]. Тому,
як препарати першого вибору рекомендується цефалоспорини третього
і четвертого покоління (cefoperazone/
sulbactam, ceftriaxone, ceftazidime,
cefepime, cefozopran) з широким

антимікробним спектром, пеніцилін/інгібітор β-лактамаз (ampicillin/
sulbactam,
piperacillin/tazobactam),
монобактами (aztreonam). Для покриття анаеробної флори можна додати метронідазол. У залежності від антибіотикограми, якщо препарат першого вибору є неефективним, можуть бути використані фторхінолони (ciprofloxacin, levofloxacin,
pazufloxacin + metronidazole (при анаеробній мікрофлорі)) і карбапенеми (meropenem, imipenem/cilastatin,
doripenem).
Наявність обструкції жовчних
шляхів може істотно вплинути на
жовчне проникненням антимікробних препаратів. При біліарній обструкції навіть антимікробний препарат з відмінною жовчною екскрецією, 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 застосування протимікробних препаратів, має вирішальне значення для
контролювання джерела інфекції
(рекомендація А).
Застосування сучасних критеріїв
діагностики і терапії повинні сприяти
покращенню лікування хворих на гострий холецистит і гострий холангіт.
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Імуногенетичні аспекти хронічних вірусних гепатитів
К.Л. Сервецький, Т.В. Чабан, О.М. Усиченко, К.М. Усиченко
Одеський державний медичний університет
Ключові слова: хронічний вірусний гепатит, цитокіни, гени цитокінів
ИмМунопатогенетические аспекты хронических
вирусных гепатитов
К.Л. Сервецкий, Т.В. Чабан, О.М. Усиченко, К.М. Усиченко
В статье рассматриваются новые методы генетического контроля вариабельности функционирования иммунной системы. Известно, что кроме генов HLA-системы важную роль в формировании иммунного ответа
занимают полиморфные гены цитокинов, генных рецепторов и антагонистов. Изучение полиморфной структуры цитокиновой системы, расшифровка механизмов регуляции функциональной активности клеток иммунной
системы и генетического контроля иммунного ответа способствует разработке критериев определения резистентности к развитию патологических
состояний. В будущем предвидится возможность новых направлений генной терапии путем воздействия на вариабельные участки генов цитокинов.
Ключевые слова: хронический вирусный гепатит, цитокины, гены цитокинов.
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 вірусом гепатиту С (HCV) і вірусом гепатиту В (HBV) є актуальною проблемою медично-біологічної науки.
Це пов’язано з високим ступенем
хронізації інфекційного процесу, небезпекою розвитку циротичного і
канцерогенного переродження тканини печінки [1, 2, 3].
Імунна відповідь на інфекцію,
що спричиняється HBV та HCV, залучає різні ланки імунної системи.
Доведено, що пригнічення клітинного імунітету грає ключову роль не
лише в елімінації вірусів, але й при
хронізації HCV і HBV–інфекції.
У даний час пошук молекулярних детермінант тривалої персистенції вірусів пов’язаний з вивченням процесів міжклітинної взаємодії імунокомпетентних клітин, опосередкованих цитокінами.
Згідно сучасних даних, до системи цитокінів відносять близько 200
поліпептидних речовин. Цитокіни –
ендогенні медіатори, які синтезуються клітинами крові та імунної системи, при цьому гени деяких цитокінів
експресуються у всіх клітинах організму. Найважливішою характеристикою цитокінів є відсутність антигенної специфічності й проведення сигналу шляхом взаємодії зі специфічними клітинними рецепторами [4, 5]. За функціональною активністю цитокіни розділяють на прозапальні (інтерлейкін (IL) - 1β, фактор
некрозу пухлини – α (TNF), інтерферон – γ (IFN-γ), IL-6, IL-12) і протизапальні (IL-4, IL-10).
Встановлено, що у патогенезі
хронічних вірусних гепатитів велике

значення має Т-клітинний імунітет. Т-лімфоцити-хелпери (Тh) відіграють істотну роль в регуляції
імунної відповіді. Тh0 – клітки диференціюються на 2 групи, залежно від цитокінів, що продукуються ними: Т-хелпери 1-го типу (Тh1)
і Т-хелпери 2-го типу (Тh2). Тh1 стимулюють Т-клітинну відповідь і цитотоксичність Т-лімфоцитів і синтезують IFN-γ, IL-2, TNF-α та інші. Тh2
стимулюють гуморальну ланку імунітету і виробляють IL-4, IL-6, IL-10
та інші. На думку багатьох авторів,
порушення балансу продукції цитокінів Тh1\Тh2 клітинами має велике значення в патогенезі хронізації і
прогресуванні HCV і HBV–інфекції
[6, 7, 8, 9].
Як відзначає Ю.В. Лобзін із спів
авторами [10], генетична неоднорідність HCV та імуногенетичні особливості організму людини обумовлюють гетерогенність імунної відповіді на вірус і відмінності в перебігу
та наслідках хвороби.
У дослідженнях О.І. Уразової [11]
показано, що при HBV–інфекції дисбаланс Тh1 і Тh2 – цитокінів визначається на всіх етапах захворювання. При хронічному гепатиті В спостерігається збільшення вмісту прозапальних цитокінів (IFN-γ, IFN-α) у
сироватці крові хворих. При HBV –
індукованому цирозі печінки переважає різке підвищення концентрації IL-4 і зниження рівня IFN-γ і
IFN-α у крові.
Головному комплексу гістосумісності людини – системі HLA – відводиться одна з провідних ролей у генетичному контролі імунної відповіді.
29

Гепатологія, 2012, №4
У дослідженнях ряду авторів показано, що генотип HLA класу ІІ є істотним чинником, що визначає наслідок взаємодії HBV з макроорганізмом, при цьому контроль сили імунної відповіді на HBV здійснюється
взаємодією комплексу генів [1, 12].
При HCV–інфекції високий відсоток хронізації процесу обумовлений,
в першу чергу, унікальною здатністю
вірусу гепатиту утворювати безліч
одночасно існуючих антигенних імунологічно різних варіантів, які володіють здатністю до адаптації і властивістю «уникати» нагляду імунної
системи людини [1, 2, 10]. При цьому
вірус циркулює у вигляді гетерогенної суміші близькоспоріднених штамів («квазівидів») мутантів, що належать до одного генотипу, але мають відмінності у варіабельних областях вірусного геному. Це й забезпечує, мабуть, неефективність елімінації HCV, його тривалу персистенцію в організмі людини і високу частоту хронізації [12, 13].
У даний час встановлено новий
рівень генетичного контролю варіа
бельності функціонування імунної
системи, антигенспецифічної регуляції імунної відповіді. Крім генів
HLA – системи важливе місце у формуванні імунної відповіді займають
поліморфні гени цитокінів, гени їх
рецепторів і антагоністів. Показано,
що рівень продукції цитокінів про- і
протизапальної природи і їх антагоністів, рівень експресії рецепторів до
того або іншого цитокіну визначаються успадкованим людиною набором алельних варіантів генів цитокінів і генів їх рецепторів [14, 15, 16].

Є дані про вплив функціонального поліморфізму генів, відповідальних за розпізнавання патогена і
реалізуючих свою дію на початкових
етапах запалення, а також на характер захисних реакцій і схильність до
різних захворювань. Особливий інтерес представляє функціональний
поліморфізм генів цитокінів і їх рецепторів, які вносять найбільший
вклад до регуляції імунітету.
Встановлено, що найчастіше
причиною відмінностей в структурі генів є крапкові мутації – заміни одиничних нуклеотидів, так звані, сніпи (SNP – single nucleotide
polimorphism). Згідно сучасних уявлень, сніпи – це однонуклеотидні позиції в ДНК геномі, для яких у популяції є різні варіанти послідовностей. Ймовірно, більшість сніпів виникли в результаті мутацій, що закріпилися 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 цитокінів та їх рецепторів. При цьому
показана асоціація з характером перебігу та наслідками інфекційного
захворювання, ефективністю імуномодулюючої терапії [16, 18].
Слід зазначити, що виявлено
близько 20 замін одиничних нуклеотидів в генах інтерлейкінів: IL-1α, IL1β, 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 цитокінової системи визначається
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декількома чинниками, у тому числі
й генетичними. Молекулярною основою спадкових чинників найчастіше
є сніпи в генах різних цитокінів і їх
рецепторах в результаті закріплення в популяції крапкових мутацій.
Наявність сніпів у кодуючій частині
може призводити до зміни амінокислотної послідовності білкового продукту, його конформації і біологічного ефекту. Наявність сніпів у регуляторній частині гена може викликати зміну рівня його експресії і, відповідно, зміну кількості продукту (білка), що обумовлює виразну залежність характеру імунної відповіді від
наявності сніпів і їх комбінацій [14,
16].
Вивчення
транскрипторного
контролю гена IL-10, розташованого на першій хромосомі, представляє особливий інтерес, оскільки IL10 грає основну роль в регуляції запальної та імунної відповідей, являючись 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 розрізняються кількістю СА-повторів,
можуть впливати на дисрегуляцію нормальних функцій В-клітин.
Враховуючи, що IL-10 інгібує продукцію цитокінів, що продукуються
Тh1, можна передбачити, що присутність в гені алелю 10-2А або IL-10R3
приведе до підвищеної продукції таких прозапальних цитокінів [14, 18].
Алельні варіанти регуляторних
ділянок цитокінів відносяться до

чинників, що регулюють інтенсивність запальних реакцій, ефективність імунних процесів, виразність
ангіогенезу, остеогенезу та інших
других процесів [14, 15].
Деякі алельні варіанти цих генів зустрічаються переважно в хворих на серцево-судинні захворювання [21, 22, 23]. Інші алельні варіанти гена TNF-α і IL-4, IL-6, IL-10 спостерігаються в онкологічних хворих
[24]. Також виявлений поліморфізм
генів цитокінів при інфільтративному туберкульозі легенів [25].
У літературі є невелика кількість
досліджень алельного поліморфізму
генів цитокінів у хворих на хронічні
вірусні гепатити. На думку ряду авторів, алельний поліморфізм генів
IL-4, IL-10, ймовірно, є одним з можливих механізмів, що сприяють хронізації гепатитів В і С [26, 27].
На думку А.О. Авдошиної із спів
авторами [25], на підставі аналізу
частоти алельних варіантів генів цитокінів у ряді поліморфних крапок є
можливість з вірогідністю 95% прогнозувати стан схильності до хронізації гепатиту С.
Серед хворих на хронічний гепатит С виявлено зниження частоти зустрічності алельного варіанта
IL-10х-592А. Цей алельний варіант
асоційований з підвищеною спонтанною продукцією IL-10 в клітинних культурах, що може представитися одним з молекулярних механізмів реалізації виявленої імуногенетичної резистентності людини з даним генотипом до розвитку захворювання. На підставі аналізу частоти 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 протиінфекційному і протипухлинному захисті
організму має IL-18 – один з основ
них імунорегуляторних цитокінів,
що індукує продукцію IFN-γ [5, 14].
IL-18 належить до плейотропних прозапальних цитокінів і стимулює продукцію IFN-γ, IFN-α, IL-1β,
IL-2, IL-8, бере участь у формуванні клітинного і гуморального імунітету. Крім того, є дані, що у ряді випадків IL-18 може виступати в якості патогенетичного чинника у формуванні деяких захворювань, що супроводжуються гострим і хронічним
запаленням. IL-18 продукується, в
основному, макрофагами, у тому
числі, Купферовськими клітинами
печінки і дендритними клітинами,
грає важливу роль у функціонуванні Th1. Для гена IL-18 у даний час виявлено більше 9 алельних варіантів,
для IL-18 зв’язуючого білка – більше
11 алельних варіантів [15].
IL-18 надає різні ефекти на імунокомпетентні клітки. Основний
ефект IL-18 – індукція продукції
IFN-γ Т- та NK– клітинами (природні кілери). У зв’язку з цим IL-18 був
спочатку названий IFN-γ – індукуючий чинник. Для продукції IFN-γ
Т-клітинами потрібна сінергічна дія
IL-18 і IL-12. NK–клітинам досить
взаємодії лише з IL-18, проте, сінергічна дія IL-18 і IL-12 надає сильніший 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 проявляють сінергічну стимулюючу дію
на проліферацію, цитотоксичність і
продукцію IFN-γ мононуклеарними
клітинами периферичної крові людини.
IL-18 порушує баланс цитокінів на користь клітинного імунітету, 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 імунофармакології є цитокінотерапія. Як перспективний препарат розглядається рекомбінантний IL-18, біологічна активність якого продовжує вивчатися [28].
Гострий інтерес представляє вивчення поширеності варіантів гена
IL-28. У роботах ряду авторів показано, що генотип СС гена IL-28 в
хромосомі 19q13, який кодує інтерферон λ3, асоціюється з вищою частотою вірусологічної відповіді на
стандартну противірусну терапію
хронічного гепатиту С, ніж інші генотипи [4, 30, 31].
Одним з нових напрямків у вивченні імунопатогенезу хронічних
вірусних гепатитів є виявлення асоціації варіантів генів хемокінів та рецепторів хемокінів з характером перебігу та наслідками хронічних вірусних гепатитів [12, 14].
Встановлено, що хемокіни – маленькі катіонні білки, що зв’язують
гепарин. Хемокіни складають велике сімейство спеціальних маленьких
цитокінів, контролюючих процеси
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міграції і активації клітин імунної
системи. Вони складаються з 6676 амінокислотних залишків, зараз
ідентифіковано близько 40 хемокінів. По особливостях хімічної структури (конфігурації залишків цистеїну в N-кінці молекули) хемокіни
підрозділяють на 6 груп (сімейств):
СС – містить два залишки цистеїну
підряд; СХС – два залишки цистеїну, розділених варіабельною амінокислотою; СХ3С – два залишки цистеїну, розділених 3 амінокислотними
залишками та інші [5, 32].
На рівні клітини біологічна активність хемокінів виявляється таким чином: хемотаксис лейкоцитів,
дегрануляція лейкоцитів. Хемокіни
беруть участь в різних процесах:
циркуляція лімфоцитів, диференціювання Тh1/Тh2, ангіогенезі, ангіо
стазі та ін. Функціонально СХС хемокіни активні відносно нейтрофілів і Т-лімфоцитів, а СС-хемокіни –
моноцитів, базофілів і еозинофілів.
Хемокіни є медіаторами хронічного
запалення, особливу увагу привертають рецептори хемокінів.
У дослідженнях К.В. Жданова
із співавторами [32] встановлено, що міра пошкодження печінкової паренхіми обумовлена

