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АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА

CУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ПРОТИВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ ГЕПАТИТУ С
ЗА МАТЕРІАЛАМИ 47 ЩОРІЧНОГО КОНГРЕСУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
АСОЦІАЦІЇ ВИВЧЕННЯ ПЕЧІНКИ (EASL)
П.О. Колесник
Ужгородський національнийуніверситет
Ключові слова: вірус гепатиту С, боцепревір, телапревір.
СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ
ГЕПАТИТА С ПО МАТЕРИАЛАМ 47 ЕЖЕГОДНОГО КОНГРЕССА
ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ПЕЧЕНИ (EASL)
П.О. Колесник
Представлены результаты клинических испытаний ингибиторов протеаз
боцепревира и телапревира для лечения пациентов с хроническим вирусным
гепатитом С. Рассматриваются принципы отбора пациентов, предикторы
ответа на противовирусную терапию, индивидуальные подходы к терапии,
стратегии оптимизации устойчивого вирусологического ответа.
Ключевые слова: вирус гепатита С, боцепревир, телапревир.
MODERN STRATEGIES OF ANTIVIRAL TREATMENT OF HEPATITIS C
ACCORDING TO THE GUIDELINES OF THE 47-TH ANNUAL MEETING OF
THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER (EASL)
P.O. Kolesnyk
The aim of this study is to review clinical trial data on the newly approved
protease inhibitors boceprevir and telaprevir recommendations on the optimal
user for the treatment of patients with chronic hepatitis C virus (HCV) infection.
The information concerning practical guide on best practices for incorporating
boceprevir and telaprevir into therapy for HCV infection in both treatment‐
naiveand treatment‐experienced patients is presented. The topics covered include
selecting candidates for boceprevir ‐or telaprevir‐based treatments, predictors of
response and early viral kinetics, response‐guided therapy approaches, on‐treatment
management strategies to optimize the likelihood of response and minimize the
risk of drug resistance, management of adverse effects during therapy and key
considerations for special populations.
Key words: hepatitis C virus, boceprevir; telaprevir.
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Актуальність проблеми. За
останніми епідеміологічними даними, поширеність вірусу гепатиту С
(HCV) у світі сягає 3%, хоча реальна
кількість інфікованих набагато вища
[1]. Інфекція НСV, крім ураження печінки, спричиняє каскад патологічних
процесів, зокрема: розвиток цукрового діабету, лімфо-проліферативних
процесів, психічних розладів тощо. У
зв’язку з надзвичайною актуальністю
вивчення даної патології у клінічній
практиці та завдяки постійному поповненню доказової бази, підходи до
діагностики та лікування гепатиту
С постійно змінюються. Протягом
останніх 10 років стандартний протокол лікування гепатиту С включав
комбінацію пегільованих інтерферонів (PEG-IFN) і рибавірину (RBV).
Сьогодні відомо два види PEG-IFN:
PEG-IFN α-2β (Пег-інтрон, «МСД»)
та PEG-IFN α-2α (Пегасис, «Рош»).
Терапія HCV полягала у призначенні
комбінованих схем протягом 24-48
тижнів, залежно від генотипу вірусу
та особливостей «вірусологічної відповіді».
Згідно сучасних даних, при використанні схеми PEG-IFN у комбінації з RBV, ерадикацію вірусу гепатиту
С вдавалося досягти в середньому у
80% пацієнтів інфікованих HCV 2-3
генотипів, та лише у 40-50% пацієнтів інфікованих HCV 1 генотипу. [2].
Така ситуація спонукала до пошуку
подальшої оптимізації терапії, і в
2011 р. було ухвалено включення до
схеми терапії HCV противірусних
препаратів прямої дії. У цій групі
перспективними виявилися інгібітори протеаз, представниками яких

є телапревір (Vertex/Janssen) та боцепревір (Victrelis, MSD). У Європі
та Сполучених Штатах Америки ці
препарати нещодавно були включені до схеми комбінованої противірусної терапії ХГС, викликаного
HCV 1 генотипу, разом з PEG-IFN і
RBV. Використання представників
NS3/4A інгібіторів протеаз – боцепревіру та телапревіру – у комплексній терапії ХГС, разом з іншими
відомими насьогодні препаратами
прямої противірусної дії (нуклеозид-нуклеотидними аналогами, ненуклеотидними інгібіторами HCV
РНК-залежної РНК полімерази, інгібіторами неструктурного протеїну
5А та інгібіторами циклофіліну), відкриває нову еру у терапії даної патології.
Обговорення результатів. З метою вивчення можливостей використання прямих інгібіторів протеаз у
схемах противірусної терапії гепатиту С було розпочато ряд масштабних
клінічних досліджень – трайлів, розроблених згідно сучасних поглядів
медицини:
Дослідження з включенням боцепревіру до схеми PEG-IFN+RBV:
Дослідження SPRINT-2: потрійна
терапія нелікованих раніше пацієнтів
(рис.1).
Дослідження RESPOND-2: потрійна терапія пацієнтів, що проходили
в минулому противірусне лікування
(рис.2) [3,4].
Дослідження з включенням телапревіру до схеми Peg-IFN+RBV:
Дослідження ADVANCE: потрійна
терапія нелікованих раніше пацієнтів;
5
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Рис. 1. Дизайн дослідження SPRINT-2: лікування пацієнтів з НСV 1g, які не отримували
раніше противірусну терапію.

Рис.2. Дизайн дослідження RESPOND-2 : лікування боцепревіром пацієнтів з НСV 1g,
які в минулому отримували противірусну терапію.

6

Гепатологія, 2013, №1
Дослідження ILLUMINATE: потрійна терапія нелікованих раніше
пацієнтів;
Дослідження REALIZE: потрійна
терапія пацієнтів, що проходили в
минулому противірусне лікування
[3,4].
Базову терапію PEG-IFN+RBV рекомендовано проводити з врахуванням вірусної кінетики – оцінкою та
аналізом, так званих, вірусологічних
відповідей в процесі терапії.
Види вірусологічної відповіді, які
прийнято визначати у процесі подвійної противірусної терапії PEG –
IFN+RBV:
Швидка вірусологічна відповідь
(ШВВ) – HCV RNA зникає на 4 тижні
противірусної терапії.
Рання вірусологічна відповідь
(РВВ) – HCV RNA зменшується більше, ніж на 2 log10 після 12 тижнів
противірусної терапії.
Повна рання вірусологічна відповідь (пРВВ) – HCV RNA не виявляється через 12 тижнів противірусної терапії.
Відстрочена вірусологічна відповідь (ВВВ) – HCV RNA не виявляється після 12 тижнів противірусної
терапії.
Стійка вірусологічна відповідь
(СВВ) – HCV RNA не виявляється через 24 тижні після закінчення терапії.
Як показали результати проведених досліджень, застосування
телапревіру та боцепревіру у схемах потрійної терапії гепатиту С дає
можливість, вірогідно, збільшити
частоту стійкої вірусологічної відповіді (CВВ) у пацієнтів, інфікованих 1
генотипом вірусу. Використання цих

препаратів може бути запропоновано
як для пацієнтів, що раніше не отримували терапію, але мають негативні
пре
диктори ефективності терапії, а
також для пацієнтів-«невідповідачів»
на проведену в минулому противірусну терапію PEG-IFN і RBV.
У деяких групах пацієнтів (зокрема, пацієнтів після трансплантації, або у тих, що перебувають на
гемодіалізі, при декомпенсованому
цирозі печінки тощо) виникають
певні обмеження для використання
цих препаратів через низку побічних
ефектів, а також протипоказів для використання потрійної терапії.
Після появи нової стратегії потрійної терапії ХГС з’явилися нові
визначення вірусологічної відповіді в процесі проведення терапії
IFN+RBV+інгібіторами протеаз (боцепревіром або телапревіром):
1. Розширена рання вірусологічна відповідь (“extendedrapidvirol
ogicalresponse”; рРВВ для телапревіру) – HCV RNA не виявляється між
4 і 12 тижнями терапії на фоні включення телапревіру. У цьому випадку
подальша терапія має сприятливий
прогноз;
2. Невідповідачі («non-response»)
на боцепревір – вміст HCV RNA перевищує 100 МО/мл на 12 тижні, або
HCV RNA продовжує виявлятися
на 24 тижні противірусної терапії.
У цьому випадку подальша терапія
боцепревіром неефективна;
3. Невідповідачі («non-response»)
на телапревір – вміст HCV RNA на 4
або на 12 тижні противірусної терапії
перевищує 1000 МО/мл, або HCV RNA
виявляється на 12 тижні. У цьому
7
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випадку подальша терапія телапревіром неефективна;.
4. Прорив («breakthrough») – рівень HCV RNA у крові зменшився більше ніж на 2 log10, проте знову підвищився більше ніж на 100 МО/мл (більше 1 log10) у процесі противірусної
терапії;
5. Рецидив («relapce») – після
терапії HCV RNA не виявлялася, однак через 6 місяців після закінчення
противірусної терапії знов почала виявлятися;
6. Часткова відповідь – вміст
HCV RNA у крові зменшився більше
ніж на 2 log10 на 12 тижні противірусної терапії, проте HCV RNA продовжує виявлятися на 24 тижні потрійної терапії;
7. Нуль-відповідь
(«nullresponse») – вміст HCV RNA зменшився менше ніж на 2 log10 на 12
тижні потрійної противірусної терапії.
Згідно рішення EASL –2012 було
виділено стратегії по вибору кандидатів до потрійної терапії HCV
(табл. 1) та предиктори відповіді на

терапію.
Рекомендації по вибору кандидатів до потрійної терапії:
Лікування IFN/RBV у комбінації
з боцепревіром є новим стандартом
терапії, яке може призначатися при
певних умовах для пацієнтів, інфікованих 1 генотипом HCV.
Має враховуватися перелік пре
дикторів відповіді на терапію ще до
призначення інгібіторів протеаз.
Біопсію печінки потрібно виконувати лише для визначення необхідності та стратегії лікування.
Інгібітори протеаз не можуть застосовуватися в пацієнтів при наявності протипоказів до базової терапії
IFN/RBV.
Клініцисти повинні відмічати
протипокази до боцепревіру і телапревіру у листку призначень.
Предиктори відповіді на потрійну терапію.
Існує ряд факторів, що дозволяють прогнозувати ефективну відповідь на подвійну терапію PEGIFN/RBV та дозволяють визначити
прогноз ефекту потрійної терапії.

Таблиця 1
Вибір кандидатів до потрійної противірусної терапії HCV
Генотип
Cтадія фіброзу

Досвід терапії

Стадія фіброзу
і досвід терапії

Покази для терапії 1 генотипу HCV.
У пацієнтів з початковою чи середньою стадією частіше досягається СВВ
СВВ вищий при застосуванні потрійної схеми терапії при F0-F3 ступенях
фіброзу печінки.
Лікування нелікованих раніше пацієнтів і «релапсерів» та пацієнтів з
частковою відповіддю дає, вірогідно, вищу частоту досягнення СВВ.
Лікування часткових відповідачів дає гірші результати, порівняно з
лікуванням нелікованих раніше пацієнтів. Прогнозоване досягнення СВВ
у «нуль-респондерів» є найменшим.
Найвищого відсотку СВВ можливо досягти у нелікованих пацієнтів з
початковим фіброзом.
Найнижчого відсотку СВВ можливо досягти у «нуль-респондерів» і в осіб
з вираженим фіброзом.
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Це, зокрема, біла раса, низький рівень
HCV RNA, молодий вік, відсутність
цирозу печінки, вживання статинів
(табл. 2) [4].
Клінічна значущість прогностичних факторів є невисокою, оскільки
відсоток СВВ на тлі потрійної терапії, вірогідно, підвищується навіть

Фактор

Генотип IL28B

Раса
Вихідний рівень
HCV RNA

Роль HCV
субтипів (1a,1b)
Вік
Ступінь фіброзу

у хворих, які до проведення базової
терапії мали несприятливі предиктори (CT або ТТ генотип IL28B, відсутність вірусологічної відповіді на 4-му
тижні базової терапії).
Як свідчать результати дослідження SPRINT-2, пацієнти з IL28B
CC генотипом мали високу частоту

Предиктори відповіді на потрійну терапію

Таблиця 2.