внутрішньопечінковою експресією
мРНК МССР-1, а також вираженістю синтезу мРНК хемокінових рецепторів (ССr1, ССr2, ССr3 і ССr5)
імунокомпетентними клітинами периферичної крові.
Таким чином встановлено, що
імунна система знаходиться під
контролем двох основних рівнів генетичної регуляції, один з яких визначає інтенсивність імунної відповіді до антигенних детермінант і
пов’язаний з набором алельних варіантів генів гістосумісності, а інший
пов’язаний з набором алельних варіантів генів цитокінів. Значний інтерес представляє функціональний
поліморфізм генів цитокінів і їх рецепторів, оскільки саме ці медіатори
вносять найбільший вклад до регуляції імунітету.
Вивчення поліморфізму генів
цитокінів у патогенезі інфекційних
захворювань, у тому числі вірусних гепатитів, дозволяє прогнозувати ризик розвитку патології, ступінь
тяжкості перебігу та наслідки хвороби. Крім того, імунологічні дослідження дозволять надалі розробляти індивідуально направлену імунокорекцію і профілактичні підходи до
розвитку імунопатології.
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В статье рассматривается распространение, факторы риска, патогенетическая связь гепатоцеллюлярной карциномы с гепатитами В и С,
представлены клинические наблюдения.
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Hepatocellular carcinoma: dissemination, risk factors, pathogenetic features of formation, diagnostic,
clinical observation
I.O. Kiselyk, M.G. Zubarev
In this article considereds distribution, risk factors, pathogenetic connection
of hepatocellular carcinoma with hepatitis B and C, described clinical cases.
Key words: hepatitis B, hepatitis C, liver cirrhosis, hepatocellular carcinoma.
Гепатоцелюлярна
карцинома
(ГЦК) – це 6-та за частотою злоякісна пухлина в світі, є третьою причиною смерті від раку після раку легень

та шлунка. Від цього захворювання
щороку гине близько 600000 чоловік, причому, близько 300000 в Китаї,
а решта переважно в інших країнах
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Азії та деяких країнах субсахарського регіону Африки [1, 2].
Ще в 60-х роках минулого сторіччя, до відкриття вірусів гепатитів
B і C, була сформульована гіпотеза
про залежність розвитку ГЦК від сироваткового гепатиту. Згідно з цією
концепцією, гострий гепатит, цироз
печінки (ЦП) та ГЦК розглядали як
послідовні стадії єдиного патологічного процесу. Після відкриття вірусів гепатитів B (HBV) та C (HCV)
ця гіпотеза отримала чітке підтвердження [3, 4].
В Японії, США, Латинській
Америці та в Європі головною причиною розвитку ГЦК є гепатит С.
Частота розвитку ГЦК становить
2–8% серед пацієнтів з хронічним гепатитом С та діагностованим цирозом печінки. Смертність від ГЦК насьогодні більше ніж в три рази перевищує показник середини 70-их років 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 країнах Східної Європи, в Україні, зокрема, головною причиною розвитку ГЦК вважається хронічний гепатит В. У цих регіонах вірусом гепатиту 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 захворюваннями печінки загалом, незалежно від
специфічної причини захворювання:
інфекційні: хронічні гепатити В
та С;
харчові та токсичні: алкоголь,
ожиріння (неалкогольна жирова
хвороба печінки), афлатоксин (супутній з HBV фактор), тютюнопаління;
генетичні (тирозином, гемохроматоз);
дефіцит ɑ1- антитрипсину;

Рисунок1. Географічне розповсюдження хронічного гепатиту В у світі
(за Centers for Disease Control, 2010)
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імунологічні: хронічний авто Китаї, в країнах Південної Америки,
імунний гепатит, первинний біліар- Південної Азії, тобто там, де висоний цироз печінки.
кий рівень захворюваності на HBVінфекцію. Серед хворих на ГЦК у
Головними факторами найви- Африці і Азії частота виявлення
щого ризику розвитку ГЦК є:
HВsAg складає 85–90%, у Західній
хронічна HBV та HCV інфекція; Європі та США – 10–25%. Низька
алкогольний цироз печінки;
захворюваність на ПГК (менше 5 на
неалкогольний стеатогепатит;
100 тис. населення) характерна для
цукровий діабет (метаболічний регіонів з помірною або незначною
синдром);
інтенсивністю епідемічного процесу.
цироз печінки (незалежно від
2) У проспективному досліетіології).
дженні на Тайвані захворюваність
на 10 тис. осіб із хронічною персисРизик розвитку ГЦК у хворих на тенцією HВsAg та HВeAg становихронічну НВ-вірусну інфекцію збіль- ла 1169, тоді як серед неінфікованих
шується при:
пацієнтів – 39. За іншими даними,
високому вірусному наванта- така загроза для інфікованих вища
женні;
у 700–1000 разів. Частота виявлення
чоловічій статі;
НВsАg у хворих з гепатокарциномою
похилому віці;
у 300 – 400 разів вища, ніж у хворих з
цирозі печінки;
онкохворобами іншої локалізації.
частому контакту з афлотокси3) У клітинах ПГК та виведеном.
них від них клітинних лініях виявляється НВsАg і нуклеотидні посліРизик розвитку ГЦК у хворих довності вірусної ДНК, інтегрована хронічну НС-вірусну інфекцію та ні з геномом клітини. Вивчення осоцироз збільшується при:
бливостей вірусної ДНК у таких клізловживанні алкоголем;
тинах показало, що вона вкорочеожирінні/інсулінорезистентнос- на та метильована, особливо в тих
ті;
нуклеотидних послідовностях, які
мікс-НВ-вірусній інфекції.
відповідають за кодування НВсАg.
Ймовірно, внаслідок цього в клітинОсобливості HBV та HCV, що них лініях, у яких йде інтегрований
обумовлюють онкогенез.
інфекційний процес, продукується
Значення HBV як етіологічного деяка кількість НВsАg, але без синчинника ПГК підтверджується на- тезу НВсАg і вільної ДНК, а в кліступними даними:
тинах ГЦК міститься значно мен1) Існує зв’язок між інтенсив- ше НВsАg, ніж в сусідніх здорових.
ністю НВ-вірусної інфекції та за- НВсАg у таких клітинах, зазвичай,
хворюваністю на ГЦК. Найчастіше відсутній. Саме тим можна поясниГЦК реєструється на Тайвані, в ти низький титр НВsАg, відсутність
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НВеАg і вірусної ДНК-полімерази у
крові хворих з ГЦК.
4) Вже у перших спробах культивування HBV у лейкоцитах крові
було помічено, що лейкоцити хворих
на ГВ легше переходять у перещеплювану культуру, ніж клітини здорових людей. Це може витлумачити
здатність HBV викликати трансформацію клітин [10].
5) Вакцинація проти гепатиту В
виразно впливає на рівень захворюваності на ГЦК у ендемічних регіонах. Після проведення обов’язкової
вакцинації проти гепатиту В на
Тайвані захворюваність на ГЦК
зменшилась на 32%. На зв’язок ГЦК
з НВ-вірусною інфекцією опосередковано вказує і середній вік хворих
на карциному: там, де внаслідок значного поширення НВ-вірусної інфекції часто інфіковані діти раннього віку, ГЦК переважно реєструється у 30-40-річних осіб; у регіонах
з низьким рівнем НВ-вірусної інфекції серед дітей, на ГЦК хворіють
люди похилого віку. Такі спостереження дають підстави для висновку,
що ГЦК розвивається в середньому
через 35 років після зараження, тобто розвитк у пухлини передує тривалий інфекційний процес [10].
HBV властива генетична неоднорідність і гетерогенність. Насьогодні
ідентифіковано 8 генотипів HBV
(A-H), близьких за структурою висококонсервативній
нейтралізуючій α-антигенспецифічній петлі, при
цьому можливі перебудови генних
послідовностей між штамами з різними генотипами [11]. Кожний із
генотипів виділяється переважно

серед населення певних регіонів і
впливає на тяжкість перебігу хвороби та частоту хронізації. Генотипи A
і D HBV асоційовані з високим темпом хронізації в європейській популяції [12]. HBV-інфекція, яка викликана генотипом D, пов’язана з високим ризиком розвитку фіброзу печінки. При цьому підвищений ризик розвитку ГЦК поки не встановлений для жодного з генотипів вірусу [13, 14]. HBV схильний до мутацій у результаті помилок зворотної транскрипції DNA на одноланцюговій RNA, для якої не передбачено перевірки зчитування. До мутацій схильні всі гени HBV. Мутації
гена HBV, що кодує core протеїн, локалізуються в середній третині core
гена, яка перекриває кілька імунодомінантних епітопів. Домінуюча
мутація pre core області приводить
до передчасної термінації синтезу
precore/core протеїну і припинення
продукції HBeAg. Відсутність експресії HBeAg на мембрані гепатоцитів може призводити до «вислизання» вірусу з-під імунного контролю
та знижувати ефективність кліренсу
вірусних часток. Саме ця обставина
може розглядатися як причина поширеності селекції pre core мутантів.
Мутантні штами мають важливе значення в персистенції HBV-інфекції і
прогресуванні хронічного гепатиту. Останніми роками обговорюється участь мутації X-області генома
HBV в канцерогенезі [11, 15].
Ідентифіковано 6 основних генотипів HCV (гомологія менше 72%) на
підставі вивчення гетерогенності нуклеотидних послідовностей регіонів
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cor E1, NS5 ізолятів HCV, виділених
у хворих в різних регіонах світу [16].
Істотною особливістю HCV є його генетична неоднорідність, що відповідає особливо швидкому заміщенню
нуклеотидів, унаслідок чого утворюється велике число генотипів, субтипів, мутантів, які відрізняються
один від одного різною послідовністю нуклеотидів [17]. Багато генотипів містять більш споріднені варіанти вірусу, що названі субтипами, – а,
b, c, тощо, (гомологія 72-86%). HCV
володіє унікальною здібністю до
швидкої зміни антигенної структури, коли вірус в одного і того ж хворого може існувати одночасно в цілій серії близьких, але імунологічно
розмежованих штамах – "квазі штамах" (гомологія 86-99%). Найбільш
варіабельними є білки зовнішньої
оболонки – E1, E2, так звані гіперваріабельні регіони [1, 18]. Літературні
дані свідчать про залежність тяжкості перебігу і темпів прогресування
ХГС від генотипу HCV.
Встановлені найбільш швидкі темпи прогресування процесу у
хворих на ХГС, що викликає 1b генотип HCV [19]. За даними ряду авторів [20], малігнізація частіше розвивається при зараженні генотипом
HCV 1b.
Патогенетичні особливості формування HBV- та HCV- асоційованої
ГЦК.
При хронічному гепатиті (ХГ) B
і C важливою ланкою патоморфологічних змін у печінці є її фіброзування. Тривале (роками) перебування HBV і HCV у клітинах печінки сприяє деструктивним процесам,

що ведуть до прогресування фіброзу і розвитку ЦП [21]. При низькій
морфологічній активності запального процесу, помірному підвищенні активності трансаміназ (від 2 до 5
норм) ЦП розвивається у 30% хворих протягом 13 років.
Особливо високий ризик формування ЦП у хворих з тяжким перебігом хронічного вірусного гепатиту з реплікацією HBV. При високій активності запального процесу, перш за все з мостовидними некрозами, ЦП формується в середньому через 3,5 роки [21], а у
40-50% хворих – протягом 5 років
[22]. Більшість випадків ГЦК поєднуються з хронічною HBV- і HCVінфекцією [23]. Розвиток ГЦК залежить від багатьох чинників: рівня вірусного навантаження і генотипу вірусу, здатності вірусу інтегрувати в
геном гепатоцитів, тривалості персистування вірусів у хворих на ХГB
і ХГC з наявністю або відсутністю
ЦП, віку пацієнтів, генотипової і фенотипової резистентності макроорганізму, оскільки роль вірусів у розвитку ГЦК невід’ємна від впливу на
організм інфікованих осіб чинників
зовнішнього середовища та коінфікування 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 несприятливий перебіг захворювання
авторами встановлений при генотипі C вірусу HBV [26].
Гепатокарциногенез – багатостадійний процес, в основі якого лежить
патологічна проліферація клітин, що
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поєднується з пошкодженням генома [21]. При вираженій активності ХГB, який протікає з частими загостреннями, зокрема, з розвитком мостовидних некрозів, імуноопосередковане ураження печінки
є достатнім для розвитку ГЦК [27].
HBsAg-позитивна ГЦК є наслідком,
перш за все, інтеграції HBV в геном
гепатоциту та багаторічного персистування HBV. Допускають, що HBV
DNA, яка не володіє прямою онкогенною дією, в умовах багаторічної
персистенції в гепатоцитах, активує 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% хворих нема супутнього ЦП. Ризик розвитку ГЦК наростає в результаті накопичення багатостадійних хромосомних мутацій, коли імунні пошкодження в гепатоцитах через пошкодження DNA модифікують геном хімічно. Протягом ряду років хронічної персистуючої інфекції відбувається накопичення мутацій, та ряд
гепатоцитів набуває здатності до автономного зростання та клональної експансії [30]. При прогресуванні ХГB ризик розвитку пухлини
збільшується і стає найбільш високим на стадії ЦП. Серед хворих на
HBV-асоційований ЦП ризик розвитку ГЦК складає 2% на рік (від 9 до
20% за 5 років) [31]. При дослідженні циротичних вузлів встановлено,
що від 10 до 40% з них мають моноклональну природу [32]. Надалі клітини набувають риси дисплазії і перетворюються на інвазивний рак.