Доказова інформація
Потрійна терапія значно підвищує шанс досягнення СВВ у нелікованих
пацієнтів з CT та TT генотипом.
Відповідь на лікування мало залежала від генотипу IL28B у пацієнтів,
що раніше отримували лікування.
Визначення статусу IL28B може бути корисним при вирішенні питання
про скорочення терміну терапії.
Потрійна терапія збільшує шанси досягнення СВВ у темношкірих
пацієнтів, однак частота СВВ у таких пацієнтів є нижчою, ніж у
білошкірих пацієнтів.
Пацієнти з низьким вірусним навантаженням на початку лікування
мають дещо більше шансів отримати СВВ на фоні потрійної терапії,
проте ця різниця не є такою очевидною, як при подвійній терапії PEGIFN/RBV.
У пацієнтів з 1b генотипом HCV СВВ досягалася дещо частіше (~ 7% 10% різниці), порівняно з інфікованими 1a генотипом HCV.
Є різниця у причинах резистентності до терапії залежно від інфікування
1a та 1b генотипом: 1a частіше з’являється, 1b швидше зникає, а подвійна
мутація (V36M + R155K) практично завжди відбувається лише у HCV
генотипу 1a.
Молоді пацієнти (молодше 40 років) мали дещо вищі рівні СВВ.
Пацієнти з низьким або помірним ступенем фіброзу частіше мали
СВВ на фоні потрійної терапії. Частота досягнення СВВ у пацієнтів
з вираженим фіброзом і цирозом була вищою, ніж при подвійній
терапії. Частота досягнення СВВ на фоні потрійної терапії у пацієнтів
з вираженим цирозом була, вірогідно, нижчою, ніж у пацієнтів з F0-F3.

Кінетика вірусного
При оцінці прогнозу вірусологічної відповіді на терапію, важливе
навантаження під
прогностичне значення має 4 тиждень, так званий індукційний період.
час терапії
Пацієнти з більш високим ІМТ гірше відповідають на противірусну
ІМТ
терапію.
Ефективність потрійної терапії пацієнтів –«релапсерів» не
відрізняється від такої ж у нелікованих раніше пацієнтів. Часткові
Попередня
відповідачі на лікування Peg-IFN/RBV рідше відповідають на потрійну
відповідь на
терапію, а «нуль-респондери» мають найменшу частоту прогнозованої
терапію
СВВ, хоча ефективність у них є вищою, у разі включення до лікування
боцепревіру або телапревіру.
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СВВ як у групі потрійної терапії, так і
у контрольній групі осіб, що отримували базисну подвійну терапію. Серед
пацієнтів з CT та TT-генотипами, частота досягнення СВВ була, вірогідно,
вищою у групі застосування боцепревіру, порівняно з групою контролю.
За результатами дослідження
RESPOND-2 у пацієнтів з CC та CT
генотипами частота СВВ у групі лікованих боцепревіром була вищою,
порівняно з групою контролю, не
залежно від режимів терапії.
При оцінці частоти досягнення
СВВ у пацієнтів з різними варіантами
гена IL28B у дослідженнях ADVANCE
і REALIZE, в результаті лікування телапревіром раніше нелікованих пацієнтів, рівні СВВ були значно вищими
незалежно від генотипу IL28 (табл. 2),
порівняно з групою контролю [2-4].
Стратегія ведення нелікованих
(«naive») пацієнтів з НCV.
Результати рандомізованого, подвійного сліпого плацебо-контрольованого дослідження SPRINT-І, фаза
ІІ (рис.1), підтвердили доцільність
4-тижневого «індукційного» ввідного
періоду у пацієнтів, які отримували
PEG-IFN+RBV, так само, як і доцільність відстроченої оцінки вірусологічної відповіді на терапію на 8 тижні
на фоні розпочатої потрійної терапії.
За результатами даного дослідження,
потрійна терапія дає змогу вірогідно
збільшити частоту настання СВВ на
25-31%.
Метою рандомізованого плацебо-контрольованого
подвійного
сліпого дослідження SPRINT-2, фаза
ІІІ, було порівняння 2 режимів лікування боцепрeвіром у комбінації

з PEG-IFN+RBV у пацієнтів з 1 генотипом HCV. Всім пацієнтам спочатку проводилася подвійна терапія
протягом 4 тижнів «індукційного»
періоду, під час якого призначалися
PEG-IFN (1,5 мг/кг/тиждень) та RBV
(600–1400 г/д в залежності від маси
тіла). Контрольну групу становили
пацієнти, які отримували подвійну
терапію PEG-IFN+RBV протягом 48
тижнів
Боцепрeвір призначався у дозі
800 мг 3 рази на добу (у вигляді капсул по 200 мг кожні 7–9 годин під час
їжі) після 4-х тижнів базової терапії.
В одній групі пацієнтів лікування
призначалося на фіксований термін –
48 тижнів; у другій групі тривалість
терапії визначалася залежно від відповіді на неї. У цій групі пацієнтів
потрійна терапія боцепревіром у
комбінації з PEG-IFN+RBV тривала
24 тижні (всього 28 тижнів, включаючи «індукційний період»), за умови
відсутності НCVRNA, починаючи
з 8 тижня лікування. А пацієнтам, у
яких HCVRNA ще виявлялася з 8 по
24 тиждень потрійної терапії, лікування подовжувалося до 48 тижнів,
причому з 25 тижня проводилася
подальша подвійна базова терапія
PEG-IFN+RBV. Пацієнтам, у яких
HCVRNA виявлялася на 24 тижні
лікування, противірусна терапія припинялася.
Включення боцепревіру до схеми
терапії вказаних пацієнтів дозволило
досягти вірогідно вищої частоти СВВ,
порівняно зі стандартною терапією
двома препаратами: 63%, порівняно з
38% у контрольній групі.
Результати цього дослідження
10
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вказують на важливість відбору пацієнтів для потрійної терапії, що є
можливим завдяки «індукційному»
4-тижневому періоду базової подвійної терапії – індукційний період є
важливим предиктором СВВ і фактором для визначення доцільності застосування боцепревіру. Незважаючи
на скорочення терміну лікування до
28 тижнів (включаючи «індукційний»
період), у разі невиявлення HCVRNA
з 8 тижня потрійної терапії, СВВ було
досягнуто у 63% пацієнтів, порівняно
з 66% пацієнтів з фіксованою тривалістю терапії.
Отже, для нелікованих пацієнтів
з позитивними предикторами СВВ
(низьке вірусологічне навантаження
HCVRNA, IL28-CC, початкова стадія фіброзу), подвійна терапія PEGIFN+RBV залишається стандартною.
ШВВ на 4 тижні подвійної терапії дозволяє виявити пацієнтів, які мають
сприятливий прогноз настання СВВ
без додавання прямих противірусних агентів – інгібіторів протеаз. Як
показали результати дослідження,
настання СВВ у таких пацієнтів варто очікувати у 78-100% випадків при
24-тижневій тривалості подвійної терапії.
Кількість пацієнтів, які відповіли на подвійну терапію, коливається
в залежності від поліморфізму IL28B.
«Індукційний» 4-тижневий період,
з іншого боку, дозволяє виявити
пацієнтів зі слабкою відповіддю на
інтерферонотерапію, які мають високий ризик розвитку резистентності.
Лише 29-31% пацієнтів, що мають
<1 log10 зниження HCVRNA через 4
тижні подвійної терапії, дають СВВ

наприкінці терапії. При наявності
інших негативних предикторів (1а
генотип НСV, цироз печінки) частота СВВ ще більше знижується. Отже,
«індукційний» 4-тижневий період
оцінки ШВВ доведено виявляється
цінним для встановлення комплайентності, толерантності та безпеки
ще до моменту введення прямих противірусних агентів.
Стратегії лікування «невідповідачів»
На конгресі EASL-2012 також
були наведені результати дослідження RESPONDII – оцінювалася ефективність терапії пацієнтів з частковою та негативною вірусологічною
відповіддю на попередню подвійну
терапію PEG-IFN+RBV (рис. 2).
До «невідповідачів» відносили пацієнтів зі зниженням рівня HCVRNA
менше 2 log10 протягом 12 тижнів
подвійної терапії. До «часткових відповідачів» відносили пацієнтів зі
зниженням рівня РНК вірусу більше
2 log10 на 12 тижні, але в яких рівень
РНК продовжував виявлятися протягом подальшої терапії. Також у дослідження було включено пацієнтів, у
яких HCVRNA не виявлялася, однак
з’являлася після закінчення курсу терапії.
У фазі ІІІ дослідження RESPOND-2
всі «невідповідачі» отримували 4-тижневий «індукційний» курс стандартної базової терапії PEG-IFN-α та RBV.
Боцепрeвір в дозі 800 мг 3 р/д вводили з 5-го тижня і продовжували лікування до 48 тижнів у групі з фіксованою тривалістю терапії. У пацієнтів
групи, в якій лікування призначалося
в залежності від вірусологічної відпо11
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віді, при досягненні ШВВ, лікування
PEG-IFN-α, RBV та боцепревіром у
вигляді потрійної терапії тривало
до завершення 36 тижня, а решта
пацієнтів після 36 тижнів продовжували отримувати подвійну терапію
PEG-IFN+RBV ще протягом 12 тижнів. Настання стійкої вірусологічної відповіді спостерігалося частіше
в обох групах, у яких призначався
боцепрeвір – 59% та 66% відповідно,
проти 21% у контрольній групі хворих, що отримували подвійну стандартну терапію протягом 48 тижнів.
Відсоток пацієнтів, у яких
HCVRNA не виявлялася на 8 тижні терапії (4 тижня терапії боцепрeвіром),
становив 46%, порівняно з 52% у групі пацієнтів, з фіксованою тривалістю
терапії. Стійка вірусологічна відповідь була зафіксована у 86% та 88%
цих пацієнтів відповідно після 32 і 44
тижнів потрійної терапії (включаючи
4 тижні «індукційного» періоду в обох
випадках). Це свідчить про важливе
значення даного періоду як цінного
предиктора ефективності ерадикації
вірусу на фоні скорочення терміну
терапії. Слід зауважити, що стійка
вірусологічна відповідь була вищою
залежно від відповіді на терапію, проведену в минулому. Так, у релапсерів
було досягнуто вищий відсоток СВВ
(69%), порівняно з групою часткових
відповідачів на попередню терапію,
де вона була нижчою – 40% (75% та
52% відповідно у групі з фіксованою
тривалістю терапії).
Частота СВВ була також нижчою
у пацієнтів, у яких зниження вірусологічного навантаження на 4 тижні
подвійної терапії було меншим, ніж

на 1 log10, порівняно з групою пацієнтів, які дали часткову відповідь на
попередню подвійну терапію (33%
проти 73% відповідно).).
Таким чином, за результатами
проведеного дослідження, очевидною є необхідність врахування відповіді пацієнтів з HCV на попередню
подвійну терапію, оскільки доцільність призначення та успіх лікування
боцепрeвіром чи телапрeвіром безпосередньо залежить від чутливості
вірусу до IFN. Обов’язковим є проведення скринінгу динаміки HCVRNA
протягом попередньої терапії.
Перелікування HCVG1 пацієнтів з рецидивом, після проведеної
подвійної терапії (лікування «релапсерів»).
Переліковування пацієнтів, що
мали рецидив після подвійної терапії IFN у комбінації з RBV, з призначенням такої ж терапії, давало низький відсоток СВВ (24-34%) (Bacon,
2001; Poynard, 2009; Zeuzem, 2011).
Додавання до подвійної терапії прямого противірусного агента вірогідно
підвищувало результат СВВ – 69–88%,
дало 2,4-кратний приріст.
Як виявилося, пацієнти з рецидивом («релапсери») є ідеальними
претендентами для потрійної терапії.
Результати дослідження показали, що
скорочення терміну терапії є ефективнішим для пацієнтів, у яких було досягнуто РВВ в минулому (Muir, 2011).
Перелікування HCVG1 пацієнтів з частковою відповіддю на проведену подвійну терапію PEG-IFN
та рибавірином.
Частота настання СВВ на фоні
потрійної терапії збільшилася до
12
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40–59%, порівняно з 7–15% пацієнтів,
успішно пролікованих на стандартній
подвійній терапії. Тривалість терапії
при призначенні для таких пацієнтів
телапрeвіру становила 48 тижнів.
Згідно результатів дослідження
RESPOND-ІІ, 77% пацієнтів з компенсованим цирозом печінки досягли
СВВ під впливом терапії з фіксованою тривалістю, порівняно з 0% – у
контрольній групі.
Перелікування HCVG1 пацієнтів з відсутньою («нульовою») відповіддю на проведену раніше подвійну терапію PEG-IFN та рибавірином
(лікування «нуль-респондерів»).
Частота настання СВВ у таких
пацієнтів на фоні потрійної терапії
збільшилася на 5–16%, порівняно зі
стандартною подвійною терапією,
хоча і залишалася низькою і становила 29–38%. При наявності інших
негативних предикторів, частота
настання СВВ зменшувалася до 14%
(у хворих із цирозом печінки) та до
27% в інших несприятливих випадках.
Вибір режиму терапії.
За результатами крупних досліджень, описаних вище, які було