ЦП, при якому в печінці є велика
кількість диспластичних моноклональних вузлів, дуже часто трансформується в ГЦК. Протягом останніх років велике значення в патогенезі ГЦК при HBV-інфекції надають HВх білку (продукту трансляції
Х гена), який залежно від типу клітин, генетичних чинників, статусу
гена супресії пухлини – р53, та зовнішніх стимулів може як пригнічувати [33], так і активувати процеси
апоптозу [34]. У цілому ризик розвитку ГЦК у хворих на ХГB (включаючи HBsAg-носіїв) перевищує такий у популяції в 20-30 разів [35].
HСV-індукована ГЦК майже завжди
розвивається на тлі ЦП [36]. За даними авторів [37], при ХГC, що протікає з ЦП, малігнізація настає в 12,5%
випадків, за відсутності ЦП – лише
в 3,8%. Неконтрольована проліферація пухлинних клітин може бути
обумовлена порушенням регуляції механізмів внутрішньоклітинної
трансдукції сигналів.
До прямих цитопатичних ефектів HCV слід віднести онкогенний
потенціал cor-протеїну і деяких неструктурних білків HCV, показаний
у культурі клітин і на моделі тварин [38]. Цитопатичний ефект обумовлений здатністю HCV модулювати транскрипцію ряду генів, зокрема генів супресорів пухлинного
зростання (р53, RB), факторів росту і впливати на апоптоз та клітинну
проліферацію [38].
У хворих із мікст-інфекцією хвороба набуває агресивнішого перебігу 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 маркерів HСV-інфекції ГЦК реєструється в 10%, HBV-інфекції – в 15%, а при
поєднанні HBV/HСV – в 27% випадків [41].
У HBV- і HCV-інфікованих осіб
зловживання алкоголем призводить до прогресування ураження печінки і найвищого ризику розвитку
ГЦК через синергізм ушкоджуючої
дії алкоголю, насамперед, ацетальдегіду, HBV і HСV на печінку [42,
43]. Ризик розвитку ГЦК у хворих на
ХГС, за даними літератури останніх
років, посилюється за наявності соматичної патології, зокрема цукрового діабету 2-го типу. Цукровий діабет 2-го типу, що часто є компонентом метаболічного синдрому, викликає розвиток стеатогепатиту, який
може ускладнитися ГЦК. В експериментальних дослідженнях показано,
що гіперінсулінемія підсилює проліферацію клітин ГЦК in vitro [44]. У
клінічній частині цього дослідження
показано, що у хворих на ХГC з прогресуючим фіброзом печінки розвиток цукрового діабету 2-го типу
суттєво збільшує ризик розвитку
ГЦК. Так, при спостереженні за 541

хворим на ХГC з прогресуючим фіброзом печінки протягом 4-ох років
було встановлено, що при наявності цукрового діабету 2-го типу розвиток ГЦК відбувся у 13% пацієнтів,
проти 5,9% пацієнтів у групі порівняння [44].
Діагностика
Для встановлення діагнозу необхідно:
первинна оцінка пацієнта:
збір анамнезу;
повний огляд.
Первинна лабораторна діагностика:
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 асцитичної рідини (слід пам‘ятати про
низьку інформативність даного методу – 10-15%).
Діагностичні тести (табл. 1):
для встановлення діагнозу ГЦК є достатніми наступні ознаки: клінічна
картина при використанні одного з
візуальних методів дослідження та
Таблиця 1.
Дослідження, що використовують для діагностики гепатоцелюлярної карциноми.

Ультразвукове дослідження
Визначення рівня α-фетопротеїну
Підтвердження діагнозу та
Пункційна біопсія під контролем УЗД
оцінка стадії захворювання Комп‘ютерна томографія або магніто-резонансна томографія
Для встановлення діагнозу

42

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 визначальними методами встановлення діагнозу ГЦК. Що стосується визначення рівня α-фетопротеїну слід
пам‘ятати, що цей метод може бути
використаний в якості скрінінгового. Діагностичним критерієм є рівень
α-фетопротеїну більше 400 нг/мл,
але від‘ємний результат або результат нижчий за певний рівень не дозволяє заперечити діагноз ГЦК, у
зв‘язку з тим, що близько 40% пухлин не продукують цей білок. Тим
більше неможливо провести диференціальну діагностику ГЦК з іншими пухлинами, наприклад холангіо
карциномою, ризик розвитку якої
також зростає у хворих з цирозом
печінки.
Безперечно наявність ЦП у хворих на HBV- і HCV-інфекцію підвищує ризик розвитку пухлини у сотні
разів. Більше ніж у 80% випадків злоякісна трансформація спостерігається 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 розвитку 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 розвиток ГЦК при ХГB обумовлений

відмінністю в онкогенних механізмах між HBV і HCV [47,48].
Клінічні спостереження
З 2006 року у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні та
Львівському регіональному онкологічному центрі у 49-ти хворих було
діагностовано ГЦК. У 26 хворих обстеження на вірусні гепатити не
проводилось взагалі (переважно до
2009 року). У 23-ох (після 2009 року)
проводились обстеження на виявлення маркерів вірусних гепатитів.
Чоловіки – 21 пацієнт, що становило – 91,3%, жінок 2 – 8,7%. Середній
вік хворих складав 62,5 + 3,4 роки.
Необхідно відмітити, що у всіх
хворих було діагностовано цироз печінки різної етіології.
У 8-ми з них (34,8%) були антитіла до гепатиту С та встановлена реплікація (НCV RNA +). У 6-ти виявлено 1в генотип вірусу гепатиту С,
у двох - 3а. У всіх хворих було високе вірусне навантаження (більше
500000 МЕ̸мл).
У 7-ми хворих (30,4%) були виявлені маркери гепатиту В, причому
HBsAg, як і ознаки реплікації вірусу (HBV DNA та HBеAg), були виявлені у 6-ти хворих. В одного пацієнта HBsAg та HBV DNA були від‘ємні,
але позитивні anti HBcor IgG.
У двох хворих (8,7%) наявні antiHAV IgG. Тобто частка хворих на гепатоцелюлярну карциному з позитивними маркерами вірусних гепатитів складала 73,9%, (17 хворих) від
загальної кількості обстежених пацієнтів.
У 6-ти хворих з відсутністю
маркерів вірусних гепатитів були
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діагностовані наступні захворювання: у трьох – цукровий діабет, у
двох – жировий гепатоз (алкогольний), автоімунний 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, нудоту, порушення свідомості.
При огляді: шкірні покрови та
склери чисті, бліді. Свідомість порушена, періодично неадекватний, загальмований. Язик обкладений нальотом білого кольору. В легенях дихання жорстке, ослаблене в нижніх
відділах з обох сторін, більше зправа. Тони серця ритмічні. Живіт значно 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%, ШОЕ35 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., лужна фосфатаза 2,3 од., холестерин – 2,3 ммоль/л, загальний білок – 69,2 г/л, альбуміни - 425, глобуліни 585, альфа1 – 3%, альфа2 – 8,3%,
бета – 9,3%, гаммаглобуліни – 37,4%.

Сечовина крові – 2,8 ммоль/л, креатинін 117,0 мкмоль/л, цукор крові 4,4 ммоль/л, α-фетопротеїн –
560 нг/мл. Виявлені маркери гепатиту С – anti HCV (заг +), HCV RNA+
1в генотип, високе вірусне навантаження (4,07 × 107 МЕ/мл).
УЗД: Печінка зменшена в розмірах, контур горбистий, паренхіма щільна, судинний малюнок збіднений, в правій долі неоднорідний
утвір розміром 2,3 на 1,2 см. Воротна
вена 1,5 см. В черевній порожнині значна кількість вільної рідини. Жовчний міхур деформований,
стінки набряклі. Підшлункова залоза 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 порожнини – отримано близько 3-ох
літрів жовтуватої асцитичної рідини. Ексудат. Атипових клітин не виявлено.
КТ або МРТ неможливо провести у зв‘язку з тяжким станом хворого.
На фоні наростаючих явищ
печінково-ниркової
недостатності хворий помер на 6-ту добу перебування в стаціонарі. При патологоанатомічному дослідженні підтверджено діагноз гепатоцелюлярної
карциноми (рис.2).
Протягом останніх років спостерігається значний ріст захворюваності на вірусні гепатити різної етіології,
а відповідно – хворих з гепатоцелюлярною карциномою, що обумовлено
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Рисунок 2. Циротична трансформація з наявністю вузлів регенератів
та значними диспластичними змінами, що за морфологічними проявами є
ознаками гепатоцелюлярної карциноми.
покращенням діагностики та збільшенням тривалості життя пацієнтів з
хронічними гепатитами.
Для ранньої діагностики ГЦК
необхідне динамічне спостереження хворих на цироз печінки, особливо вірусної етіології, з включенням у

комплекс обстеження вмісту α-ФП
у сироватці крові, візуальних методів інструментальної діагностики (ультразвукове дослідження,
комп’ютерна томографія, МРТ) та
при необхідності – морфологічного
дослідження біоптатів печінки.
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УДК: 612.017.1:616.36-002
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ ІНТЕРФЕРОНІНДУКОВАНИХ 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, гіпотиреоз, 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, гипертиреоз, 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 interferoninduced 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. вітчизняна медицина стала приділяти особливу 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 захворіли 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 патологію в цих областях України після аварії значно перевищує аналогічні показники в інших регіонах [5,
6]. На територіях, що забруднені радіацією, автоімунний тиреоїдит реєструється вдвічі частіше (19,2% проти 8,8% на «чистій» території) [7].
З іншого боку, НСV-інфекція та інтерферонотерапія насьогодні вважаються додатковими чинниками розвитку розладів ЩЗ, особливо автоімунного характеру [8–11]. Ці фактори здатні посилювати тиреоїдну дисфункцію та призводити до її маніфестації [12, 13]. Між тим, клінічні
особливості та прояви таких тиреоїдних розладів вивчені недостатньо.
Мета роботи: визначити особливості клінічних виявів та перебігу інтерферон-індукованих тиреопатій (ІІТ) при хронічному гепатиті С в залежності від характеру порушення функції щитоподібної залози. Встановити «сигнальні» симптоми тиреоїдних ускладнень при проведенні противірусної терапії.
Матеріали і методи. Із загальної кількості хворих на ХГС, які були

проконсультовані, обстежені та знаходились на обліку в консультативній поліклініці ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л. В. Громашевського АМНУ»
в 2005-2011 рр., для проведення
комбінованої противірусної терапії (ПВТ) відібрано та підготовлено
294 пацієнта у віці від 18 до 66 років. У розробку не включалися хворі з мікст-гепатитами, ко-інфекцією,
після тотальної тиреоїдектомії та
з підтвердженою автоімунною тиреоїдною патологією (хворобою
Грейвса і автоімунним тиреоїдитом).
Дослідження біохімічних показників здійснювали на апараті Flexor
Junior за допомогою матеріалів фірми “Human”. Виявлення RNA НСV у
плазмі крові та визначення вірусного навантаження проводили методом полімеразної ланцюгової реакції
з гібридизаційно-флуоресцентною
детекцією (чутливість методу 300 копій РНК в 1 мл). Детекцію здійснювали у режимі реального часу (Real
Time) на приборі Rotor-Gene 3000
(Corbett Research, Австралія). Для
визначення та диференціації генотипів (1, 2, 3) НСV застосовували
тест-системи Амплі-Сенс HCV 1/2/3
Fl. Всім хворим багаторазово в динаміці (до ПВТ та через 1-3-6-9-11
місяців ПВТ) за допомогою імуно
флюорисцентного методу визначали основні показники ЩЗ – тиреотропний гормон (ТТГ), антитіла до
тиреоглобуліну (АТТГ), антитіла до
тиреопероксидази (АТТПО) на аналізаторі «Immulite-1000» (Simens,
Німеччина), антитіла (АТ) до рецептора ТТГ на аналізаторі Mini Vidas.
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При змінах цих показників додатково досліджували вільні тироксинFТ3 та трийодтиронін-FТ4 на імунофлюорисцентному автоматичному аналізаторі «Immulite-1000» [14,
15, 16].
Для противірусної терапії (ПВТ)
застосовували комбінацію лінійних або пегільованих інтерферонів
(ПЕГ-ІФН) з рибавірином за стандартними схемами. Більшість пацієнтів (61,22%) отримували ПЕГІФН. Статистична обробка даних та
їх аналіз проводилися на ЕОМ з використанням 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 приводу хронічного гепатиту С (ХГС),
інтерферон-індукована тиреопатія
(ІІТ) розвинулась у 39 осіб (13,27%).
У 255 хворих (86,73%) щитоподібна 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, виключно гіпотиреоз – у 15 осіб, а у 16
пацієнток мав місце двофазовий перебіг тиреоїдної дисфункції – після нетривалої фази гіпертиреозу реєструвалась триваліша фаза гіпотиреозу. Останній варіант інтерфероніндукованих тиреопатій при гепатиті С був досить схожим за термінами розвитку та перебігом на післяпологовий автоімунний тиреоїдит.
У єдиної хворої з пізнім розвитком
тиреопатії (в третьому кварталі лікування) у вигляді прогресуючого

зростання рівня антитиреоїдних
антитіл в поєднанні з ультрасонографічними змінами ЩЗ на тлі еутиреозу, гіпофункція розвинулась
вже після закінчення ПВТ (табл. 1).
Зміни ТТГ у пацієнтів підкріплювались відповідними зрушеннями FT4
та FT3 за принципом «зворотнього зв`язку» (табл. 2). Слід зазначити,
що антитіла до рецептору ТТГ реагували тільки на гіпертиреоз у вигляді їх підвищення. Серед осіб з тиреоїдними порушеннями переважали
жінки – 33 особи (11,22% всіх пацієнтів), чоловіків було 6 (2,04%). При
окремому підрахунку за гендерною
ознакою відсоток жінок з тиреопатією становив 28,45%, а чоловіків –
лише 3,37% від загальної їх кількості. Середній вік пацієнтів з незміненою ЩЗ становив 36,01 ± 1,26 років.
Жінки, у яких розвинулась тиреопатія, перебували у віці від 24 до 54 років, а середній вік – 35,58 ± 3,01 р.,
чоловіки – від 25 до 60 років, середній вік – 38,50 ± 14,7 років.
Противірусна терапія індукувала розвиток не лише тиреопатій, а
також інших негативних явищ, які
ускладнювали своєчасну діагностику патології щитоподібної залози.
Досить характерними для ПВТ є: слабість, легка втомлюваність, зниження працездатності, м`язовий та суглобовий біль, втрата ваги, випадання волосся, нервозність, дратівливість, явища депресії, вегето-судинні
реакції, шкірна і гематологічна патологія. За виключенням останньої (гематологічної патології), майже всі ці
прояви можуть свідчити про порушення 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)
Основні показники щитоподібної залози (ЩЗ)
ТТГ /TSH
АТТГ
АТТПО
0,4 - 4,0 µIU /ml
< 100 IU /ml
< 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 гіперти0,02±0,01* **
338,53±155,53
406,86±325,55
реозу, n=7+16=23
Гіпотиреоз + фаза гіпотире48,09±10,12* **
878,72±336,73
317,63±141,08
озу, n=15+16=31
Термін дослідження /
Кількість обстежених

* – 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 функції у хворих на хронічний гепатит С з інтерферон-індукованими тиреопатіями (ІІТ), n=39
Т4Т3ТТГ /TSH,
вільний,
вільний,
0,4 - 4,0 µIU /ml
0,65-2,3ng /dl 1,5-4,1 pg /ml
3,11
0,02±0,01
48,09±10,12

АТТГ
<100 IU /ml

АТТПО
< 50 IU /ml

ІІТ – еутиреоз, n=1
1,39
4,18
1343
54,5
ІІТ – гіпертиреоз або фаза гіпертиреозу, n=23 (7+16) *
3,62±1,21 6,07±1,22
338,53±155,53
406,86±325,55
ІІТ – гіпотиреоз або фаза гіпотиреозу, n=31 (15+16) *
0,46±0,11
1,3±0,38
878,72±336,73
317,63±141,08

АТ до рецептора
ТТГ, IU /l
(<1-негат.,
>1,5-позитив.,
1-1,5 «сіра зона»)
0,4
27,73±17,18
1,05±0,52

* – у 16 пацієнток мав місце двофазний перебіг тиреопатій, коли нетривала фаза гіпертиреозу через 1–2 місяці переходила в гіпотиреоз, тому ці хворі увійшли в обидві групи.
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ЩЗ і розвиток її розладів. Слід зауважити, що ІІТ з нормальною функцією органа перебігають безсимптомно і діагностуються лабораторним шляхом на підставі прогресуючого підвищення рівня антитиреоїдних антитіл у комбінації з ультрасонографічними змінами залози.
При функціональних порушеннях
у частини випадків з`являлись певні скарги та клінічні прояви, які закономірно відрізнялись при гіперфункції та гіпофункції (табл. 3).
При гіперфункції кількість симптомів у хворих коливалась від 1 до 6,
найчастіше 3-4 симптоми. У 4 хворих
(17,39%) особливих скарг і клінічних виявів не було – патологія щитоподібної залози мала німий перебіг (табл. 4). Німий гіпертиреоз діагностувався лабораторно при контрольних обстеженнях по типу «лабораторного гіпертиреозу».
19 хворих з гіперфункцією
(82,6%) мали певні клінічні прояви, 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 умовно розподілені на «часті», які мали
> 10% пацієнтів та «рідкісні», що
мали < 10% пацієнтів (загалом 13 різноманітних 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) пацієнтів, нервозність та відчуття тривоги / 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) особи, дискомфорт у ділянці шиї з відчуттям «клубка» або здавлення відчували 13,04% (3) особи. «Рідкісні»
симптоми зустрічались у поодиноких випадках – менше ніж у 10% хворих з гіпертиреозом. Серед них були:
пітливість, тремор «внутрішній» або
кінцівок (переважно рук), порушення менструального циклу, задишка,

Таблиця 3.
Наявність клінічних проявів при інтерферон-індукованих тиреопатіях з порушенням функції щитоподібної залози
Гіпертиреоз, n=23
Кількість пацієнтів, що мали
Наявність симптомів у
симптоми
пацієнтів
Абс.
%
0 симптомів – німий гі4
17,39
пертиреоз
1 симптом
3
13,04
2 симптоми
4
17,39
3 симптоми
4
17,39
4 симптоми
4
17,39
5 симптомів
3
13,04
6 симптомів
1
4,35

Гіпотиреоз, n=31
Кількість паціНаявність симптомів у па- єнтів, що мали
симптоми
цієнтів
Абс.
%
0 симптомів – німий
8
25,81
гіпотиреоз
1 симптом
6
19,35
2 симптоми
7
22,58
3 симптоми
6
19,35
4 симптоми
5 симптомів
3
9,68
6 симптомів
1
3,22
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запаморочення, поява нудоти та/або Досить часто пацієнти з гіпертиреозом відмічали слабість (34,78% – 8
блювання зранку (табл. 4).
Таблиця 4.
Прояви гіпертиреозу у хворих з інтерферон-індукованими тиреопатіями на тлі хронічного гепатиту С, n = 23
Прояви гіпертиреозу мали 19 хворих (82,61%), в 4 випадках (17,39%) гіпертиреоз
перебігав безсимптомно
«Часті» симптоми:
«Рідкісні» симптоми:
абс. %
абс. %
мали > 10% хв.
мали ˂ 10% хв.
Серцебиття
13 56,52
Пітливість
2 8,70
Стрімка втрата ваги
9 39,13
Тремор
2 8,70
Порушення менстр. циклу
Загальна слабість або її посилення 8 34,78
2 8,70
(затримка)
Емоційна лабільність, відчуття
6 26,09
Нудота /блювання
2 8,70
тривоги / неспокій
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

У всіх хворих зі скаргами на серцебиття реєструвалась на електрокардіограмі 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 електрокардіографічного обстеження, описані ознаки
симпатікотонії та/або дифузні зміни
міокарду дистрофічного (токсичного) характеру. Однак, при появі у пацієнтів під час лікування тахікардії
слід враховувати не тільки стан щитоподібної залози, а і наявність анемії рибавірин-асоційованого або іншого характеру.
39,13% (9) обстежених з гіперфункцією відмічали втрату ваги, але
цей симптом часто зустрічається при
ПВТ з інтактною ЩЗ. Тому бралася
до уваги стрімка втрата ваги протягом останніх 2 тижнів. Стрімка втрата ваги досягала 10 кг (медіана 6,5 кг).

осіб), цей симптом взагалі притаманний 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 супроводжувалась гострим відчуттям неспокою. На дискомфорт або болі в
ділянці серця скаржились 21,74% (5)
осіб, у них одночасно було серцебиття, тахікардія. Тільки в 1 чоловіка 60
років з супутньою ішемічною хворобою серця кардіалгія поєднувалась з
електрокардіографічними ознаками
хронічної коронарної недостатності,
в інших випадках коронарні та ішемічні зміни не реєструвались. З «рідкісних» симптомів, які зустрічались
менше ніж у 10% хворих, особливої
уваги заслуговують підвищена пітливість та тремор верхніх кінцівок
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(кистей рук), які притаманні гіпертиреозу. При ІІТ вони спостерігались нечасто – 8,7% (табл. 4). 2 пацієнтки (8,7%) скаржились на нудоту
або блювання, більше зранку.
Специфічні для гіпертиреозу іншої етіології очні симптоми – екзофтальм та пігментація повік у обстежених хворих не спостерігались,
ймовірно, вони не встигають розвинутися через короткочасність гіпертиреозу, індукованого противірусною терапією. Тому, щоб визначити найбільш «сигнальні» прояви для
тиреопатії з гіперфункцією виникла
необхідність розподілити на дві групи: загальні з іншими негативними
явищами ПВТ та притаманні лише
інтерферон-індукованому гіпертиреозу (табл. 5).
У результаті вдалося визначити 6 симптомів, які можна вважати
«сигнальними» для ІІТ з гіпертиреозом на тлі противірусної терапії гепатиту С:
● поява серцебиття, тахікардії;
● стрімка втрата ваги за короткий термін;
● значне посилення загальної

слабості, м`язова слабість;
● дискомфорт в області шиї
(біль, здавлення, «клубок»);
● тремор;
● гостра поява тривоги, відчуття неспокою.

При розвитку гіпофункції
спектр скарг та симптомів у пацієнтів
мав інший характер або змінювався в
протилежний бік. Збільшилась питома вага осіб з німим перебігом порушення функції – «лабораторним гіпотиреозом» – 8 осіб (25,803%) з 31. У
них порушення функції виявлялося
тільки завдяки динамічному моніторингу стану ЩЗ, причому іноді лабораторні зміни показників виглядали
як «критичні» при відсутності будьяких клінічних проявів. У 74,19%
(23) осіб з гіпофункцією були різноманітні скарги, кількість яких у хворих коливалась від 1 до 5 (табл. 6). У
більшості хворих – 61,29 % (19) кількість проявів гіпотиреозу становила
до трьох, лише у 12,90% пацієнтів їх
кількість досягала 5-6 проявів (табл.
6). Найчастішою виявилася скарга на сильну слабість зі зниженням
Таблиця 5.
Прояви гіпертиреозу при інтерферон-індукованій тиреопатії на тлі
лікування хронічного гепатиту С

Прояви гіпертиреозу
Притаманні саме інтерферон- індукованоПодібні до інших негативних явищ ПВТ:
му гіпертиреозу:
Втрата ваги
Серцебиття, тахікардія
Слабість, стомлюваність, зниження працезДискомфорт в області шиї
датності
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 гіпотиреозом посідали набряки або пастозність різної локалізації, особливо
зранку після сну – у третини хворих
(32,26%). Переважали набряки обличчя, 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 спостереження 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, остаточний діагноз: ХГС, RNA HCV –
1,3×104 IU/ml, генотип 3а (АлАТ41,0 U/l О/л, АсАТ-36,8 U/l, тимолова 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 (загальний об`єм V = 10,28 см3), але в лівій
долі виявлені 2 гіпоехогенних дрібноосередкових утворення 3мм × 6мм
та 3мм × 7мм, які ідентифіковані як «аденоми ЩЗ». Призначений
ПЕГ-ІФН+рибавірин на перші 3 місяці лікування, після досягнення ранньої вірусологічної відповіді пацієнтка переведена на низькодозовану терапію лінійним інтерфероном
з рибавірином, зафіксований значний
ріст АТТГ до 1882 IU/ml, АТТПО до
855 IU/ml, при незначному підвищенні 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 гіпертрофії, явища тиреоїдиту. Хвора
скаржилась на посилення слабості
при навантаженні, оніміння кистей
рук, зміну голосу («голос сів»), дисменорею (затримку mensis), випадання
волосся, особливо турбував пацієнтку ізольований набряк лівої ноги, що
швидко посилювався. Об`єктивно:
ліва нога різко набрякла, звичайного кольору, значно збільшена в обсягах, порівняно з правою, особливо у
ділянці надступаковогомілкового суглобу. Діагностовано: інтерфероніндукована тиреопатія автоімунного типу з порушенням функції у
вигляді гіпотиреозу; також виникло припущення про одночасне загострення супутньої судинної патології лівої нижньої кінцівки. Після
призначення медикаментозної корекції (L-тироксин + вітамінномінеральний комплекс) пацієнтка
Т-ч спрямована на доплерографічне
дослідження судин нижніх кінцівок
та консультацію судинного хірурга – патологія не знайдена. На тлі
L-тироксину набряк кінцівки швидко зник і ТТГ знизився до 9,14 uIU/ml.
Після закінчення ПВТ минуло 2 роки –
зберігається повна ремісія ХГС (RNA
HCV негативна, біохімічні показники в N); залишкові явища тиреопатії
виявилися досить стійкими – еутиреоз (ТТГ-4,0 uIU/ml, АТТПО>1000 IU/ml)
підтримується тривалою медикаментозною корекцією з поступовим
зниженням дози.
Серед інших симптомів, сильне
випадання або порідішання волосся
відмічали 16,13% (5) пацієнтів, причому в одному випадку з явищами
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Таблиця 6.
Клінічні прояви гіпотиреозу при інтерферон-індукованих тиреопатіях на тлі лікування хворих на хронічний гепатит С
«Часті» симптоми
(> 10% хв.)
Сильна слабість, зниження
активності
Сонливість
Набряки/пастозність:
- обличчя (± шиї)
- кінцівок
- генералізовані
Випадіння волосся
Шкірні прояви-сухість шкіри,
гіперкератоз, подразнення
Депресія
Оніміння частин тіла