представлено на симпозіумі EASL2012, сформульовано ряд практичних
рекомендацій, що можуть бути використані для формування протоколів
ведення хворих на гепатит С.
Лікування боцепревіром
Всі пацієнти починають терапію
після 4-тижневої базової подвійної
терапії PEG-IFN/RBV.
Після 4-тижневої подвійної терапії додається боцепревір і лікування
продовжується трьома препаратами.
Боцепревір призначається по
800 мг щоденно тричі на добу кожні
7-9 годин.
Боцепревір слід приймати з їжею.
Лікування проводиться залежно від рівня вірусної РНК (табл. 3, 4).
Боцепревір: рекомендації для інших нелікованих пацієнтів.
Фіксована тривалість лікування від 4 тижнів подвійної терапії до
44 потрійної терапії боцепревіром і
PEG-IFN/RBV. Рекомендовано для нелікованих раніше пацієнтів з компенсованим цирозом.
Показано пацієнтам, у яких зареєстровано <1 logHCV РНК після
ввідної 4-тижневої подвійної терапії
PEG-IFN/RBV.
Таблиця 3.
Терапія боцепревіром нелікованих раніше пацієнтів без цирозу печінки

Рівні HCV РНК
Дії
12 тиждень 24 тиждень
Не
Продовжувати трикомпонентну терапію до 28
< 100 МО/мл
виявляється тижня
1) Продовжувати трикомпонентну терапію до
36 тижнів
Не
Виявляється < 100 МО/мл
виявляється 2) продовжити терапію PEGIFN/RBVдо 48
тижнів
Виявляється/
≥ 100 МО/мл
Припинити потрійну терапію на 12 тижні
не виявляється
8 тиждень
Не
виявляється
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Таблица 4.
Тривалість терапії боцепревіром у пролікованих раніше пацієнтів
Тиждень терапії Рівень HCV РНК
1-4 тижні
5-32 тиждень:
12 тиждень
24 тижні
33 – 48 тижнів

Не виявлено
≥100 МО/мл
Не виявлено
Виявлено
-

Дії
Лікування PEG-IFN+RBV
Продовження лікування PEG-IFN+RBV+боцепревір
Припинення лікування
Продовжити лікування PEG-IFN+RBV+боцепревір
Припинення лікування
Продовжити лікування PEG-IFN+RBV

Боцепревір: лікування «нульреспондерів» та пацієнтів з компенсованим цирозом.
У проведених дослідженнях нема
проспективного аналізу для даної групи пацієнтів. При призначенні боцепревіру як компонента терапії для даної
групи пацієнтів після ввідної подвійної
терапії з 5 тижня до 48 тижня рекомендовано проводити потрійну терапію.
Отже, лікування боцепревіром
рекомендоване:
Для нелікованих раніше пацієнтів без цирозу та з компенсованим
цирозом (до 6 балів по Чайлд Пью).
Для «нуль-респондерів» рекомендована фіксована тривалість терапії
48 тижнів, така ж, як для пацієнтів із
цирозом.
Для пролікованих раніше або нелікованих пацієнтів з <1 log зниження HCV РНК після ввідної фази, потрійна терапія має тривати з 5 по 48
тиждень.
Пацієнти з цирозом печінки повинні отримувати лікування протягом 48 тижнів.
Рекомендації відрізняються для
«релапсерів» і «нуль-респондерів».
Припинення терапії боцепревіром
рекомендовано:

Якщо HCV РНК на 12 тижні
≥100 МО/мл, всі 3 медикаменти відміняють.
Якщо HCV РНК виявляється на
24 тижні, то всі 3 медикаменти відміняють.
Лікування телапревіром.
Всі пацієнти лікуються 12 тижнів телапревіром у комбінації з PEG-IFN/RBV.
Телапревір призначають у дозі
750 мг тричі на день кожні 7-9 годин.
Телапревір вживають разом з
їжею з підвищеним вмістом жирів
(наприклад, 21 г жиру на добу, або
заїдаючи чайною ложкою горіхового
масла).
Телапревір: лікування нелікованих раніше пацієнтів
З 1-12 тижня телапревір приймається разом з PEG-IFN/RBV, а далі
до 48 тижня проводиться подвійна
терапія. Пацієнти з цирозом печінки
і т.зв. «розширеною ранньою» вірусологічною відповіддю мають вищий
шанс отримати СВВ при продовженні
лікування peg-IFN/RBV ще протягом
36 тижнів (всього 48 тижнів), ніж
при терапії, основаній на відповіді
(табл. 5, 6).
Терапія відрізняється залежно від
відповіді на попередню терапію. Для
14
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Таблиця 5.

Терапія телапревіром,
що базується на особливостях вірусологічної відповіді

Потрійна терапія:
Подвійна терапія:
Загальна
Телапревір + PEG-IFN/RBV
PEG-IFN/RBV
тривалість терапії
Не виявляється на 4
Додаткові 12
Перші 12 тижнів
24 тижнів
і 12 тижнях
тижнів
Виявляється, але
Додаткові 36
≤1000 МО/мл
Перші 12 тижнів
48 тижнів
тижні
на 4 і 12 тижні
Покази для припинення терапії
Час
Критерій
Дія
Припинення
4 чи 12 тиждень
HCV РНК > 1000 Од/мл
всієї терапії
Припинення
24 тиждень
HCV РНК виявляється
PEG-IFN/RBV
Неможливість продовжувати лікування
Припинення
Будь-яка кількість
PEG-IFN/RBV
тритерапії
HCV РНК

пацієнтів–«релапсерів» покази до
тритерапії такі ж, як і для нелікованих пацієнтів.
Отже, лікування телапревіром рекомендоване:
Для нелікованих раніше пацієнтів та «релапсерів».
Для часткових відповідачів і
«нуль-респондерів» рекомендована
фіксована тривалість терапії протягом 48 тижнів.

Припинення терапії телапревіром:
Якщо HCV РНК >1000 МО/мл на
4 чи 12 тижні, то всі 3 медикаменти
відміняють.
Якщо HCV РНК RNA виявляють
на 24 тижні, PEG-IFN/RBV має бути
відміненою.
Побічні ефекти тритерапії:
Нажаль, досягнення вірогідно вищого відсотка СВВ відповіді завдяки
включенню у базову терапію інгібіторів

Таблиця 6.
Лікування телапревіром пацієнтів, які раніше отримували
противірусну терапію
Потрійна терапія
Подвійна терапія:
TVR + PEG-IFN/RBV
PEG-IFN/RBV
Часткові відповідачі
Перші
Додаткові
та «нуль-респондери»
12 тижнів
36 тижні
Покази для припинення терапії
Термін
Критерії
4 і 12 тиждень
HCV РНК> 1000 ОД/мл
Група пацієнтів

24 тиждень

HCV РНК виявляється

Будь-який

Припинення терапії PEG-IFN/RBV
за будь-якої причини
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Загальна тривалість
терапії
48 тижнів
Дії
Припинення терапії
Припинення
PEG-IFN/RBV
Припинення
тритерапії
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протеаз, супроводжувалося рядом побічних ефектів. Про це повідомлялося
на засіданні Конгресу EASL.
При застосуванні телапревіру
спостерігалися дві основні групи побічних ефектів: шкірні прояви, що
включали висипку та свербіж, а також – анемія. Частота побічних реакцій була невисокою, однак у ряді випадків побічні реакції були настільки
вираженими, що вимагали відміни
терапії. У дослідженні ADVANCE висипка вірогідно частіше спостерігалася при 12-тижневому лікуванні у групі з використанням телапревіру, порівняно з контрольною групою (56%
проти 37% відповідно). Подібний
побічний ефект спостерігався і при
дослідженні REALISE (37-36% порівняно з 19% у контрольній групі).
Висипка була екзематозною, макулопапульозною або папуло-ліхеноїдною
і викликалася лімфоцитарно-еозинофільною периваскулярною інфільтрацією. У більшості випадків (90%) побічні ефекти у вигляді висипки були
легкими або середньої важкості, проте у 6% пацієнтів через важкий прояв
висипань, лікування з застосуванням
телапревіру було припинено. Зі світового досвіду лікування 3000 пацієнтів, що отримували телапревір, було
зареєстровано 3 випадки синдрому
Стивенса-Джонсона і 11 випадків
еозинофілії з системними проявами,
які, на щастя, не мали летальних наслідків. Висипки з’являлися протягом перших 4 тижнів лікування телапревіром.
Гемолітична анемія також є частим побічним ефектом, що виникає
у пацієнтів на фоні лікування RBV.

Частота і важкість цього синдрому
збільшується при застосуванні телапревіру або боцепревіру, як результат пригнічення кісткового мозку. У
пацієнтів, що отримували потрійну
терапію PEG-IFN+RBV у комбінації
з телапревіром чи боцепревіром, вірогідно частіше фіксувалися випадки важкої анемії (Hb<10 г/дл), ніж
у пацієнтів контрольної групи, які
отримували подвійну базову терапію
(36% порівняно з 14% у дослідженнях
з телапревіром і 50% порівняно з 30%
у дослідженнях з боцепревіром). У
2% пацієнтів, що отримували терапію з боцепревіром, лікування було
припинено через наростаючу анемію
(у контрольній групі цей побічний
ефект був причиною відміни терапії
в 1%). Припинення терапії внаслідок
анемії відбувалося в 1% випадків у
групі пацієнтів, які отримували телапревір, що пояснювали нетривалим
терміном – 12 тижнів прийому препарату. У 43% пацієнтів через даний
побічний ефект був призначений
еритропоетин. У той же час на засіданні Асоціації наголошувалося,
що зменшення дози рибавірину застосовували в якості кроку вибору
для послаблення анемії як побічного
ефекту від потрійної терапії (замість
призначення еритропоетину в групі з
телапревіром).
В
обох
дослідженнях
ADVANCEIREALISE фіксувався також ряд наступних побічних ефектів:
нудота, діарея (частіше у групі пацієнтів, що приймали телапревір, порівняно з контрольною), порушення
смаку від легкого до ступеня середньої важкості (відмічалося у групі
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пацієнтів, які отримували боцепревір, порівняно з групою контролю).
Заключення. Насьогодні ведуться пошуки нових стратегій противірусної терапії гепатиту С, що полягають у застосуванні нових схем з
використанням прямих противірусних агентів на фоні подвійної терапії
PEG-IFN/RBV. Оптимальної схеми
противірусної терапії гепатиту С ще
не розроблено, однак, враховуючи
накопичений у світі досвід, можна
сподіватися на значний прогрес на
шляху до вирішення даного питання протягом наступних 5-10 років.
На європейській асоціації вивчення

захворювань печінки (EASL) 2012
року були запропоновані нові підходи до терапії пацієнтів, інфікованих
HCV1 генотипу. Вони передбачають
застосування комбінації інгібіторів
протеаз (телапревіру чи боцепревіру) у поєднанні з PEG-IFN+RBV. Ця
терапія, основана на доказових дослідженнях, призводить до стійкої
вірусологічної відповіді у достовірно більшої кількості пацієнтів, порівняно з подвійною терапією ПЕГінтерфероном і рибавірином, як у
нелікованих пацієнтів, так і у пацієнтів з неефективною попередньою
терапією.
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УРАЖЕННЯ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ У ХВОРИХ
НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ C НА ТЛІ ПРОТИВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ:
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ
О.М. Зінчук
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Ключові слова: гепатит C, інтерферонотерапія, щитовидна залоза, тиреоїдит, гіпотиреоз, гіпертиреоз, антитиреоїдні антитіла.
ПОРАЖЕНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ C НА ФОНЕ ПРОТИВОВИРУСНОЙ
ТЕРАПИИ: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
А.Н. Зинчук
В лекции рассмотрены современные представления об индуцированных
интерфероном тиреоидитах у больных хроническим гепатитом С.
Акцентируется внимание на вопросах этиопатогенеза, клинико-лабораторных
критериях верификации диагноза, ранней диагностике, лечебных мероприятиях. Сделано заключение о необходимости углубленного лабораторного мониторинга функции щитовидной железы больных хроническим гепатитом С
в ходе противовирусной терапии.
Ключевые слова: гепатит C, интерферонотерапия, щитовидная железа,
тиреоидит, гипотиреоз, гипертиреоз, антитиреоидные антитела.
THYROID LESIONS IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C ON THE
BACKGROUND OF ANTIVIRAL THERAPY: DIAGNOSOS AND TREATMENT
A.N. Zinchuk
In this lecture we considered the modern concepts of interferon-induced
thyroiditis in patients with chronic hepatitis C. The attention is focused on the
issues of the pathogenesis, clinical and laboratory criteria for the verification of the
diagnosis, early diagnosis, treatment. The conclusion about the need for deeper
laboratory monitoring of thyroid function in patients with chronic hepatitis C
during antiviral therapy was done.
Key words: hepatitis C, thyroid, interferons, thyroiditis, hypothyroidism,
hyperthyroidism, anithyroid antibodies.
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За даними Всесвітньої організації
охорони здоров’я близько 170 млн.
чоловік (3% населення світу) хворіють на хронічний гепатит C (ХГС)
[31]. Вчені вважають, що ХГС складає 70–75% всіх випадків хронічного
гепатиту і 15–20% випадків цирозу
печінки та гепатоцелюлярної карциноми [27].
Комбінована терапія α-інтерфероном (α-IFN) та рибавірином є
методом вибору для лікування ХГС.
Вона спрямована на досягнення як
противірусного ефекту, так і імуномодулюючого впливу. Продукція антитиреоїдних антитіл та дисфункція
щитовидної залози (ЩЗ) є найбільш
поширеними розладами, які пов’язані
з противірусною терапією α-IFN і
рибавірином [3; 2; 11; 19; 23; 26; 28;
30]. Дослідження останніх років показали, що у 15% пацієнтів на ХГС,
які отримували α-IFN, розвивається
клінічна форма захворювання ЩЗ, а
у 40% було зареєстровано гіперпродукцію антитиреоїдних антитіл [28].
Деякі ускладнення інтерферонотерапії, особливо тиреотоксикоз, можуть бути дуже серйозними і стати
на заваді адекватній терапії хворих
на ХГС. Індукований інтерфероном
тиреоїдит (ІІТ) є основною клінічною
проблемою для пацієнтів, які отримують таку терапію.
Пов’язаність лікування α-IFN із
захворюваннями ЩЗ була встановлена ще у 1985 році при спостереженні
за пацієнтками, які отримували інтерферонотерапію з приводу раку
молочної залози [10].
Небажані
ефекти
терапії
α-IFN за своєю частотою бувають

наступними [8]:
• Часті неважкі побічні ефекти, що
не вимагають зміни терапії (>20%);
• Відносно нечасті побічні ефекти,
що можуть вимагати зниження
дози або відміни лікування (<10%);
• Рідкі важкі (<1%) чи небезпечні
для життя (<0,1%) побічні ефекти,
що вимагають відміни лікування;
• Незворотні побічні ефекти.
Ефекти α-IFN у хворих на ХГС
є багатогранними і, перш за все,
пов’язані з противірусним впливом,
що веде до придушення реплікації
HCV, запобігання інфікування гепатоцитів, передачі противірусної
активності клітинам, підвищення
чутливості клітин-мішеней до α-IFN.
Не менше патогенетичне значення у
контексті ураження ЩЗ на тлі інтерферонотерапії відіграє імунотропний
ефект. Механізми, за допомогою яких
α-IFN індукує автоімунні процеси,
які призводять до ураження ЩЗ, докінця не з’ясовані. Ймовірно, відбувається підвищення експресії HLA
I класу, стимуляція продукції α-IFN
Т-лімфоцитами, підвищення активності макрофагів, NK-клітин, активація синтезу прозапальних цитокінів, що призводить до домінування
Th1 типу імунної відповіді, а відтак
потенціювання запальної реакції й
ушкодження тканини ЩЖ [6; 9; 16].
Не можна відкидати і прямий токсичний вплив α-IFN на тканини ЩЗ, що
підтверджується відсутністю у 50 %
хворих на IIT автоімунних розладів,
зокрема в таких хворих не виявляють
антитіл до тиреоглобуліну (ТГ) та тиреопероксидази (ТПО) [15, 28].
Незважаючи на велику кількість
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літературних джерел, які повідом
ляють про розвиток тиреоїдиту внаслідок інтерферонотерапії при різних
інфекційних і неінфекційних хворобах, у більшості випадків ІІТ були
виявлені у пацієнтів із хронічною
HCV-інфекцією. Логічно припустити,
що і сам вірус ГС може спричиняти
ураження ЩЗ [28]. Було висловлено припущення, що HCV стимулює
ендогенний синтез α-IFN у тканинах
ЩЗ, що є відображенням природженої імунної відповіді на вірусну
інфекцію. Підвищена продукція ендогенного та введення з лікувальною
метою екзогенного α-IFN може призводити до прогресування імунного
запалення ЩЗ [14; 16].
Доведено, що ризик виникнення патології ЩЗ на тлі інтерферонотерапії великою мірою залежить
від генетичної схильності, що підтверджується
епідеміологічними
дослідженнями [15]. В останні роки
були ідентифіковані деякі гени, які
пов’язані з ризиком розвитку ІІТ на
тлі інтерферонотерапії. Серед них
HLA-DR, HLA-A2, CTLA-4, PTPN22
[4; 13; 25]. Роль генетичних чинників
підтверджується різною частотою поширення ІІТ серед різних етнічних
груп – найчастіше ураження ЩЗ реєструються у вихідців з Азії [7].
Не викликають сумнівів і статеві
відмінності частоти виникнення ІІТ
на тлі інтерферонотерапії. У жінок
ризик виникнення ураження ЩЗ
внаслідок інтерферонотерапії ХГС у
4,4 рази вищий, ніж у чоловіків [23].
Виявлена пряма кореляція між ризиком виникнення ІІТ і віком, а також вихідним рівнем автоантитіл до

антигенів ЩЗ та вірусним навантаженням [12; 20].
Ризик розвитку дисфункції щитовидної залози у пацієнтів із підвищеним рівнем анти-ТГ та анти-ТПО
до проведення противірусної терапії
(ПВТ) складає 46,1% порівняно лише
з 5,4% у пацієнтів із початковою відсутністю автоантитіл до антигенів
ЩЗ [15; 28].
Відповідно
до
класифікації
Mandac J.C. та інш. (2006), розрізняють наступні різновиди ІІТ [15]:
Автоімунні індуковані інтерфероном тиреоїдити (АІІТ)
1. Гіперпродукція тиреоїдних автоантитіл без клінічних проявів;
2. Тиреоїдит Хашимото (ТХ);
3. Хвороба Грейвса (ХГ). Синоніми:
дифузний токсичний зоб, Базедова
хвороба.
Неавтоімунні індуковані інтерфероном тиреоїдити (НАІІТ)
1. Неавтоімунний гіпотиреоз (НАГ);
2. Деструктивний тиреоїдит (ДТ).
Гіпотиреоз на тлі противірусного
лікування зустрічається частіше, ніж
гіпертиреоз. Для правильної оцінки
характеру ураження ЩЗ у ході інтерферонотерапії важливо оцінювати не
тільки патологічні зрушення лабораторних показників, зокрема рівня
антитиреоїдних антитіл і гормонів
ЩЗ, але й клінічну симптоматику, яка
притаманна гіпо– або гіпертиреозу.
При гіпофункції щитовидної залози,
як правило, спостерігається брадикардія, погане сприйняття холоду,
сухість шкіри, гіпотермія, збільшення маси, слабість, втома, сонливість. І
навпаки, при гіпертиреозі виявляють
тахікардію, погане сприйняття тепла,
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пітливість, субфебрильну температуру тіла, втрату маси, слабість, втому,
можливе безсоння, витрішкуватість
[7; 17].
Зрозуміло, що деякі з названих
клінічних ознак (втрата маси тіла,
слабість) можуть бути трактовані лікарем як характерні прояви інтерферонотерапії, які часто зустрічаються
і без ознак ураження ЩЗ. А тому в
ході лікування клінічна симптоматика
повинна ретельно аналізуватися і зіставлятися з лабораторними показниками. Заслуговують на увагу переконливі рекомендації про необхідність
визначення рівня ТТГ кожні 2 міс. у
випадку, якщо у хворого до лікування,
або під час лікування виявлено автоантитіла до антигенів ЩЗ [28].
Клінічний перебіг дисфункції ЩЗ
може бути монофазним (гіпер– або
гіпотиреоз), двофазним (спочатку
тиреотоксикоз, а в подальшому гіпофункція) або трифазним. Автоімунні
і неавтоімунні варіанти патологічного процесу при ураженні ЩЗ внаслідок інтерферонотерапії можна чітко
розмежувати [11].
Автоімунні ІІТ
Найбільш поширеним проявом
розладів функції ЩЗ автоімунної
природи у хворих на ХГС на тлі ПВТ є
поява антитіл до ТГ та ТПО. Анти-ТГ
та анти-ТПО внаслідок α-IFN-терапії
з’являються, за даними різних досліджень, у 10–40 % випадків [5; 11; 15; 18;
28]. Ці антитіла, як правило, присутні
на доклінічній фазі АІІТ. Анти-ТГ та
анти-ТПО вперше можуть з’являтися
на тлі інтерферонотерапії ХГС, або
ж ПВТ може призвести до значного
збільшення їх рівня. Встановлено, що

рівень антитиреоїдних антитіл був
значно вищий у жінок порівняно з чоловіками (14,8% проти 1%; р <0,01), а
також був безпосередньо пов’язаний
із збільшенням віку.
Серед органних уражень ЩЗ на
тлі інтерферонотерапії ХГС найчастіше виникає ТХ. Більшість досліджень
доводять, що наявність анти-ТГ та
анти-ТПО до початку α-IFN-терапії є
значним фактором ризику розвитку
ТХ, причому в ході лікування часто
спостерігається значне підвищення
тиреоїдних автоантитіл [5]. Доведено,
що наявність анти-ТПО до проведення ПВТ була предиктором розвитку
ТХ у 67% хворих [24], а тому скринінг
автоантитіл до ЩЗ необхідно проводити до початку терапії інтерфероном із метою оцінки ризику розвитку
ТХ а також у ході лікування. Пацієнти
з ХГС мають бути поінформовані про
можливість виникнення побічних
ефектів із ураженням ЩЗ [15]. ТХ,
як правило, супроводжується підвищенням рівня ТТГ на тлі зниження
Т4, що клінічно може проявлятися
клінікою гіпотиреозу.
ХГ як наслідок інтерферонотерапії ХГС спостерігається значно рідше.
Не до кінця зрозуміло, які імунологічні зміни призводять до розвитку
ХГ, адже відомо, що при цій патології
відбувається зрушення імунної відповіді до Тh2-типу. Висловлюється припущення, що у хворих на ХГ спочатку
має місце зрушення імунної відповіді
до Тh1-типу, проте в подальшому відбувається трансформація Тh1-типу
імунної відповіді у Тh2-тип [21].
ХГ, як наслідок ПВТ, може перебігати у двох варіантах. Перший
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варіант – розвиток хвороби із гіперпродукцією тиреоїдних гормонів.
Такі хворі потребують призначення
антитиреоїдної терапії. Другий варіант – двофазовий перебіг хвороби,
тобто спочатку виявляються клініко-лабораторні дані тиреотоксикозу,
проте в подальшому формується гіпотиреоз. За даними V. Wong та спів
авт. (2002) у хворих із індукованим
ПВТ гіпертиреозом перший варіант
перебігу хвороби зустрічається у
60 % , а другий – у 40 % хворих [30].
Ці два варіанти необхідно вчасно диференціювати, оскільки лікування
цих станів є різним. Для цього окрім
визначення рівня антитиреоїдних
антитіл і гормонів щитовидної залози необхідні поглиблені дослідження
функції ЩЗ – сцинтиграфія з використанням радіоактивного йоду (123I),
а також визначення автоантитіл до
рецепторів ТТГ, рівень яких завжди
підвищений при ХГ (таблиця 1). У
цих випадках також спостерігається
підвищений рівень тривало діючого
тиреостимулятора (LATS-фактора),
який є імуноглобуліном класу G із
молекулярною масою 150000 Д. Він
вступає у взаємодію з рецепторами
ТТГ і стимулює продукцію гормонів
ЩЗ Т3 і Т4, що зумовлює розвиток
клініки тиреотоксикозу.
Неавтоімунні ІІТ
Ураження ЩЗ неавтоімунної
природи розвиваються у половини
пацієнтів з числа тих, у кого розвивається ІІТ. У цих випадках дисфункція ЩЗ зумовлена не стільки
імунно-опосередкованим впливом
на орган, скільки прямою дією α-IFN
на ЩЗ [17; 30].