Гіпотиреоз, n=31
«Рідкісні» симптоми
абс. %
абс. %
(˂ 10% хв.)
Гіпотонія, запаморочення,
13 41,94
3 9,68
головний біль
Болі в опорно-руховому апараті – в
13 41,94
2 6,45
суглобах та/або м`язах
10 32,26
Закріпи
2 6,45
6
Стрімке збільшення ваги
2 6,45
2
Спрага
2 6,45
Порушення менструального
2
1 3,23
циклу
6 19,35
Дискомфорт в ділянці шиї
1 3,23
4

12,90

«Перебої в серці» (брадікардія)

1

3,23

4
4

12,90
12,90

Дискомфорт в ділянці серця
Зміна голосу

1
1

3,23
3,23

осередкової алопеції. Шкірні про
яви – сухість шкіри, гіперкератоз ±
подразнення спостерігались у 12,9%
(4) пацієнтів (табл. 6). У такої ж кількості хворих мали місце явища депресії, іноді з безсонням. Слід зауважити, що останні три ознаки взагалі притаманні інтерферонотерапії і
не є специфічними виключно для гіпотиреозу. Оніміння різних частин
тіла, переважно дистальних відділів кінцівок, відмічали – 12,9% хворих. Ознаки, які спостерігались менше, ніж у 10% хворих, за аналогією
з гіпертиреозом віднесені до «рідкісних». До цієї групи потрапили гіпотонія, яка супроводжувалась головним болем та/або запамороченням у 9,38% (3) осіб; болі в опорноруховому апараті по типу міальгій
та артралгій турбували 6,25% (2) пацієнтів, така ж кількість скаржилась

на швидке збільшення маси тіла,
спрагу та закріпи (по 6,25%). В поодиноких випадках виникали порушення менструального циклу у вигляді затримки mensis, дискомфорт
в області шиї, зміну голосу. У єдиному випадку пацієнтка скаржилась
на перебої та дискомфорт в ділянці
серця, на електрокардіограмі зафіксована помірна синусова брадікардія – 56 ударів на хвилину.
Як доводить аналіз, наведений в
таблиці 7, більша частина проявів гіпотиреозу є подібною до інших негативних явищ ПВТ, що не пов`язані з
гіпофункцією щитоподібної залози.
Як «сигнальні» для гіпофункції
при інтерферон-індукованих тиреопатіях можна розцінювати наступні 4 симптоми:
● появу набряків або пастозності,
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Таблиця 7.
Прояви гіпотиреозу в обстежених при інтерферон-індукованій тиреопатії 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

● швидке збільшення маси на тлі
противірусної терапії,
● виникнення брадікардії,
● різке посилення слабості з сонливістю.
Оцінка виявів функціональних
розладів при ІІТ довела, що ряд негативних явищ ПВТ подібні до загальновідомих ознак гіпертиреозу та гіпотиреозу, можуть їх маскувати та
гальмувати виявлення. Визначення
найбільш значущих, «сигнальних»
симптомів допоможе своєчасній діагностиці та корекції тиреоїдних
ускладнень при лікуванні хронічного гепатиту С.
Висновки:
Порушення
функції
при
інтерферон-індукованих
тиреопатіях на тлі лікування хронічного гепатиту С може мати безсимптомний (німий, безмовний) перебіг по типу «лабораторного гіпертиреозу» (17,39 %) та «лабораторного гіпотиреозу» (28,81 %); частіше

безсимптомно перебігала гіпофункція.
Інтерферон-індукований гіпертиреоз супроводжувався погіршенням самопочуття і стану у 82,61%
пацієнтів.
Найбільш
значущими – «сигнальними» можна вважати: серцебиття (тахікардію), стрімку втрату ваги за короткий термін,
значне посилення слабості (особливо м`язової), дискомфорт в області
шиї, тремор, гостру появу тривоги
та відчуття неспокою.
Інтерферон-індукований
гіпотиреоз проявлявся клінічно у
74,19% хворих, його «сигнальними»
симптомами можна вважати появу
набряків (пастозності), брадікардії,
швидке збільшення ваги на тлі противірусної терапії, посилення слабості з сонливістю.
У більшості пацієнтів ІІТ з порушенням функції супроводжуються
виникненням ряду додаткових ви
явів, які погіршують якість життя,
переносимість ПВТ вимагають певної корекції.
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Данила

Ключові слова: геморагічна гарячка з нирковим синдромом, дорослі,
діти, печінкові прояви.
СИНДРОМ гепатитА при ИнфИЦИРОВАНИИ хантавИрусами 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 сопровождалось симптомами поражения печени. Представленные данные отображают полиорганные поражения и свидетельствуют о полиморфизме клинической 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 difference 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 геморагічними гарячками, що викликаються 27 вірусами роду Hantavirus
родини Bunyaviridae, із значною частиною тяжких форм хвороби, високими показниками летальності, тривалим багаторічним періодом реконвалесценції [1-5]. За особливостями патогенезу і клінічного перебігу
хантавірусні інфекції поділено на дві
групи: хантавірусний кардіопульмонарний синдром і геморагічна гарячка з нирковим синдромом (ГГНС).
Найбільші осередки ГГНС на планеті розташовані в Китаї, РФ та Кореї,
де кількість хворих щорічно нараховує десятки і сотні тисяч випадків
[6-8].
Ендемічними щодо ГГНС в
Україні є більшість областей з активними природними осередками на заході та сході країни. На Закарпатті
функціонує активний природний
осередок ГГНС, де середньорічні показники захворюваності досягають 124,1 на 100 тис. населення. Характерною при цьому є знач
на частка тяжких і середньо тяжких
форм хвороби і високі показники летальності (9,4-12,7%), а у структурі
гарячкових станів нез’ясованого ґенезу на ГГНС припадає 24,2% (95 %,
довірчий інтервал 22,6-25,8) [9, 10].
Серотип Dobrava належить до тих
хантавірусів, що викликають тяжкі форми ГГНС з тривалим періодом
реконвалесценції, проте дані про
циркуляцію його на теренах України
досі були відсутні.
У літературних джерелах зарубіжні автори висвітлювали клінічні

аспекти ГГНС, що маніфестували
ураженням печінки як в гострому періоді, так і в періоді видужання. При
цьому зазначалося порушення переважно синтезу глікогену, пігментоутворюючої, ферментативної функції печінки, дещо менше авторів – і
білок-утворюючої функції. Ураження
печінки при ГГНС класифікується як
атиповий перебіг хвороби і є наслідком вогнищевих некротичних змін в
паренхімі печінки по типу серознонекротичного гепатиту або проявом
загально-інтоксикаційного синдрому. Гістохімічні та цитологічні дослідження біоптатів печінки хворих на
ГГНС засвідчили наявність гепатоцелюлярної дегенерації, вакуолізації
цитоплазми, плямистих і зональних
некрозів [11-14].
Мета досліджень: провести
оцінку клінічного перебігу випадків
ГГНС, що були спричинені хантавірусами серотипу Dobrava і супроводжувалися симптомами ураження
печінки.
Матеріали і методи дослідження. Верифікацію діагнозу ГГНС у
хворих із синдромальними комплексами, що не виключали це захворювання, проводили за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА) шляхом виявлення антитіл класу IgM
до родоспецифічного антигена хантавірусів (HTA) у парних сироватках крові хворих із використанням
тест-системи “Focus” (США). На другому етапі позитивні взірці тестувалися на наявність видоспецифічних IgM до антигенів вірусів серотипів Dobrava і Puumala. В обстежених групах хворих, які перебували
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на стаціонарному лікуванні в інфекційних відділеннях ОІЛ м. Ужгорода
і ЦРЛ області, виявлено 82 випадки захворювань на ГГНС, що були
викликані хантавірусами серотипу
Dobrava. У 25 дорослих і 15 дітей захворювання маніфестувало також
симптомами ураження печінки.
Результати досліджень та їх обговорення. Проведено поглиблений
аналіз клінічних випадків ГГНС у дорослих хворих і дітей, що маніфестували за клініко-лабораторними даними ураженням печінки.
У групі обстежених дітей гепатомегалія 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 захворювання на ГГНС, що був найтиповішим за спектром симптомів і динамікою хвороби для пацієнтів дитячого віку.
Х-рий П., 5 р., захворів 10.02.04 р.,
поступив 12.02.04 р. на 3 день хвороби в інфекційне відділення зі скаргами
на загальну слабість, зниження апетиту, блювоту, темно-коричневого
кольору сечу. Вдома протягом 2-х діб
мав підвищення температури тіла
до 39о С. На момент вступу і в подальшому температура тіла в ме
жах норми.
Об’єктивно: Стан середньої важкості, млявий, свідомість ясна. Язик
обкладений білим нальотом, сухий.
Гіперемія шкіри обличчя і шиї, помірна жовтяниця склер і шкірних покривів, явища склериту, кон’юнктивіту.
Гіперемія слизової зіву. Над легенями везикулярне дихання. Тони серця
ритмічні, звучні, ЧСС – 120 за 1 хв.

Живіт м’який, болючий в правому підребер’ї та епігастральній ділянці. Печінка на 3,5 см нижче реберної дуги, селезінка не збільшена.
Симптом Пастернацького негативний двобічно. Діурез в нормі, випорожнення 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, непрямий – 30,0 мкмоль/л, АлАТ – 1,0
ммоль/л, тимолова проба – 2 Од, сечовина – 7,0 ммоль/л, креатинін –
110 мкмоль/л. ПТІ – 69%.
ЗАК (16.02.04 р.): Нв – 112 г/л,
еритроцити – 3,0 × 1012/л, лейкоцити – 9,8 × 109/л, (е – 4, п – 3,
с – 45, л – 46, м – 2), ШОЕ – 6 мм/
год. Біохімічний аналіз крові: загальний 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, лейкоцити – 8,8 × 109/л, (е – 5, п – 3,
с – 42, л – 48, м – 2), ШОЕ – 18 мм/
год. Біохімічний аналіз крові: загальний 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, еритроцити – 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: питома вага – 1018, білок – 0,1 г/л, 1-2 еритроцити в полі зору, лейкоцити – 2
в полі зору.
Обстеження на маркери ВГА (-),
ВГВ (-), ВГС (-). РМА зі стандартним
набором лептоспір (-). ІФА – IgM до
родоспецифічного антигена хантавірусів – позитивні (1,65 при cut off
1,1), до видоспецифічного антигена
серогрупи Dobrava – позитивні (1,57
при cut off 0,93). Верифікацію хантавірусної інфекції проведено ретроспективно.
На 21 день хвороби (01.03.04 р.)
стан хворого покращився: став активним, відновився апетит, регресувала іктеричність шкіри і склер,
болі в череві не турбували, печінка
при пальпації + 1 см від краю реберної дуги, еластичної консистенції.
Виписаний
зі
стаціонару
03.03.04 р. (23 день хвороби) у задовільному стані під диспансерний нагляд за місцем проживання з діагнозом: гострий вірусний гепатит середньої важкості, жовтянична форма.
Узагальнюючи дані щодо хворого на ГГНС, який мав прояви ураження печінки від 3 дня з початку гарячкового стану, слід відзначити вираженість диспепсичних проявів у гарячковому періоді та періоді органних уражень, незначну гіпербілірубінемію, тривалий цитолітичний синдром – навіть в період

реконвалесценції, на тлі регресії
жовтяниці та незначної гепатомегалії. Ураження нирок лабораторно 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 гепатомегалія 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 важкого перебігу ГГНС у дорослих при
ураженні хантавірусами серотипу
Dobrava.
Х-ра В., 59 р., пенсіонерка, захворіла гостро 08.09.04 р.: підвищення
температури тіла до 40о С, нездужання, втрата апетиту, головний
біль. Приймала жарознижуючі препарати (парацетамол, аспірин).
Впродовж тижня стан не покращувався: температура тіла щодня до
39о С, виникли нудота, блювання, болі
в череві, зменшився діурез. Оглянута
дільничним лікарем, скерована в хірургічне 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 впродовж тижня, нездужання, спрагу,
втрату апетиту, головний біль, біль
в очних яблуках, «туман» перед очима; біль у суглобах і м’язах тулуба,
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верхніх і нижніх кінцівках, в поперековій ділянці; знижений діурез до
400 мл за добу.
Об’єктивно:
температуо
ра тіла – 37,8 С; стан хворої важкий, свідомість ясна, менінгеальних ознак немає; явища склериту і
кон’юнктивіту, гіперемія шкіри обличчя, шиї та слизової зіву. У легенях
жорстке дихання. Тони серця ритмічні, приглушені. ЧСС – 90 за 1 хв.
АТ 100/80 мм. рт. ст. Живіт вздутий, болючий в епігастральній ділянці. Печінка на 3 см нижче реберної дуги, селезінка не збільшена.
Симптом Пастернацького позитивний двобічно. Діурез знижений, 400 мл
за минулу добу; 300 мл – в день госпіталізації. Випорожнення забарвлені,
двічі на добу.
Через 2 години стан різко погіршився, наросли різка слабість, блювання, неспокій, що змінилися загальмованістю; температура тіла
– до 35,5о С. Блідість шкіри обличчя,
акроцианоз, холодний піт, гіпотонія
АТ 80/40-62/0 мм. рт. ст., тахікардія 120 за 1 хв., задуха, ЧД –24 за 1 хв.
Хвора переводиться у відділення інтенсивної терапії зі зміною діагнозу:
ентеровірусна інфекція, генералізована комбінована форма з поліморфними проявами; ІТШ ІІ-ІІІ ст.
Виникли ознаки геморагічного
синдрому: петехії на бокових поверхнях тулуба та плечовому поясі, крововиливи на череві, стегнах, що мають зливний характер, фіолетового
кольору. Огляд окуліста: ДЗН – блідорожеві, чіткі, судини звужені, спазмовані, трохи звиті.
ЗАК (23.02.04 р.): Нв – 134 г/л,