Найчастішою формою неавтоімунного ІІТ є неавтоімунний гіпотиреоз (НАГТ). У таких хворих відсутні автоантитіла до ТПО та ТГ, проте
спостерігається помірне підвищення
рівня ТТГ, зниження Т4. Як правило,
рівень гормонів нормалізується після
закінчення лікування [28].
Неавтоімунний ІІТ часто проявляється як деструктивний тиреоїдит, який є запальною хворобою
ЩЗ, характерний самостійний зворотний розвиток. У цих випадках не
характерна поява анти-ТГ та антиТПО. При ДТ відбувається більш чи
менш виражене руйнування фолікулів ЩЗ, у результаті чого надлишок
тирео
їдних гормонів потрапляє в
кровоносне русло. Клінічно хвороба проявляється симптоматикою
тиреотоксикозу, що лабораторно підтверджується зростанням рівня T3 та
T4 та зниженням рівня ТТГ. Для ДТ
характерна послідовна зміна трьох
фаз хвороби. Спочатку виникає гіпертиреоз, пізніше формується фаза
гіпотиреозу, тому необхідне повторне
лабораторне обстеження хворих. На
завершення, через декілька тижнів
або місяців відбувається нормалізація функції щитовидної залози.
Діагноз ДТ у пацієнтів, які отримують
терапію інтерфероном, ґрунтується
на негативному результаті антитіл
до рецепторів ТТГ і низьким рівнем
поглинання ЩЗ радіоактивного йоду
123
I за даними сцинтиграфії.
Не виключено, що деструктивний
тиреоїдит внаслідок інтерферонотерапії зустрічається частіше, оскільки
у багатьох випадках він перебігає з
мінімальними клінічними ознаками.
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Таблиця 1.
Лікувальна тактика при індукованих α–інтерфероном тиреоїдитах
у хворих на ХГС
ІІТ

Нозологічні форми

Діагностика
↑aнти-TПO
↑анти-ТГ
↑ТТГ ↓T4 вільн.
↑aнти-TПO
↑aнти-ТГ
↑LATS
↑aнти – ТТГр
↑захоплення 123J
↓ТТГ
↑T4 вільн.
↑T3 вільн.

Гіперпродукція
тиреоїдних автоантитіл
без клінічних проявів

↑aнти-TПO
↑aнти-ТГ

Деструктивний
тиреоїдит (ДТ)

LATS –
aнти – ТТГр –
↓захоплення 123J
↓ТТГ
↑T4 вільн.

Неавтоімунний
гіпотиреоз (НАГТ)

aнти-TПO –
aнти-ТГ–
↑ТТГ
↓T4 вільн.

Тиреоїдит
Хашимото

АІІТ

Хвороба Грейвса

НАІІТ

Перебіг ДТ, як правило, доброякісний, тільки менш ніж у 5% випадків
розвивається стійкий гіпотиреоз.
Таким чином, у 50 % хворих з явищами тиреотоксикозу після інтерферонотерапії має місце неавтоімунний
деструктивний тиреоїдит, тоді як у
інших формується ХГ [17; 30].
Для диференціальної діагностики
деструктивного тиреоїдиту і ХГ застосовують доплерівську ультразвукову
діагностику. Зниження ехогенності
тканини ЩЗ свідчить про деструктивний процес і спостерігається ще
до появи автоантитіл. Ультразвукове
дослідження є простим додатковим

Лікування

ПВТ ХГС

L-тироксин

продовження
лікування

b-адреноблокатори
(при легкому
перебігу)

продовження
лікування

тиреостатики,
радіойодтерапія
(тиреотоксикоз
+++)

відміна лікування

–

продовження
лікування

не потрібне
(при легкому
перебігу)

продовження
лікування

b-адреноблокатори
(тиреотоксикоз +)

продовження
лікування або
відміна лікування

L-тироксин

продовження
лікування

інструментом для скринінгу уражень
ЩЗ і подальшого спостереження в
ході противірусної терапії, який допомагає конкретизувати уявлення
про природу і характер морфологічних змін ЩЗ [12].
У випадку ТХ із зниженням рівня
Т4, або неавтоімунного гіпотиреозу
необхідна замісна терапія тиреоїдними гормонами. При цьому нема необхідності відміняти терапію α-IFN (таблиця 1). При виявленні дефіциту Т4,
Т3 хворі потребують повторних лабораторних досліджень кожні 2 міс. до
закінчення інтерферонотерапії. При
цьому може виникати необхідність у
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корекції дози тиреоїдних препаратів.
Такі хворі потребують динамічного
спостереження ендокринолога.
Якщо дані лабораторних досліджень свідчать про розвиток ХГ (антитіла до рецепторів ТТГ, зниження
рівня ТТГ, підвищений рівень Т3 і
Т4), то доцільно призначати при легкому перебігу – b-адреноблокатори,
а при вираженому тиреотоксикозі – тиреостатики, радіоактивний
йод, або розглядати питання про
оперативне лікування [29]. У разі
явищ тиреотоксикозу, який не коригується β-блокаторами, противірусне
лікування ХГС необхідно відмінити.

Існує думка, що призначення тиреостатиків хворим із індукованою інтерфероном ХГ може призвести до
прогресування гепатиту і зменшує
шанси хворих на досягнення стійкої
вірусологічної відповіді. [28].
У випадку ДТ із гіпертиреозом
доцільне призначення β-блокаторів.
Кортикостероїди застосовують тільки при тяжкому перебігу хвороби,
оскільки вони потенціюють реплікацію HCV. Особливо тяжкі випадки ДТ можуть розвиватися при повторному призначенні α-IFN, а тому
необхідне ретельне обстеження пацієнтів [22].
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хірургічна корекція.
ПРИНЦИПЫ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЙ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ СИНДРОМА ПОРТАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ
Т.В. Романюк
В работе описаны основные патофизиологические механизмы формирования синдрома портальной гипертензии, предложены патогенетически
направленные пути его хирургической коррекции.
Ключевые слова: синдром портальной гипертензии, патогенетические
механизмы, хирургическая коррекция.
PRINCIPLES OF PATHOGENETICALLY JUSTIFIED SURGICAL
CORRECTION OF PORTAL HYPERTENSION SYNDROME
T.V. Romaniuk
This paper describes the basic pathophysiological mechanisms of portal
hypertension. It also presents pathogenetical methods of its surgical treatment
according to the already known points of portal hypertension pathogenesis.
Key words: portal hypertension syndrome, pathogenetic mechanisms, surgical
treatment.
За останні десятиліття у всіх
країнах світу визначається тенденція до зростання кількості хворих з
цирозом печінки, особливо вірусної
етіології [1]. Крім того, прогнозується в наступні 10-20 років збільшення числа таких хворих на 60 %

[2]. Найчастішим ускладненням і
причиною смерті при прогресуючих
хронічних дифузних захворюваннях
печінки є портальна гіпертензія [3].
Портальна гіпертензія – основний
фактор ризику кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу
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(шлунка), виникає приблизно у 90 %
хворих на цироз печінки. Кровотеча з
варикозно розширених вен стравоходу та шлунка – найтяжче ускладнення
синдрому портальної гіпертензії, загальна летальність при якій досягає,
за даними різних авторів, 50–90 % [4],
а летальність при першій стравохідно-шлунковій кровотечі (незалежно
від проведених заходів) призводить
до летального результату у 25–60 % випадків протягом 6-ти тижнів [5, 6, 7].
Ріст захворюваності на хронічні
гепатити та цироз печінки супроводжується зростанням кількості
кровотеч портального ґенезу. За результатами роботи Digestive Disease
Week частка варикозних кровотеч у
структурі геморагій з верхніх відділів
шлунково-кишкового тракту збільшилася до 19 %, а серед пацієнтів
старших 60 років – до 31 % [8].
Мета нашого аналізу даних спец.
літератури полягає у тому, щоб на
основі сучасного розуміння патофізіологічних механізмів формування
синдрому портальної гіпертензії, визначити основні напрямки хірургічної корекції.
Для досягнення мети в роботі використано періодичну класифікацію
найбільш конкретизовану, з точки
зору розуміння, патофізіологічних
процесів у формуванні синдрому
портальної гіпертензії [9]. Виділяють
три періоди:
I період (початковий), характеризується зниженням припливу в
печінку портальної крові, підвищенням портального тиску; артеріальний кровотік однаковий за обсягом,
але зростає його частка в зниженому

загальному печінковому кровотоці,
при відсутності перебудови внутрішньопечінкової судинної мережі, і без
колатерального кровотоку;
II період (період сформованої
портальної гіпертензії). У цей період
розвиваються всі характерні синдроми: пре– і постсинусоїдальний гідродинамічний блок за рахунок розвитку
артеріопортальних і артеріовенозних
печінкових шунтів з посиленням артеріального притоку і портокавального відтоку; трансселезінкового
шунтування крові, спрямованого на
подолання
внутрішньопечінкових
перешкод портальному притоку, підтримання кисневого балансу печінки, що призводить до стимулювання
портокавального відтоку; спленомегалія спочатку застійна, потім через
трансселезінкове шунтування – фіброаденоматозна.
Прогресуючий
портокавальний відтік сприяє розвитку кавальної гіпертензії, веде до
збідніння
внутрішньопечінкового
припливу портальної крові й зниження функціональної здатності печінки;
посилення лімфоутворення і порушення лімфодинаміки з розвитком
портолімфатичної гіпертензії при
цирозі печінки, вторинному фіброзі,
як наслідок запущеної внутрішньопечінкової гіпертензії, в меншій мірі
при позапечінковій гіпертензії, при
якій внутрішньопечінковий тиск не
підвищений;
III період (період ускладнень). У
цей період на тлі прогресуючої портолімфатичної, кавальної гіпертензії,
колатерального портокавального відтоку, знижена функція печінки, нирок – розвиваються такі ускладнення
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як асцит, кровотеча, холестаз, енцефалопатія і гостра гепаторенальна
недостатність, печінкова енцефалопатія.
З патогенетичної точки зору, в І
періоді зростання печінкового судин
ного опору обумовлене, насамперед,
дисбалансом між місцевоиндіючими
вазоактивними речовинами, такими як оксид азоту (NO), ендотелін-1
(ЕТ-1) [10], а також норадреналіном,
ангіотензином ІІ (АІІ), тромбоксаном А2, фактором активації тромбоцитів, лейкотрієнами, іншими [11].
Збільшення рівня норадреналіну і
ЕТ-1, як і кількість ендотеліальних
рецепторів (ЕТа і ЕТв) викликають
скорочення безпосередньо зірчастих
клітин, що значно збільшує портальний судинний опір. NO, як місцево
діючий вазодилататор зменшує судинний опір. Доведено, активність
NO-синтази (NOS) при цирозі печінки (ЦП) зменшується, що сприяє недостатності NO [12].
Гемодинамічне перевантаження в
спланхнічному судинному руслі викликає порушення мікроциркуляції в
стінці тонкої кишки, де відбувається
перерозподіл кровотоку по напрямку від слизової оболонки до м’язової.
Гіпоксія слизової оболонки кишки
стимулює вироблення фактору росту судинного ендотелію (VEGF) і активацію ендотеліальної NOS [11, 13],
що є ініціюючою ланкою у формуванні гіпердинамічного циркуляторного
статусу в патогенезі саме ІІ періоду
портальної гіпертензії [12, 14].
Генез гіпердинамічного циркуляторного статусу полягає у подальшому підвищенні рівня eNOS і

збільшенні активності білка теплового шоку (Hsp90), що призводить
до системної вазодилатації і внутрішньоорганного венозного застою
[11, 15]. Гіперпродукції VEGF і NO
за участю NADPH-оксидази, НО-1
і гіпоксія-індукувального фактора
сприяє індукції спланхнічного ангіогенезу [11], що відіграє провідну
роль у розвит
ку портосистемного
колатерального кровообігу, який є
компенсаторним механізмом, спрямованим на декомпресію підвищеного портального тиску [11, 16, 17].
Формування портосистемного колатерального кровообігу мало впливає
на зниження портального тиску, через
гіпердинамічний циркуляторний статус кровотоку, що супроводжується
посиленням серцевого викиду, зменшенням периферичного судинного
опору, розкриттям артеріо-венозних
комунікацій [11, 18, 19]. Артеріопортальні шунти сприяють синусоїдальному блоку з артерізацією кровотоку в печінці, а це утруднює приплив
портальної крові й сприяє подальшому підвищенню портального тиску
[20, 21, 22]. Однією із патогенетичних
ланок цих порушень є надходження
через мережу портокавальних шунтів
судинорозширювальних речовин, які
зазвичай метоболізуються печінкою
(зокрема, глюкагон, передсердний натрій-уретичний пептид, ендоканнабіноїди, ендотоксин), збільшення вироблення ендотелієм місцеводіючих
вазодилататорів (простацикліну, NO,
CO, адреномедулліна, H2S та інших)
[11, 18, 23].
Важливим патогенетичним фактором є збільшення обсягу відтоку
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по нижній порожнистій вені і недостатня пропускна здатність нижньої
порожнистої вени при формуванні
колатерального кровоплину, що призводить до кавальної гіпертензії, яка
ще більше ускладнює транспечінковий кровоток [20]. Важливе патогенетичне значення у прогресуванні ПГ
має функціональний стан непарної
вени, оскільки її функціональна неспроможність з ретроградним кровоплином у всіх випадках викликає ВРВ
езофаго-гастрального сегмента [24,
25, 26]. Причиною такої неспроможності є застій крові в її системі, особливо на грунті хронічної серцевої
недостатності [3, 27, 28].
Отже, для попередження і максимального відтермінування ІІ періоду
портальної гіпертензії, що супроводжується гіпердинамічним циркуляторним статусом, необхідно ще у
І періоді здійснювати хірургічну декомпресію портальної системи, для
попередження гіпоксії слизової оболонки кишки і стимулювання вироблення VEGF, активацію eNOS.
Зважаючи на наявний гіпердинамічний циркуляторний статус при
ІІ періоді портальної гіпертензії і на
наявні недоліки використовуваних

методик операцій порто-кавальних
шунтувань доцільно розробити модель операційного втручання. З патогенетичної точки зору, для досягнення
позитивного клінічного ефекту модель операційного втручання повинна
забезпечувати наступні завдання:
• Зниження градієнта тиску хоча б
на 20 % (в ідеалі нижче 12 мм
рт.ст.), при корегованому синдромі „обкрадання” печінки при редукції портального кровотоку;
• Досягнення фізіологічного балансу між венозною і артеріальною
кров’ю при синусоїдальному блокуванні портальної крові артеріальною. Разом з тим, забезпечення
достатнього кисневого балансу
печінки;
• Забезпечення умов для зниження
кавального тиску на рівні печінкових вен, що покращить печінковий
венозний відтік.
На нашу думку, в подальшому
доцільно провести патогенетичне
тактико-технічне обгрунтування диферинційованих комплексних дренуючих порто-кавальних операцій,
саме при різних періодах синдрому
портальної гіпертензії, оцінити їх
ефективність.
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ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
УДК 616.36-002.14-018.22
МОРФОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ ФІБРОГЕНЕЗУ ПРИ ХРОНІЧНОМУ
СТЕАТОГЕПАТИТІ ТА ВІРУСНОМУ ГЕПАТИТІ С
О.М. Гаврилюк
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: фіброгенез, хронічний стеатогепатит, вірусний гепатит С.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ФИБРОГЕНЕЗА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ СТЕАТОГЕПАТИТЕ И ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ С
Е.М. Гаврилюк
Ключевые слова: фиброгенез, хронический стеатогепатит, вирусный
гепатит С.
Обоснование и цель. В странах Запада к основным заболеваниям,
приводящих к фиброзу печени, относятся алкогольный стеатогепатит,
неалкогольный стеатогепатит и вирусный гепатит С. На протяжении многих
лет фиброз описывали на основании количества и локализации соединительной ткани. О том, как эти проявления соотносятся с количественными маркерами клеток фиброгенной популяции, известно мало.
Целью данной работы является изучение морфологических проявлений
фиброгенеза при хроническом стеатогепатите и вирусном гепатите С.
Материал и методы. В исследование были включены 45 аутопсийных наблюдений диагностированного алкогольного стеатогепатита, неалкогольного
стеатогепатита и вирусного гепатита С. Фиброгенез оценивался на основании
выявления коллагена (трихром Массона), α-SMA – положительных миофибробластов, Ki67-положительных мезенхимальных клеток, которые опре
делялись в общем, лобулярном и септальном компартментах. Количественные
показатели, полученные в результате вычисления соотношения окрашенных
структур и общей площади ткани в препарате, изучали при разных гисто
топографических формах склероза.
Результаты. Анализ проявлений фиброгенеза показал, что самыми
высокими показателями лобулярного α-SMA, Ki67 и коллагена были при перицеллюлярном склерозе. Септальные α-SMA, Ki67 и коллаген были высокими
при перидуктальном склерозе. В группе септального склероза лобулярные
и септальные показатели имели промежуточное значение. Изменения
функциональной активности клеток фиброгенной популяции: сократительной (α-SMA), пролиферативной (Ki67) и секреторной (коллаген) были
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параллельными. Значения изучаемых маркеров были противоположными в
септальном и лобулярном компартментах.
Выводы. При алкогольном стеатогепатите, неалкогольном стеатогепатите и вирусном гепатите С оценка фиброгенеза может проводиться с
учетом маркеров активации миофибробластов (α-SMA, Ki67 и коллагена),
ассоциированных с гисто-топографическим типом склероза.
MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF FIBROGENESIS IN
CHRONIC STEATOHEPATITIS AND VIRAL HEPATITIS C
O.M. Gavrilyuk
Background and Aim. In the Western world, the major causes of liver fibrosis
include alcoholic steatohepatitis, nonalcoholic steatohepatitis, chronic hepatitis
C infection. For the long time fibrosis was evaluated according to amount and
localization of connective tissue. The method of taking into account the markers of
the main fibrogenic cellular population is not well understood. The aim of the work
is to study morphologic signs of fibrogenesis in chronic steatohepatitis and viral
hepatitis C.
Material and methods. 45 autopsies with diagnosed alcoholic steatohepatitis,
nonalcoholic steatohepatitis and viral hepatitis C were enrolled in this study. The
measures of fibrogenesis employed were collagen fibers demonstrated by Masson’s
trichrome, α-SMA-positive myofibroblasts and Ki67-positive mesenchymal cells,
evaluated in the general, lobular and septal compartments of the liver tissue. Markers
quantification was performed by assessing the ratio of stained tissue to the total area
of the liver section using image analysis. Associations of quantitative parameters
with sclerosis histotopography were studied.
Results. Evaluation of fibrogenesis showed the highest degree of lobular α-SMA,
Ki67and collagenmarkers in the group of pericellular sclerosis. Septal α-SMA,
Ki67and collagenmarkers were high in the cases with periductal sclerosis. In the
group of septal sclerosis, an intermediate level of lobular and septal parameters was
revealed.Changes in the functional activity of fibrogenic cells: contractile (α-SMA),
proliferative (Ki67)and secretory (collagen) were parallel in all groups. The levels of
markers are opposite in the lobular and septal compartments.
Conclusions. In alcoholic steatohepatitis, nonalcoholic steatohepatitis and viral
hepatitis C fibrogenesis may be evaluated by the markers of activated myofibroblasts
(α-SMA, Ki67and collagen) associated with histotopographic type of sclerosis.
Key words: fibrogenesis, chronic steatohepatitis, viral hepatitis C
Вступ. Хронічне пошкоджен- матриксу – фіброзом. Паралельно
ня тканини печінки, незалежно від із цим процесом активуються мепричини, супроводжується нагро- ханізми ангіогенезу та регенерації.
мадженням білків позаклітинного Реорганізація мікроциркуляторного
32

Гепатологія, 2013, №1
русла та паренхіматозних елементів
призводить до перебудови часточкової структури, утворення вузлів,
розділених
сполучнотканинними
септами, та формування цирозу [1].
Зважаючи на значні компенсаторні
можливості печінки, функція органа
протягом тривалого часу може зберігатись, але у багатьох хворих спостерігається прогресуюча декомпенсація
з розвитком смертельних ускладнень.
До найчастіших причин цирозу
печінки, насьогодні, відносять алкогольний стеатогепатит (АСГ), неалкогольний стеатогепатит (НАСГ)
та вірусний гепатит С (ВГС) [2,3].
Лікувальна тактика при цих захворюваннях направлена переважно на
етіо
логічні фактори. Так, вже розроблені ефективні антивірусні препарати, медикаменти, які модулюють
обмін жирів та інші засоби. Водночас,
вплив на процеси фіброзу та тканинної реорганізації, які переважають
при хронічному перебігу, є обмеженим.
Протягом тривалого часу фіброз
переважно оцінювали за кількістю
та локалізацією сполучної тканини.
Сучасні методи імунофенотипування
дозволяють виявити окремі клітинні
популяції та оцінити їх кількісні параметри [4,5,6]. Механізми фіброгенезу
заслуговують особливої уваги дослідників, оскільки насьогодні доведена
можливість, принаймні, часткового
зворотного розвитку новоутвореної
сполучної тканини [7]. Розуміння
складних клітинно-матриксних взаємодій, а також можливість їх розпізнавання на основі аналізу морфологічних еквівалентів цих процесів

є теоретичною базою для розробки
антифібротичних лікарських засобів.
Метою роботи є вивчення морфологічних проявів фіброгенезу при
хронічному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С.
Матеріали і методи.
Було
досліджено
матеріали
45 автопсій, проведених на базі
Львівського обласного патолого
анатомічного бюро. У групу включались випадки АСГ, НАСГ та ВГС
на етапі циротичної трансформації.
Дослідження було ухвалено Комісією
з питань етики Львівського національного медичного університету
імені Данила Галицького.
Для патогістологічного аналізу
використовувались оглядові гістологічні та селективні гістохімічні
методики: гематоксилін-еозин, три
хром Масона. Для імуногістохімічного дослідження зрізи товщиною
4-6 мкм наносили на спеціальні
адгезивні предметні скельця Super
Frost Plus, потім депарафінували відповідно до прийнятих стандартів,
після чого використовували первинні антитіла. Для визначення активованих печінкових зірчастих клітин/
фібробластів застосовували моноклональні антитіла до α-ізоформи
гладком’язового актину (α-SMA)
Moa-Hu Alpha Smooth Muscle Actin,
Clone 1A4 («Dako Cytomation», Данія).
Проліферативна активність клітин
визначалась за допомогою моноклональних антитіл Moa-HuKi-67 Antigen,
CloneMIB-1 («Dako Cytomation»,
Данія). Наступний етап імуногістохімічного дослідження проводили з
використанням системи візуалізації
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останнього покоління En Vision (Dako
Cytomation). Ідентифікацію реакції
проводили за допомогою хромогена
(DAB (Dako Cytomation) під контролем мікроскопу з проявом у вигляді
темно-коричневого забарвлення специфічних структур в залежності від
маркеру (ядерна, цитоплазматична,
мембранна реакція).
Зрізи, забарвлені гістохімічними
та імуногістохімічними методами,
використовувались для морфометричного (стереометричного) аналізу з обчисленням відносної площі
відповідних структур (колагенових
волокон, клітин). Для цього в кожному випадку було досліджено 20 фотографій тканини печінки на малому
збільшенні (×100) та 20 фотографій на великому збільшенні (×400).
Великі судини та жовчеві протоки виключались з дослідження. Аналіз зображення проводився за допомогою
ліцензійної програми Imagе-ProPlus
(Version 6.).
Показники, які вивчались в нашій роботі, включали маркери активованих фіброгенних клітин (печінкові зірчасті клітини, фібробласти) – α-SMA, Ki67. Відносна площа,
яку займали клітини з позитивною
експресією маркерів, визначалась у
трьох компартментах: загальному
(G), септальному (S) та лобулярному (P). Досліджувались особливості
інтеграції зазначених показників з
різними гісто-топографічними формами склерозу: перицелюлярним
(ПЦС), септальним (СС) та перидуктальним склерозом (ПДС).
Статистична
обробка
отриманих
результатів
проводилася