еритроцити - 4,0 × 1012/л, лейкоцити – 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 еритроцити 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 проба – 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; фібриноген В – (++), етанолів тест – (-),
ПТІ – 80%.
Наступного дня проведені інструментальні обстеження. УЗД
органів черевної порожнини: печінка +7 см, підвищеної ехогенності,
паренхіма однорідна. Жовчний міхур не збільшений, без конкрементів.
Підшлункова залоза не збільшена,
підвищеної ехогенності, однорідна.
Нирки дещо збільшені, паренхіма неоднорідна, дифузно ущільнена з підкресленими гіпоехогенними пірамідками. Асциту не виявлено. Ro-графія
ОГК: На всіх легеневих полях вогнищева інфільтрація, що зростає в каудальному напрямку. Корені розширені, інфільтровані, недиференційовані. Діафрагма та синуси не візуалізуються. 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 набряків немає. Заключення: вторинна міокардіопатія інтоксикаційного генезу.
ЗАК: Нв – 120 г/л, еритроцити - 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: питома вага - 1010, білок – 0,1 г/л, свіжі еритроцити 6-7 в полі зору, лейкоцити – 1-3 в полі зору, епітелій – 2-5 в полі зору, гіалінові циліндри – 1-2 в полі зору, слиз (+).
Біохімічний аналіз крові: загальний білірубін – 23,0 мкмоль/л, прямий – 16,0 мкмоль/л, непрямий –
7,0 мкмоль/л, АлАТ – 26,0 Од/л,
АсАТ – 141,0 Од/л, тимолова проба – 7,0 Од, сечовина – 6,0 ммоль/л,
креатинін – 125 мкмоль/л, загальний білок – 51 г/л, калій – 3,7, натрій – 156, хлор – 97, кальцій – 2,2.
Коагулограма: Активований час
рекальцифікації – 68 сек., гематокрит – 0,34; фібриноген В – (+++),
етаноловий тест – (+), ПТІ – 77%.
18-20.09.04 р.– скарги на помірну
задуху і харкотиння слизового характеру, 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 діурез до 1800 мл.
ЗАК (20.09.04 р.): Нв – 117 г/л,
еритроцити - 3,5 × 1012/л, лейкоцити – 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: загальний 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 проба – 7,0 Од, сечовина – 7,0 ммоль/л,
креатинін – 128 мкмоль/л, загальний білок – 50,4 г/л, калій – 2,8, натрій – 143, хлор – 98, кальцій – 2,1.
Коагулограма: Активований час рекальцифікації – 67 сек., гематокрит
– 0,32; фібриноген В – (+++), етаноловий тест – (+), ПТІ – 80%.
Від 21.09.04 р. – синусова брадикардія.
Від 22.09.04 р. периферичні набряки зменшилися, прояви геморагічного 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; діурез – 2250 мл. Огляд уролога: С-м
Пастернацького (-). По катетеру –
кров’яниста сеча. В сечовому міхурі –
дрібні згустки крові, при наповненні
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 лептоспір (-). ІФА – IgM до родоспецифічного антигена хантавірусів – позитивно (1,89 при cut off 0,86), до видоспецифічного антигена серогрупи
Dobrava – позитивно (1,61 при cut off
0,98).
26.09.04 р. – поява апетиту,
64

Гепатологія, 2012, №4
зменшення болю в череві; гепатомегалія + 3см.
2.10.04 р. виникла друга хвиля гарячки 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 сечовипусканні, діурез – 1910 мл, сечовипускання через катетер, який видалено
05.10.04 – 08.10.04 р. – температура
тіла 37,1-37,3о С. Діагностовано пієлонефрит і цистит. При бактеріологічному обстеженні сечі виділено
Ps. aeroginosea.
Виписана
зі
стаціонару
25.10.04 р. (48 день хвороби) під диспансерний нагляд за місцем проживання з діагнозом «Геморагічна гарячка з нирковим синдромом (ІФА+), гепаторенальний синдром, тяжкий
перебіг. Гостра ниркова недостатність. Інфекційно-токсичний шок ІІ
ст. ДВЗ-синдром, гостра форма, субкомпенсований. Інтоксикаційна міокардіопатія. СН 2А ст. Гострий геморагічний цистит. Гострий висхідний пієлонефрит. Хронічний обструктивний бронхіт в фазі неповної 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, креатинін – 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; фібриноген В – (-), етаноловий тест – (-),
ПТІ – 94%.
Отже, при інфікуванні хантавірусами серотипу Dobrava на фоні
загальноінтоксикаційного
синдрому тривалий час мали місце нудота, блювота, болі у животі, пронос,
збільшення печінки, зростання активності АлАТ і АсАТ. Поліорганні
ураження в динаміці хвороби маніфестували геморагічним синдромом
(петехії, пурпура, спонтанні підшкірні крововиливи); нирковими проявами (біль в попереку, олігоурія, альбумінурія, гематурія, циліндрурія,
зростання креатиніну, сечовини),
ураженням серцево-судинної (гіпотонія), нервової (головокружіння, марення, зміна психічного стану) і дихальної (кашель, пневмонія) систем.
Наші дані співпадають із результатами багатьох дослідників [11, 14],
які виявляли гепатомегалію у хворих на ГГНС, а її рівень корелював
з тяжкістю хвороби. Слід зазначити, що підвищення білірубіну було
менш типовим проявом, тоді як значно зростали показники амінотрансфераз крові, що було розцінено як
прояв цитолітичного синдрому. При
цьому у хворих не виявлялася спленомегалія, що, за даними російських
авторів, є типовим для ГГНС [12, 13].
Висновки:
Хантавіруси серотипу Dobrava,
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що циркулюють в західноукраїнському регіоні, клінічно маніфестують поліорганними ураженнями, у
тому числі, синдромом гепатиту.
Синдром гепатиту у хворих на
ГГНС клінічно проявляється гепатомегалією 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 гепатиту слід враховувати можливість
інфікування хантавірусами, оскільки територія України є ендемічною
щодо ГГНС.
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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 гаммаглутамилтранспептидазы у больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST и сопутствующим сахарным диабетом 2-го типа. Также подтверждено прогностическую ценность гамма-глутамилтранспептидазы, при
высоких значениях которой повышается риск развития осложнений острого 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 GAMMAGLUTAMYL 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 analyzed. The highest levels of gamma-glutamyl transpeptidase in patients with STelevation 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 syndrome, combined with diabetes mellitus type 2.
Key words: gamma-glutamyl transpeptidase, acute coronary syndrome, diabetes mellitus type 2.
Вступ. Гамма-глутамілтрансфераза
(γ-ГТП) є мікросомальним ферментом, що присутній в клітинних
мембранах багатьох тканин організму, в тому числі нирок, жовчних
протоків, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки, серця,
мозку та ін. γ-ГТП бере участь в обміні амінокислот, каталізує перенесення гамма-глутамілового залишку з гамма-глутамілового пептиду на
амінокислоту, інший пептид, або на
іншу субстратну молекулу [1,2].
Зміна активності ферменту характеризує стан мембран клітин з
високою секреторною, екскреторною та адсорбційною активністю
(епітелій жовчних шляхів, печінкових проток і проксимального відділу
нефрона; ворсинки тонкого кишечника; панкреатична екзокринна тканина та вивідні протоки підшлункової залози). У біологічних рідинах
найбільш висока активність ферменту 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 випадків використовується лише при станах, які викликають гостре пошкодження печінки або жовчних протоків.
В останні роки нові дані показали, що сироваткова γ-ГТП це

більше, ніж маркер алкогольного
ураження печінки або гепатобіліарної дисфункції. За результатами деяких досліджень, γ-ГТП привернула до себе увагу і в якості маркера
при серцево-судинних захворюваннях [4]. Підвищення сироваткової
активності γ-ГТП виявилось важливим предиктором розвитку повторних гострих коронарних подій [5,
6]. Крім того активність γ-ГТП відображає формування постінфарктної серцевої недостатності [7], а
окислення ліпопротеїнів низької
щільності (ЛПНЩ) через глутатіон/гамма-глу тамілтрансферазнозалежне відновлення заліза було запропоноване в якості потенційного
механізму прогресування атеросклерозу [8].
Є також докази, що підвищення рівня γ-ГТП є незалежним маркером активації системного запалення і окисного стресу [3, 9]; високі сироваткові рівні γ-ГТП пов’язані
з цукровим діабетом (ЦД) та іншими факторами [10]. Тобто, наявні всі
підстави для детальнішого вивчення
ролі гамма-глутамілтранспептидази
у пацієнтів з ГКС та супутнім ЦД
2-го типу.
Мета
дослідження:
дослідити ступінь порушення гаммаглутамілтранспептидази у пацієнтів з ГКС із супутнім ЦД 2-го типу
а також встановити її прогностичне
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значення.
Матеріали та методи дослідження. На базі клінічної міської комунальної лікарні швидкої медичної
допомоги (КМКЛШМД) м. Львова
проведено обстеження 80-ти хворих на ГКС із супутнім ЦД 2-го типу,
з них 42 чоловіка (55,38%) та 38 жінок (44,62%), середній вік склав
59±4,1 років. Пацієнти були розподілені на 2 групи. До 1-шої групи увійшли 44 особи з нестабільною стенокардією (НС), серед них 20 чоловіків (44,11%) та 24 жінок (55,89%);
до 2-гої групи включено 36 хворих з інфарктом міокарда із підняттям сегмента ST (ІМ із ST) - 16 чоловіків (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 група), в тому числі 5 чоловіків (38,46%)
і 8 жінок (61,54%). До 4-тої групи увійшли 10 осіб з ІМ із ST – 6 чоловіків (60%) та 4 жінки (40%). Діагноз
НС встановлювали на підставі клінічних, електрокардіографічних та
біохімічних критеріїв, відповідно до
рекомендацій Європейського товариства кардіологів [11]. Діагноз ІМ з
підняттям сегмента ST – на підставі
клінічних, електрокардіографічних
та біохімічних критеріїв, відповідно до рекомендацій Європейського
товариства кардіологів [12]. Діагноз
ЦД 2-го типу - на основі анамнестичних даних та у разі неодноразового виявлення рівня глікемії натще
7,0 ммоль/л і вище, та рівня глікозильованого гемоглобіну (HbA1с) вище
7%. Визначення активності γ-ГТП
(од.) у сироватці крові за допомогою

кінетичного методу Shaw L. M. та співавт. (1983). Показники визначалися
при поступленні та на 10 день перебування 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 достовірну різницю між двома групами 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 порівнянні з групою НС (1-ша група) (163,68 ±
14,93 од. та 79,88 ± 11,12 од. відповідно, р<0,05). Тобто, більш виражене
підвищення активності γ-ГТП у хворих на ІМ із ST, ніж у пацієнтів із НС
може бути обумовлено залученням
у патологічний процес істотної міокардіальної маси з формуванням постінфарктної серцевої недостатності.
У контрольній групі середні показники γ-ГТП у першу добу захворювання 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 група), 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 контрольних груп склала 75,56% (р<0,05).
На 10-й день лікування активність 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 групі ІМ із ST змінилася у бік підвищення 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 стаціонарного лікування виникли ускладнення (постінфарктна стенокардія
(n=5), гостра лівошлуночкова недостатність (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 поступлення і 321,03 ± 28,96 од. на 10-й
день відповідно, р<0,05). А у пацієнтів групи ІМ із ST, у яких під впливом відповідного лікування покращувалася клінічна картина (n=27)
(група 2а), рівень γ-ГТП знизився 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 стану пацієнта підвищується рівень
γ-ГТП, що може бути використано в прогнозуванні клінічного перебігу ГКС. Отже, наші результати
співставні з дослідженнями деяких