за допомогою пакету програм
“STATISTICA FOR WINDOWS 6.0”
(Statsoft, USA). Обчислювали середнє значення (М), стандартну помилку
репрезентативності середнього значення (m). Для оцінки відмінностей
параметричних характеристик використовували дисперсійний аналіз
(ANOVA) з використанням апостеріорного попарного порівняння груп за
допомогою критерію найменшої значущої різниці (LSDtest). Критичний
рівень значущості при перевірці
статистичних гіпотез в дослідах приймався рівним 0,05.
Результати та обговорення.
При порівнянні відносної площі,
яку займали α-SMA+ клітини, виявлено значущі відмінності при попарному порівнянні усіх трьох груп щодо
загального, септального і лобулярного α-SMA (рис.1). При визначенні септального α-SMA кількість активованих фіброгенних клітин у септах була
найбільшою у групі ПДС (23,71±0,23)
і найнижчою — при ПЦС (12,7±0,29).
Натомість, абсолютно протилежною
була закономірність щодо лобулярного α-SMA: показник був найвищим у
групі ПЦС (2,79±0,071), нижчим при
СС (1,99±0,12) і найменшим при ПДС
(0,55±0,11). Такі зворотні тенденції
пояснюють відносне «вирівнювання»
показників загального α-SMA. Попри
це, загальний показник був найвищим у групі ПДС (8,73±0,46), а найнижчим — у групі ПЦС (6,81±0,84) із
значущими відмінностями між всіма
групами (р< 0,001).
Аналіз відносної площі, яку займали проліферуючі клітини, засвідчив аналогічні закономірності.
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У септах проліферативна активність
клітин була найвищою у групі ПДС
(13,03±0,32), значуще нижчою у групі
СС (10,94±0,27) і при ПЦС (3,45±0,31)
(р< 0,001). Натомість інтралобулярна проліферативна активність була
найвищою в групі ПЦС (1,36±0,028,
р< 0,001), а між СС (0,051±0,02) і СДР
(0,045±0,026) значущої відмінності не
виявлено.
Аналогічно, при оцінці відносної площі, яку займали колагенові
волокна, було виявлено найвищий
загальний показник у групі ПДС
(41,4±0,54), значно нижчий при СС
(35,38±0,39, p < 0,001) та найнижчий
у групі ПЦС (6,23±0,58) – у 6,6 рази
порівняно з групою ПДС. Натомість,
кількість волокон колагену в інтерстиції часточок була найбільшою при
ПЦС (36,18±0,1). У двох інших групах
ці показники були значно меншими:

СС – 29,7±0,41, ПДС – 4,91±0,12. При
цьому слід відзначити, коли за загальним рівнем волокон колагену
проміжна група СС була відносно
ближчою до ПДС, то за лобулярними
змінами вона була ближчою до ПЦС.
Результати проведеного аналізу
показали однозначний паралелізм
значень маркерів кількості активованих міофібробластів (α-SMA+),
мітотично активних мезенхімальних
клітин (Кі67+) і кількості колагену
та протилежність вираженості цих
параметрів у септальному і лобулярному компартментах при порівнянні
груп ПЦС, СС і ПДС. Причому група
СС посідає проміжне місце.
Фіброгенез залежить від клітин,
здатних синтезувати елементи позаклітинного матриксу, які при активації експресують α-SMA і описуються
під терміном «міофібробласти». Ця

Рисунок 1. Характеристика морфометричних показників фіброгенезу при перицелюлярному (ПЦС), септальному (СС) та перидуктальному склерозі (ПДС). (SMAG – загальний
α-SMA, SMAS – септальний α-SMA, SMAP – лобулярний α-SMA, Ki67S – септальний Ki67,
Ki67P – лобулярний Ki67, FG – загальний фіброз, FP – лобулярний фіброз).
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гетерогенна популяція представлена
здебільшого портальними/септальними фібробластами, печінковими
зірчастими клітинами (ПЗК) та клітинами з проміжним фенотипом,
які відрізняються за локалізацією у
часточці, експресією певних молекул
та функцією. Своєрідним прототипом цієї групи можна вважати ПЗК.
Важливі механізми, які ініціюються
при активації цих клітин, інтенсивно
вивчались протягом останніх років у
багатьох лабораторіях і детально описані у відповідних оглядах [8, 9]. До
найважливіших змін функціонального фенотипу активованої клітини
відносять: проліферацію, міграцію,
утворення та деградацію елементів
позаклітинного мастиксу, контрактильність, втрату ретиноїдів, виділення хемоатрактантів для клітин інфільтрату. Виходячи із цих даних, ми
вважали, що дослідження маркерів
декількох важливих функцій міофібробластів дозволить оцінити рівень
фіброгенезу. Основна увага приділялась контрактильній, секреторній та
проліферативній активності.
Скоротлива функція залежить
від реорганізації елементів цитоскелета клітини та асоціюється з експресією маркера α-SMA, що являє собою
α-ізоформу гладком’язового актину
(45 kD) – контрактильного протеїну
мікрофіламентів клітин з міогенним
диференціюванням та клітин з ознаками міофібробластів та міоепітелію.
Експресія α-SMA відноситься до ранніх ознак диференціювання ПЗК у
міофібробласти і виявляється на початкових стадіях гепатиту [10], але
згідно наших даних, спостерігається

і на стадії цирозу. Контрактильна
функція ПЗК є важливою не тільки
в зв’язку зі зміною імунофенотипу
клітини. Від неї залежить здатність
клітини до міграції, зокрема в напрямку пограничної пластинки часточки та приєднання до популяції
пограничних міофібробластів. Крім
того, скорочення активованої ПЗК,
яку часто порівнюють з перицитами
капілярів інших органів, призводить
до звуження просвіту синусоїда та
наступних гемодинамічних розладів.
Активовані ПЗК реагують на ендотелін-1 (вазоактивний) та окис азоту
(релаксація).
Секреторну функцію можна оцінювати за рівнем відповідних ферментів та інших внутрішньоклітинних маркерів, але ми використовували непрямий показник – кількість
новоутворених альціанпозитивних
волокон колагена. α-SMA+ міофібробласти здійснюють деградацію компонентів передіснуючого матриксу
просторів Діссе, представлених переважно непослідовно розміщеними
складовими базальної мембрани, та
синтез нових елементів позаклітинної речовини. Новоутворені структури мають якісні відмінності, зокрема
містять колагенові волокна, характерні для рубцьової тканини (переважно
колаген І типу).
α-SMA позитивні міофібробласти
являють собою динамічну клітинну
популяцію, кінетика якої залежить
від процесів апоптозу, проліферації та
старіння. На стадії гепатиту переважають Кі-67 позитивні клітини з високим проліферативним потенціалом.
При розвитку цирозу виявляються
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ознаки апоптозу (Всl-2 «+») та прояви
старіння клітин [11]. Проліферативну
активність міофібробластів ми оцінювали згідно експресії Ki67 – ядерних негістонових протеїнів, які експресуються клітиною у фазі проліферації – G1, G2, M та S. Згідно даних
літератури, у печінці маркер може
використовуватись для виявлення
проліферуючих клітин – печінкових
зірчастих клітин, гепатоцитів та холангіоцитів, задіяних у процесах репарації.
Порівняння значень досліджуваних маркерів активованих міофібробластів у групах з різними
видами склерозу (перицелюлярний,
септальний та перидуктальний) показало наявність спільних тенденцій для всіх трьох показників. Це
означає, що скоротлива, секреторна
та проліферативна функція α-SMA+
клітин на етапі циротичної трансформації змінюються паралельно і
можуть розцінюватись як маркери
фіброгенезу. При цьому паралельна
оцінка трьох показників підвищувала достовірність одержаних результатів.

Виявлені відмінності в експресії маркерів активації фіброгенних
клітин при різних гісто-топографічних формах склерозу свідчать про
наявність різних морфогенетичних
варіантів фіброзу. Для їх верифікації
необхідні подальші комплексні дослідження механізмів та проявів клітинно-матриксних взаємодій з урахуванням процесів ангіонезу та регенерації.
Висновки:
При алкогольному стеатогепатиті, неалкогольному стеатогепатиті
та вірусному гепатиті С на етапі циротичної трансформації рівень фіброгенезу визначається маркерами
скоротливої, секреторної та проліферативної функціональної активності
клітин фіброгенної популяції та гісто-топографічною формою склерозу.
При порівнянні рівня показників
фіброгенезу при різних гісто-топографічних формах склерозу найвищі
значення лобулярних маркерів виявлені при перицелюлярному склерозі, септальних маркерів – при перидуктальному склерозі й проміжні
значення лобулярних та септальних
маркерів – при септальному склерозі.
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ЗНАЧЕННЯ ПРЕНАТАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
У ФОРМУВАННІ ГЕПАТОЦЕЛЮЛЯРНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ
В ОНТОГЕНЕЗІ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
Л.Ю. Безпалько, О.С. Заячківська, М.Р. Гжегоцький, О.М. Гаврилюк
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: пренатальне програмування, стрес, печінка, гепатоцелюлярна резистентність, адипокіни, інтерлейкіни.
ЗНАЧЕНИЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ
В ОНТОГЕНЕЗЕ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Л.Ю. Безпалько, О.С. Заячковская, М.Р. Гжегоцкий, Е.М. Гаврилюк
Гистоморфологические исследования печени и определение сыроваточных
уровней интерлейкина-1β, интерлейкина-8, лептина и адипоктина у крыс свидетельствуют, что для формирования гепатоцеллюлярной резистентности в онтогенезе важным этапом является пренатальный период. Эмоциональный и метаболический стресс в пренатальном периоде вызывают снижение резистентности печени,
что проявляется развитием гепатоцеллюлярной реорганизации на фоне хронического воспаления, а также цитокиновым и адипокиновым дисбалансом, что может
стать предпосылкой для развития жировой неалкогольной болезни печени.
Ключевые слова: пренатальное программирование, стресс, печень, гепатоцеллюлярная резистентность, адипокины, интерлейкины.
IMPACT OF THE PRENATAL PROGRAMMING ON DEVELOPING
THE HEPATOCELLULAR RESISTANCE IN ONTOGENESIS
(EXPERIMENTAL INVESTIGATION)
L.Yu. Bezpalko, O.S. Zayachkivska, M.R. Gzhegotskiy, O.M. Gavrilyuk
The histomorphological research of the liver with determination of serum levels
of interleukin-1β, interleukin-8, leptin and аdiponectin in rats revealed that the
prenatal period is an important period of developing the hepatocellular resistance in
ontogenesis. The prenatal social-emotional and metabolical stress lead to decrease
the liver resistance that initiated the hepatocellular reorganization on the background
of the low grade inflammation, disbalance of cytokines and adipokines, creating the
pre-conditions of nonalcoholic fatty liver disease development.
Key words: prenatal programming, stress, liver, hepatocellular resistance,
adipokines, interleukins.
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Вступ. Насьогодні доведено, що
вплив негативних чинників у пренатальному періоді призводить до
формування в дорослому житті пренатально диспрограмованих гормонопатій, які є основою теорії «ембріонального походження хронічних хвороб дорослого віку». Відповідно до
неї хвороби, що маніфестують у дорослих, обумовлені глюкокортикоїдним імпринтингом геному фетальних
клітин, а також метаболічними порушеннями [1]. Інтенсивні дослідження
проблем ожиріння у вагітних засвідчили, що висококалорійна дієта викликає хронічну ендотоксемію і ендотеліальну дисфункцію і, як наслідок,
накопичення жирних кислот у плаценті, де окрім стеатозу, виявляється
також макрофагальна інфільтрація
та ознаки хронічного запалення, які
зумовлюють ліпотоксичний вплив
на функціональну систему «материнський організм – плацента – плід» [2].
Сукупність цих факторів може відігравати ключову роль у програмуванні в нащадків змін метаболічного статусу і/або схильності до метаболічних
порушень у дорослому віці. Останні
наукові дослідження встановили, що
печінка – це орган-мішень, який приймає активну участь у процесах розвитку і прогресування метаболічних
порушень [3] та маніфестує, так званою, неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) [4]. А це призводить до розвитку цирозу печінки
і, в окремих випадках, до формування гепатоцелюлярної карциноми [5].
Клінічні спостереження наукових
груп [6] встановили етіопатогенетичні механізми, клінічні особливості