авторів, у яких виявлено, що підвищення активності γ-ГТП є прогностичним маркером розвитку несприятливих серцево-судинних подій у
хворих на ГКС [13].
У контрольній групі середні показники γ-ГТП на 10-ту добу захворювання, як і на 1-ий день, були
нижчі, порівняно з основною групою: 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) нижче ніж у групі ІМ із ST із ЦД 2-го типу
(2-га група). Різниця між показниками 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 зазначити, що у нашому дослідженні
Таблиця 1.
Активність гамма-глутамілтранспептидази у хворих на нестабільну
стенокардію (1-ша група) та гострий інфаркт міокарда із підняттям сегмента ST (2-га група) (M±m, од.).
Групи
1-ша

n
44

γ-ГТП 1-ий день
79,88 ± 11,12

γ-ГТП 10-ий день
58,06 ± 8,55

Р
<0,05

2-га

36
27
9
13
10

163,68 ± 14,93*
147,36 ± 10,32
212,26 ± 37,21*
66,21 ± 9,43**
116,24 ± 12,13*,**

180,97± 12,67*
109,62 ± 12,19
321,03 ± 28,96*
52,59 ± 7,15**
87,92 ± 10,71*,**

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

2а
2б
3-тя
4-та

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 спостереження не погіршувався.
Висновки
У дебюті захворювання та 10-й
день у пацієнтів з ГКС із супутнім ЦД 2-го типу виявлено вищий рівень показників гаммаглутамілтранспептидази порівняно
з хворими на ГКС без ЦД 2-го типу
(Р<0,05). При цьому, більш виражене збільшення концентрації гаммаглутамілтранспептидази 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 гаммаглутамілтранспептидази у 1,5-2 рази
протягом перших днів захворювання
може розглядатись як один із маркерів ускладненого перебігу ІМ із ST та
супутнім ЦД 2 типу (постінфарктної
стенокардії, гострої лівошлуночкової недостатності, рецидивуючого
перебігу ІМ) .
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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 пациентов с алкогольным стеатогепатитом. При использовании теста
Рейтера почти у половины (55,5%) пациентов выявлены признаки латентной печеночной энцефалопатии. Показана эффективность применения
S-аденозилметионина у таких пациентов.
Ключевые слова: алкогольная болезнь печени, алкогольный стеатогепатит, 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 steatohepatitis 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
S-adenozylmetyonyn.
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Вступ.
Алкогольна
хворо- поширеністю і соціальною значиба печінки (АХП) становить зна- містю вона посідає друге місце пісчну медико-соціальну проблему. За ля захворювань печінки вірусної
72

Гепатологія, 2012, №4
етіології [1, 2, 3]. Під поняттям печінкової енцефалопатії (ПЕ) розуміють комплекс неврологічних та психічних змін, який виникає у хворих
із порушеною функцією печінки.
Доволі часто ПЕ розвивається у пацієнтів із АХП вже на стадії гострого
алкогольного гепатиту і досягає свого піку при алкогольному цирозі печінки. За даними літератури є певні
стадії ПЕ. Зокрема, згідно класифікації В.Т. Івашкіна и сп. [4], розрізняють латентну форму ПЕ та форму із
клінічними проявами. В той же час, у
Європі все ще залишається популярною класифікація ПЕ West-Haven,
яка була сформульована ще у 1977
році Гарольдом Конном та співавторами [5, 6]. У цих класифікаціях автори виділяють «латентний» чи «мінімальний» ступінь ПЕ. Вчасне виявлення таких субклінічних форм
цього захворювання залишається
актуальним. Зокрема, у пацієнтів із
АХП, у яких ПЕ часто виникає при
розвитку гострого алкогольного гепатиту чи цирозу. Вчасна діагностика ПЕ та призначення відповідної терапії у такого контингенту хворих
дає можливість дещо уповільнити
каскад складних патофізіологічних
процесів прогресування ПЕ.
Матеріали та методи. Обстежено
67 пацієнтів із АХП за період 20102012 років, які лікувалися у терапевтичному відділенні Стрийської центральної міської лікарні Львівської
області.
Переважали
чоловіки
(85,0%). Середній вік 45±15,56 років.
Діагноз АХП встановлювали на основі анамнезу, клініко-лабораторних та
ультрасонографічних даних. У всіх

пацієнтів ретельно збирали алкогольний анамнез, проводили загальний посистемний огляд, визначали
антропометричні показники (ріст,
вагу, розраховували індекс маси тіла
– ІМТ), виконували загальний та
розширений біохімічний аналіз крові (глюкоза, білірубін та його фракції, рівні аланінамінотрансферази
(АлАТ), аспартатамінотрансферази
(АсАТ), лужної фосфатази, сечовини
та креатиніну), ліпідограму. Також
усім пацієнтам проводили ультрасонографію печінки.
Для визначення латентної форми
ПЕ використовували психометричний тест Рейтана (тест з’єднання
цифр, Number Connection Test). Із
всієї групи хворих алкогольний стеатогепатит констатовано у 38, гострий алкогольний гепатит – у 5, алкогольний цироз печінки – у 24.
Для подальшого дослідження
відібрано тільки пацієнтів із алкогольним стеатогепатитом, яких розділено на дві порівняльні групи.
Базисне лікування всіх хворих включало дієту, дезінтоксикаційну терапію, гепатопротектори. Пацієнтам
першої групи додатково призначено 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 перорально впродовж 1 міс. Хворі другої,
контрольної групи цього фармацевтичного засобу не отримували.
Оцінку ефективності лікування
проводили через 1 міс. Окрім низки антропометричних, клінічних та
лабораторних досліджень всім пацієнтам повторно проводили тест
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Рейтана. Статистичне опрацювання отриманих числових показників
проведено за допомогою програмних
пакетів електронних таблиць Excel v.
2007 (Microsoft, USA) і Statistica
v. 6 (Statsoft, USA). Параметричні характеристики подавали як середнє
арифметичне ± стандартне відхилення (σ).
Результати досліджень та їх обговорення. Динаміку змін антропометричних та лабораторних змін у
пацієнтів обох груп представлено у
таблиці 1.
Згідно даних, наведених у таблиці, відзначено вірогідне зниження біохімічних показників процесу цитолізу (зменшення рівнів АлАТ, АсАТ) у групі пацієнтів,
які отримували впродовж місяця
S-аденозилметіонін.
Для визначення наявності латентної форми ПЕ всім пацієнтам
до/після лікування проводили психометричний тест Рейтана [7, 8, 9,
10]. Тест Рейтана широко використовується у клінічній практиці та є

ефективним методом визначення енцефалопатії [11]. Цей тест представляє собою лист паперу із розміщеними у різних місцях цифрами від 1
до 25. Завданням пацієнта було максимально швидко ручкою або олівцем з’єднати усі цифри лінією в міру
зростання (рис. 1). Результати тесту
вимірювали у секундах. Практично
здорові люди виконують це завдання в межах 40 с. Якщо на виконання
тесту витрачено 40-60 с. – розцінюють 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 пацієнтів у 21 (55,3%) констатовано наявність 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 групу дослідження включено 12 пацієнтів: 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
Пацієнти 1 групи
Пацієнти 2 групи
(n=20)
(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
31,5±5,1
31,0±2,1
31,9±4,7
31,2±4,1
ІМТ кг/м2
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.
Показники
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Малюнок 1. Тест Рейтана
Через місяць після проведеної
терапії отримано наступні результати тестування: кількість пацієнтів
із різними ступенями ПЕ зменшилась майже наполовину – із 21 до 10.
Найкращі результати констатовано у
першій групі, де пацієнти отримували S-аденозилметіонін. Зокрема, серед 12 хворих тільки у 4 (33,3%) відзначено латентну форму ПЕ, І і ІІ ст.
не було виявлено. У контрольній
групі серед 9 пацієнтів у 6 залишились ознаки латентної форми ПЕ, в
1 – І ст.
Отже, використання S-аденозил
метіоніну у пацієнтів із алкогольним стеатогепатитом покращує
лабораторні показники функції

печінки, що проявляється насамперед у зменшенні процесів цитолізу.
Це співзвучно із даними інших авторів [13, 14]. Окрім цього, призначення S-аденозилметіоніну за рахунок
його вираженої антидепресивної дії
дозволило значно покращити психоемоційний статус у половини таких пацієнтів, що теж співзвучно із
даними низки літературних джерел
[15-17].
Висновки.
Використання простого та доступного тесту Рейтана у пацієнтів із алкогольним стеатогепатитом
дає можливість визначити латентну
форму печінкової енцефалопатії.
Майже у половини (55,5%) пацієнтів із алкогольним стеатогепатитом виявляють ознаки латентної печінкової енцефалопатії.
Застосування
S-аденозил
метіоніну у пацієнтів із алкогольним
стеатогепатитом дає можливість покращити лабораторні показники, зокрема, знизити процеси цитолізу у
гепатоцитах, а також за рахунок антидепресивної дії цього препарату
значно покращити психоневрологічний статус таких пацієнтів.
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КЛІНІКО–ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНІЧНОЇ
ФОРМИ HCV-ІНФЕКЦIЇ
В.М. Козько., Н.В. Анциферова, Г.О. Соломенник, Я.І. Копійченко
Харківський національний медичний університет
Ключові слова: гепатит С, HCV-інфекція, фіброз, епідеміологія, клініка.
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 HCVинфекцией и группы риска больных. Дана характеристика клинической
картины заболевания.
Ключевые слова: гепатит С, HCV-инфекция, фиброз, эпидемиология,
клиника
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 дифузно уражає печінку, що призводить до переродження нормальної
печінкової тканини у фіброзну [1, 2].
Хронічний перебіг гепатитів становить найбільшу небезпеку [3].
Симптоми хвороби непостійні, у
більшості хворих їх не пов’язують

з печінковою проблематикою [4-6].
Перебіг хронічного гепатиту С відносно тривалий час не супроводжується тяжкими клінічними проявами та ускладненнями [7].
Для цієї інфекції типовою є висока варіабельність клінічних проявів і наслідків захворювання, що
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обумовлено різною географічною
поширеністю генотипів та квазівидів вірусу гепатиту С[8].
Матеріали та методи дослідження. Було обстежено 206 хворих
на ХГС у стадії загострення. Вік хворих становив від 24 до 61 року (середній вік – 43,8±2,5 роки), переважали особи віком від 33 до 45 рокiв
(49,5 %); частіше хворіли чоловіки (у
2,5 рази).
Результати дослідження та їх
обговорення. Клінічна характеристика обстеженого контингенту включала оцінку скарг хворих на
час дослідження; детальний аналіз
анамнестичних даних захворювання, 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% обстежених хворих, надлишкову масу тіла
мали майже 1/4 хворих (23,78%). 130
(63,1%) хворим вперше діагностовано ВГС на стадії хронізаціїї. З них: у
4 (3.07%) хронiчна форма гепатиту С

була виявлена при обстеженні в ревматолога; у 3 (2,3%) хворих – при відвідуванні алерголога; у 48 (36,93%)
– при плановому обстеженні на antiHCV, у 75 (57,7%) хворих – при обстеженні у зв’язку з клінічними даними.
Детальне опитування засвідчило, що 1/3 хворих на “випадково”
виявлений ХГС протягом певного
часу (в середньому 1,7±0,64 років) до
встановлення діагнозу ХГС зазначали невмотивовану слабкість, швидку стомлюваність, зниження праце
здатності, дратівливість, порушення
сну, періодичне відчуття тяжкості у
правому підребер’ї. Отже, період початкових клінічних проявів захворювання тривалий час залишається
нерозпізнаним та не наділеним специфічною увагою.
У більшості випадків перебіг захворювання характеризувався наявністю супутньої патології. Майже
половина обстежених хворих мала
патологію з боку травної системи
(47,57%), хронічний холецистит виявлений у 87 (42,23%) пацієнтів,

Таблиця 1.
Шляхи зараження ВГС у обстеженого контингенту хворих
Відсоток випадків у хворих віком, років
24–32
33–45
46–55
56–61
13
8
3
–
2
5
3
3
1
3
2
3
1
1
–
–
3
–
2
–
1
5
3
–
8
2
–
–
3
2
–
–
4
9
7
4

Причина захворювання
Прийом наркотиків
Оперативні втручання
Гемотрансфузія
Стоматологічні втручання
Діагностичні інструментальні огляди
Контакт з чужорідною кров’ю
Пірсинг, татуювання
Небезпечний секс
Нез’ясована етіологія
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у 34 (16,5%) хворих він поєднувався з
хронічним панкреатитом, дискінезія
жовчовивідних шляхів спостерігалася у 36 (17,47%), постхолецистектомічний синдром – у 1 (0,48%), хронічний гастродуоденіт – у 29 (14,.07%),
виразкова хвороба шлунка / дванадцятипалої кишки – у 10 (4,85%), хронічний панкреатит – у 4 (1,94%) пацієнтів. У частини пацієнтів були
захворювання серцево-судинної та
нервової систем, а саме: ішемічна
хвороба серця та гіпертонічна хвороба – у 18 (8,73%), нейроциркуляторна дистонія – у 31 (15,04%) хворого. Хронічні обструктивні захворювання 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 хворих мала патологію з боку сечовивідної системи: хронічний цистит –
у 4 (1,94%), хронічний пієлонефрит – у 7 (3,39%), сечокам’яна хвороба – в 11 (5,33%) хворих на ХГС.
Порушення репродуктивної функції
мали місце в анамнезі 9 (14,75%) жінок.
Більшість
обстежених
хворих (75,24%) мали прояви аcтеновегетативного синдрому. У клінічній картині переважали скарги на
загальну слабкість упродовж дня
(72,81%), швидку втомлюваність при
звичайних фізичних навантаженнях (67,47%), наростаюче зниження працездатності (72,81). Уважний
збір скарг хворих виявив численні, часами замасковані, прояви емоціональної лабільності (90,77%), що

виражалася дратівливістю, знервованістю, пригніченням настрою, апатією. Порушення сну у вигляді безсоння у нічний час, раннього пробудження чи поверхневого чуйного сну
мало місце більш ніж у чверті хворих (26,21%). Періодичний легкий
головний біль різної локалізації, переважно у 2-й половині доби, супроводжував перебіг захворювання декількох хворих (5,33%). Схильність
до коливання АТ відмічена у хворих
різних вікових груп (16,5%). Проте,
найчастіше зустрічалась певна закономірність: у хворих, що мали астенічну/гіпостенічну будову тіла простежувалася тенденція до гіпотонії,
тоді як у хворих із гіперстенічною
статурою рівень АТ був вище норми. Зазвичай, пітливість (10,19%) та
запаморочення (6,79%) відображали
зміни рівнів АТ у хворих. На нашу
думку, клінічні прояви астено–вегетативного синдрому були обумовлені незбалансованістю функцій симпатичної та парасимпатичної вегетативної нервової системи на тлі прогресуючого хронічного інфекційного процесу, що проявлялося різноманітною перманентною та пароксизмальною симптоматикою, особливо при фізичному та емоційному
навантаженні.
Майже 70% хворих на ХГС мали
прояви диспепсичного синдрому, вираженість яких, в тій чи іншій мірі, залежала від тривалості захворювання. Так відмічено, що хворі, які страждають на ХГС більш ніж
3 роки, мають певні проблеми зі випорожненням у вигляді послаблення
та/або закрепу (69,9). Також для цієї
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категорії хворих, як правило, характерна непереносимість жирної їжі
(30,58%), вживання якої сприяє формуванню нестійких випорожнень,
викликає відрижку, нудоту та посилює відчуття дискомфорту у правому підребер’ї; на ознаки метеоризму вказало 13,59% хворих. Можна
припустити, що дані розлади з боку
травної системи зумовлені наявністю
дисбіотичних явищ, що є закономірним наслідком хронічного вірусного
гепатиту. У цілому, найчастіше хворі
на ХГС скаржилися на почуття тяжкості у правому підребер’ї (63,59%),
частина з них також відмічала аналогічні відчуття в епігастральній ділянці (23,78%). Наростання зазначеного дискомфорту у верхньому квадранті живота провокувало будь-яке
фізичне навантаження, незручне положення тіла та недотримання дієти.
У більшості хворих (56,93%) спостерігалося зниження апетиту (загалом чи вибірково) відносно окремих
видів харчів (м’ясо, кисломолочні),
деякі хворі зазнали відразу до запахів (9,22%). Певну кількість хворих
упродовж дня супроводжувала постійна або періодична нудота (12,62).
Також хворі скаржилися на відрижку (16,5%), сухість (14,07%) та гіркоту (3%) в роті, що відбиває ступінь
залучення та реактивність травної
системи в інфекційний процес.
Жовтяницю переважно оцінювали як легку, у поодиноких хворих вона поєднувалася з свербінням (4,36%) та висипкою навколо
суглобів верхніх кінцівок (1,45%).
У всіх хворих з явищами жовтяниці спостерігалася холурія (18,9%); у

частини пацієнтів – ахолія (11,65%).
Більшість обстежених (80,1%) на
момент огляду не страждала на жовтяницю. Проте, у 9 (4,36%) хворих
помічений сірувато-блідий колір обличчя.
У частини хворих (29,61%) спостерігалися ознаки абдомінальнобольового синдрому. Постійний або
періодичний біль в епігастрії (16,1%)
та правому підребер’ї (29,61%) здебільшого мав ниючий чи давлячий
характер легкої або помірної інтенсивності. Частіше біль наростав у 2-й
половині дня. 4 хворих. Дотримання
ліжкового режиму полегшувало стан
хворих.
Артралгічний синдром спостерігався у 15,5% хворих на ХГС. При
цьому біль у суглобах носив тривалий чи переміжний характер.
Артралгії частіше спостерігалися у хворих, що страждають на ХГС
більш ніж 3 роки. Деформації суглобів не помічено. Однак, деякі хворі
відмічали скутість рухів у суглобах
(5,33%).
У чверті хворих (25,24%) зафіксовано періодичне короткочасне підвищення температури тіла до субфебрильного рівня переважно у вечірній час, що суб’єктивно не супроводжувалося порушенням самопочуття 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, помірно чутливу чи дещо болісну печінку (86,4%). Відтак, гепатомегалія являє собою провідний синдром
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ХГС. Селезінка була збільшена у
23,78% хворих. Аналіз клінічної картини засвідчив, що у хворих на ХГС
переважали прояви гепатомегалічного (100%), аcтено-вегетативного
(75,24%), диспепсичного (69,9%)
синдромів. (рис. 1).

патологія з боку травної системи.
Особливо загрозливу групу складають наркомани. В клінічній картині
захворювання переважали антеновегетативний, диспепсичний та гепатомегалічний синдроми: артралгія, алергічні дерматит, анемія та

Рисунок 1. Частота (%) основних клінічних синдромів у хворих на ХГС.
ВИСНОВОК. Проаналізувавши
клінічну картину ХГС можна дійти висновку, що найуразливішою
щодо інфікування ВГС та розвитку хронічних форм захворювання
є соціально активна група людей у
віці 24– 45 рр. Частіше страждають
чоловіки (70,3%). Схильність до захворювання на ХГС простежується
в різних соціальних прошарках населення.
Вагома роль факторів, що сприяють прогресуванню хронічного
процесу, а саме, алкоголізм, наркоманія, ожиріння та супутня

порушення у сфері репродуктивної
функції, що мали місце в анамнезі
певної частини хворих, являють собою позапечінкові прояви ХГС, що
на догоспітальному етапі ускладнювало своєчасну діагностику, лікування та прогноз даного захворювання. Проте, скарги, анамнез
захворювання та основні клінічні синдроми в обстежених хворих
продемонстрували класичний «сценарій» поступового розвитку, перебігу та прогресування ХГС і невисокий відсоток симптомів, які стосувалися інших органів і систем.
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тяжкість перебігу та особливості наслідків 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 висувають її в ряд загальномедичних.
Незважаючи на значні успіхи у
вивченні етіології вірусних гепатитів
та практичні досягнення, захворюваність залишається високою. Крім
того, результати дослідження будови
збудників та удосконалення діагностики поставили перед медичною наукою і практикою нові завдання. Так,
стало відомо про вірусні мутації, що
впливають на ефективність діагностики, специфічної профілактики та
противірусної терапії.
Складним є і викладання проблеми вірусних гепатитів. Значна
кількість нозологічних одиниць,
схожість клініки, широкий спектр
серологічних маркерів інфекційного
процесу, розвиток численних позапечінкових проявів, величезна кількість препаратів, запропонованих
для лікування хронічних гепатитів,
часто без достатнього обгрунтування, ускладнюють орієнтування в діагностиці та лікуванні. Ці та багато інших обставин спонукали скласти посібник для підвищення кваліфікації лікарів різних спеціальностей в профілактиці, діагностиці та
лікуванні вірусних гепатитів, в якому малюнками, схемами, таблицями висвітлені основні аспекти проблеми. Особливу увагу ми приділили діагностичному значенню серологічних маркерів інфекційного
процесу, диференціальної діагностиці жовтяниць різного генезу, в тому

числі, у вагітних жінок. При викладі
принципів противірусної терапії ми
обмежилися
тими
препаратами, ефективність яких доведена.
Намагаючись не перевантажувати
посібник свідомо упустили ряд аспектів, зупинившись тільки на тих,
які відповідають можливостям викладання на курсах тематичного
удосконалення лікарів.
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НЕКРОЛОГ
24 жовтня 2012 року пішов із життя
ВАЛЕРІЙ МИТРОФАНОВИЧ
ФРОЛОВ
Доктор медичних наук, професор, зав. кафедрою інфекційних хвороб з епідеміологією ДЗ «Луганський
державний медичний університет»,
зав. відділом екологічної генетики
та імунології Українського наукового центру медичної генетики НАМН
України, заслужений діяч науки і техніки 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 державний медичний інститут ім. акад. М.Н.
Бурденка у 1973 році, а далі клінічну
ординатуру та аспірантуру на кафедрі інфекційних хвороб і епідеміології
своєї Alma mater.
В 1979 році у спеціалізованій Раді
при ІІ Московському державному медичному 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 гепатологічному центрі в акад. О.Ф. Блюгера під
прямим керівництвом видатного імунолога проф. Х.М. Векслера. До того
ж періоду відноситься початок багатолітніх експериментальних та клінічних

досліджень імунорегулюючої ролі і патогенетичного значення природного інгібіруючого фактору (ПІФ) в системі імунологічного гомеостазу, які
проводились В.М. Фроловим сумісно
з автором відкриття цього феномена
д. мед. н. Н.В. Журавльовою. Вказані
роботи стали фундаментом створення імунометаболічної концепції патогенезу інфекційних захворювань, яка
в повній мірі була розкрита на моделі рожистої інфекції в докторській
дисертації В.М. Фролова, успішно захищеної в 1986 р. в Київському НДІ
епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В. Громашевського.
В 1973–80-х рр. був здійснений цикл робіт відносно імуномоделюючих властивостей кумису з
коров’ячого молока, різноманітних
фітопрепаратів. За матеріалами цих
досліджень, які були представлені на
ВДНГ (м. Москва), був нагороджений
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срібною медаллю.
З 1978 по 1986 рік займав посаду асистента, потім доцента кафедри
інфекційних хвороб та епідеміології
Воронезького державного медичного
інституту ім. акад. М.Н. Бурденка.
В 1986 р. після отримання вченого ступеня доктора медичних
наук, на запрошення МОЗ України,
В.М. Фролов очолив кафедру інфекційних хвороб та епідеміології
Луганського державного медичного
інституту (нині університету), якою
керував протягом майже 26 років.
За період 1986–1999 рр. головні наукові зацікавлення проф. В.М.
Фролова були зосереджені на вивченні проблем екологічної імунології великого промислового регіону Донбасу,
розробці раціональних підходів імунокорекції та імунореабілітації хворих з хронічними інфекційними процесами (рецидивуюча рожа, повторні 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 членом Нью-Йоркської Академії наук, в
1995 р. – обраний почесним професором Луганського державного медичного університету, в тому ж році
був нагороджений золотою медаллю
Польської Академії наук. В 2008 році
Указом Президента України присвоєно 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 спеціальністю «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 вивчення багато імуноактивних препаратів. Головна увага цього періоду діяльності проф. В.М. Фролова приділялась розробці раціональних підходів
до імунореабілітації хворих на основі оптимальних комбінацій імуноактивних препаратів природного походження і фітокомпозицій.
Багаторічна сумісна робота з
Українським науковим центром медичної генетики, НАМН України в
розділі екологічної імунології завершилось відкриттям в 1998 році відділу екологічної імунології і генетики Українського наукового центру медичної генетики, яку очолював проф.
В.М. Фролов. На базі відділу проведений значний обсяг досліджень по
проблемах впливу екологічно несприятливих факторів навколишнього
середовища на імунний статус і цитогенетичні показники, описаний синдром екологічного імунодефіциту (сумісно з проф. Г.М. Дранником), розроблені раціональні підходи імунореабілітації хворих з синдромами підвищеної і хронічної втоми, хронічними вірусними гепатитами С та іншою патологією. Проф. В.М. Фроловим розроблені оригінальні підходи до лікування і медичної реабілітації хворих з використанням фітопрепаратів та інших
засобів природного походження.
За час перебування в м. Луганську
під керівництвом проф. В.М. Фролова
захищено 26 докторських (у тому числі 4 – за спеціальністю «Імунологія та
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алергологія») і більше 130 кандидатських дисертацій. Проф. В.М. Фролов
на протязі останніх 18 років був керівником спецради по захисту докторських дисертацій, більше 10 років був членом докторської спецради
по захисту дисертацій при Інституті
епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В. Громашевського АМН України,
був членом редакційних колегій та редакційних рад журналів «Імунологія
та алергологія», «Український медичний альманах», «Сучасна гастроентерологія», «Сучасні інфекції»,
«Інфекційні хвороби», «Фітотерапія»,
«Гепатологія», а також замісником головного редактора наукового збірника
«Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології».
За різними напрямками інфекційної патології та клінічної імунології проф. В.М. Фроловим опубліковано більше 20 монографій та підручників, більше 1000 статей, отримано
більше 250 патентів України та Росії на
винаходи та корисні моделі, підготовлено більше 200 методичних рекомендацій та інформаційних листів. Проф.
В.М. Фроловим та його учнями сумісно з проф. Т.П. Гарник (Київ) проводився великий обсяг наукових досліджень відносно ефективності фітотерапії при лікуванні хронічних захворювань печінки та жовчовивідних
шляхів, а також використання методів
народної медицини в профілактиці та
лікуванні грипозної інфекції.
Проф. В. М. Фролов мав вищу лікарську категорію за спеціальностями «Інфекційні хвороби» та «Клінічна

імунологія», був головним позаштатним інфекціоністом Луганської обласної держадміністрації, керівником Луганської асоціації лікарівінфекціоністів та членом президії Асоціації інфекціоністів України.
Проф. В. М. Фролов приймав активну участь у ліквідації декількох великих спалахів інфекційних хвороб у
Луганській області, у тому числі – епідемії дизентерії у місті Луганську і
Лутугинському районі (1989), черевного тифу в м. Луганську (1992 р.), вірусних гепатитів А та Е у м. Кіровську
(1995 р.) і вірусного гепатиту А в
м. Суходольску (2003 р.).
У зв’язку з багаторічною професійною лікарською та організаційною роботою багаторазово був нагороджений
почесними грамотами Луганської обласної держадміністрації. В 2006 р. нагороджений медаллю Луганської обласної
ради «За заслуги перед Луганщиною».
Був лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Золота фортуна».
Ректорат, колеги, практикуючі
лікарі, колектив кафедри інфекційних
хвороб та епідеміології ДЗ "Луганський
державний медичний університет",
редколегія журналу "Гепатологія" глибоко сумують з приводу передчасної
смерті професора Фролова Валерія
Митрофановича і висловлюють співчуття рідним та близьким.
Світлу пам’ять про Валерія
Митрофановича назавжди збережемо
у своїх серцях.
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