перебігу, поширеність та лікувальну
тактику при метаболічних порушеннях печінки. Проте такі дослідження
не дозволяють вивчити фактори ризику нозологічних порушень печінки, що можуть трансформуватись у
метаболічну дисфункцію, та причини
зміни гепатоцелюлярної резистентності. Вони підтверджують потребу в
проведенні фундаментальних досліджень факторів ризику в пренатальному періоді, які можуть впливати на
гепатоцелюлярну резистентність та
ініціювати розвиток неалкогольної
жирової хвороби печінки.
Саме тому метою нашого дослідження є вивчення впливу пренатального стресу різного ґенезу на
гепатоцелюлярну резистентність у
дослідах на щурах.
Матеріали і методи. Серійні модельні експериментальні дослідження проведено відповідно до положень
гуманного відношення до експериментальних тварин та дозволу комітету з біоетики на білих нелінійних
щурах самцях. До контрольної групи
(група 1) увійшли інтактні тварини
(n = 92, m = 211 ± 24 г); ІІ група складалася з нащадків матерів, яким під
час вагітності індукували «соціальноемоційний» стрес (СЕС) за Pratt N.C.
and all. (1989), і метаболічний стрес
(МС) за різними моделями висококалорійного харчування з домінуванням вуглеводів, за В.В. Козаром та
ін.(2009); ІІІ група – з домінуванням
ліпідів, за A. Lintermans ( 2009); ІV
група – за умов бінарної дії зазначених нутрієнтів.
Для вивчення гепатоцелюлярної
резистентності 3-місячним щурам
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індукували неерозивні пошкодження
печінки за широковживаною моделлю водно-іммобілізаційного стресу
(ВІС), за Takagi (1964), та застосовували моделювання природної цитопротекції введенням неселективного
блокатора циклооксигенази І та ІІ –
індометацину (Фармацевтична компанія «Здоров’я», м. Харків, Україна).
Кожну групу тварин розділяли на
підгрупи: А – інтактні; В – ВІС з внутрішньочеревним введенням плацебо (1,0 мл 0,9 % розчину NaCl);
С – ВІС з попереднім одноразовим
внутрішньочеревним введенням індометацину (Інд) у дозі 5 мг/кг. Для
виведення тварин з експерименту застосовували евтаназію під загальним
знечуленням.
Для гістоморфологічного дослідження тканина печінки фіксувалась
у 10% забуференому розчині формаліну, після чого підлягала рутинній
обробці. Відеоаналіз мікропрепаратів печінки виконано на мікроскопі
LeicaDM 750/4 (Німеччина) з використанням ліцензованої системи
відеозапису Leica Application Suit
Version 3.8 (Німеччина).
Для оцінки виявлених паренхіматозних та стромально-судинних
змін печінки розроблено відповідні
візуально-аналогові напівкількісні
шкали (ВАШ) з ранжуванням від 0
до 3 балів: за відсутності паренхіматозних змін (ПЗ) – 0 балів; 1 бал –
паренхіматозні клітини збережені,
виявляються лише окремі гепатоцити із просвітленням цитоплазми;
2 бали – гепатоцити з нерівномірно
забарвленою цитоплазмою за рахунок відмінностей у вмісті глікогену,

дискомплексація балок; 3 бали – виражена дискомплексація балок за
рахунок розповсюджених мікро/макровакуольних змін гепатоцитів, поодинокі клітини з ознаками некрозу,
гіперемія центральної вени. Оцінка
судинно-стромальних змін (ССЗ):
0 – в поодиноких гепатоцитах вакуольні зміни, нерівномірний розподіл
глікогену у цитоплазмі клітин; 1 – гіперемія центральної вени та незначне розширення центролобулярних
синусоїдів; 2 – виражена дилятація
та гіперемія перипортальних синусоїдів; 3 – гепатоцити з просвітленням цитоплазми за рахунок нерівномірного нагромадження глікогену;
нерівномірна дилятація синусоїдів;
портальний тракт з помірно вираженою лейкоцитарною інфільтрацією.
Для оцінки інтенсивності запальної
реакції визначали сироватковий рівень
ІЛ-8 та ІЛ-1β за допомогою діагностичних наборів GRO/CINC-1 (rat) EIA kit
(«Enzo Life Sciences», UK) та IL-1β
(rat) EIA kit («Enzo Life Sciences», UK).
Для оцінки адипокінової секреції
досліджували сироватковий рівень
лептину (ЛЕ) та адипонектину (АД)
із використанням діагностичних наборів Leptin (rat) («Enzo Life Science»,
UK) та Adiponectin (rat) («Adipogen»,
CH).
Результати та їх обговорення.
Результати проведених досліджень
засвідчили, що зміни захисних властивостей печінки та її резистентності до цитолітичних чинників корелювали із гістологічними ознаками
морфологічних змін печінки і були
співвідносні з характером гепатоцелюлярних реакцій.
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У тварин підгрупи 1А тканина тканині печінки виявлялись ознаки
печінки була звичайної гістологічної пошкодження незначного ступеня
будови (рис. 1).
вираженості: поодинокі гепатоцити

		а						б

Рисунок 1. Мікрофото печінки інтактних щурів контрольної групи: а – паренхіма, б – мікроциркуляторне русло. Забарвлення гематоксилін-еозином (× 200).

У решти тварин контрольної групи спостерігались незначні зміни, які
відображали фонові ефекти гострого стресу та цитотоксичного впливу
індометацину. У тварин підгрупи В
паренхіматозні елементи печінки не
виявляли ознак пошкодження ні на
тканинному, ні на клітинному рівнях,
проте спостерігались гемодинамічні
розлади у вигляді незначного розширення синусоїдів. У підгрупі С в

з вакуольними змінами, нерівномірний розподіл глікогену у цитоплазмі
клітин; у 75% препаратів виявлялась
нерівномірна гіперемія синусоїдів.
У печінці щурів другої групи
переважали морфологічні зміни помірного ступеня вираженості. У
підгрупах 2А (рис. 2) та 2В балковочасточкова структура печінки виявлялась незначно зміненою за рахунок
порушення обміну тканинної рідини

		а						б

Рисунок 2. Мікрофото печінки інтактних щурів, стресованих пренатально СЕС+МС, за
рахунок вуглеводів: а – паренхіматозні зміни, б – стромально-судинні зміни. Забарвлення
гематоксилін-еозином (× 200).
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та нерівномірно виражених дистрофічних змін гепатоцитів – мікровакуольні зміни цитоплазми, помірно
виражені нагромадження глікогену,
що нерівномірно розподілені у різних
відділах часточки.
У підгрупі С зміни були більш вираженими. У паренхімі виявлялись
множинні ділянки з мікро– та макро
везикулярними змінами, нагромадженням глікогена в ядрах та цитоплазмі гепатоцитів, візуалізовано
окремі клітини з ознаками некрозу.
Спостерігалась дискомплексація балок за рахунок нагромадження тканинної рідини у просторах Діссе та
вогнищевих скупчень еритроцитів,
нерівномірне розширення синусоїдів; у портальних трактах – набряк та
вогнищеві лейкоцитарні інфільтрати.
У третій групі переважали морфологічні зміни незначного ступеня
вираженості. У підгрупі 3А не виявлено виразних альтеративних змін,
спостерігався незначний поліморфізм гепатоцитів (рис. 3).
У підгрупі 3В спостерігалися паренхіматозні зміни, подібні до підгрупи 3А, а також нерівномірна гіперемія
центральних вен і прилеглих центролобулярних відділів синусоїдів.
У підгрупі 3С балково-часточкова структура печінки була збережена,
проте місцями у гепатоцитах спостерігалось нерівномірне нагромадження глікогену та поодинокі клітини з
великими цитоплазматичними вакуолями. Судинно-стромальні зміни
проявлялись гіперемією центральної вени та незначно дилятованими
синусоїдами. Лише у 25 % тварин
виявлялись незначні інфільтрати в

окремих портальних трактах.
Для четвертої групи характерною
була виражена гепатоцелюлярна реорганізація. У всіх трьох її підгрупах
виявлялись ознаки пошкодження
гепатоцитів та гемодинамічних розладів. У підгрупі 4А наявні зміни
незначного та помірного ступеня:
балково-часточкова структура переважно збережена, гепатоцити з ознаками незначно вираженого пошкодження – у поодиноких гепатоцитах
спостерігались мікро-макровакуольні зміни; у більшості – нерівномірне
нагромадження глікогену та дискомплексація балок. Ознаки набряку
інтерстицію візуалізовано переважно
у центролобулярних відділах часточок, що супроводжувалось нерівномірною гіперемією та дилятацією синусоїді. Скупчення лейкоцитів помічено лише в 25 % портальних трактів
(рис. 4).
У підгрупі 4В переважали зміни
помірного ступеня: балково-часточкова структура в більшої частини
тварин збережена, гепатоцити з ознаками помірного вираженого пошкодження – у поодиноких гепатоцитах
спостерігались мікро-макровакуольні зміни; у більшості – нерівномірне
нагромадження глікогену та дискомплексація балок. Ознаки набряку
інтерстицію у центролобулярних відділах часточок, скупчення лейкоцитів
визначались у більшості портальних
трактів. Спостерігалась нерівномірно
виражена гіперемія та дилятація синусоїдів. Натомість у підгрупі 4С ураження були значними: балково-часточкова структура порушена за рахунок альтеративних змін гепатоцитів;
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		а						б

Рисунок 3. Мікрофото печінки інтактних щурів з пренатальним стресом в анамнезі СЕС+МС за рахунок ліпідів: а – паренхіматозні зміни,
б – стромально-судинні зміни. Забарвлення гематоксилін-еозином (× 200).

		а						б

Рисунок. 4. Мікрофото печінки інтактних щурів з пренатальним стресом в анамнезі
СЕС+МС за рахунок вуглеводно-ліпідної дієти: а – паренхіматозні зміни, стромально-судинні зміни. Забарвлення гематоксилін-еозином (× 200).

у багатьох гепатоцитах містились
інтрацитоплазматичні вакуолі великого розміру, в деяких клітинах виявляється «піниста цитоплазма» та
ознаки апоптозу. Нерівномірно виражений набряк просторів Діссе та
дилатація гіперемованих синусоїдів
зумовлюють дискомплексацію балок
гепатоцитів, портальні тракти нерівномірно розширені за рахунок набряку та скупчення клітин запального
інфільтрату. Динаміка гістологічних

індексів представлена на рисунку 5.
До чинників, що визначають резистентність епітеліального бар’єру
печінки, належать численні хемокіни, відповідальні за пластичну відбудову та фізіологічну регенерацію,
ангіогенез тощо, які спільно з іншими
неспецифічними факторами формують захисні властивості печінки.
Важливими біомаркерами запальних
реакцій є інтерлейкіни: ІЛ-1β і ІЛ-8
[7]. Також науковими дослідженнями
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Рисунок 5. Порівняння гістологічних індексів у досліджуваних групах.
доведена наявність при метаболічних
порушеннях асоціацій між НАЖХП,
ожирінням та інсулінорезистентністю. Серед них (вже на ранніх стадіях
органного ураження) особливого значення надають ефектам медіаторів,
що продукуються клітинами жирової
тканини – адипокінам, які індукують
дезадаптивну тканинну гіпертрофію
і фіброз [8]. При ожирінні спостерігається гіперпродукція лептину,
що поєднується з резистентністю
до нього периферійних тканин, поглибленням метаболічних порушень,

прискоренням органного ремоделювання [9, 10]. Гіперлептинемія стимулює активацію клітин печінки, що
мають фіброгенний потенціал [11],
тоді як адипонектин володіє протективним ефектом – запобігає ураженню печінки, пригнічуючи активність
зіркових клітин [12].
У групах із пренатальним стресом
в анамнезі результати ІФА показали
наведену нижче тенденцію рівнів досліджуваних хемокінів (таблиця 1).
Показники ІЛ8, ІЛ1β та ЛЕ збільшились, порівняно із контрольною
Таблиця 1.
Вміст ІЛ-1β, ІЛ-8, ЛЕ і АД у сироватці крові за умов пренатального
стресу різного ґенезу (M ± S)

Група
1А
1В
1С
2А
2В
2С
3А
3В
3С
4А
4В
4С

Постнат. стрес
Інтактні
ВІС+плацебо
ВІС+Інд
Інтактні
ВІС+плацебо
ВІС+Інд
Інтактні
ВІС+плацебо
ВІС+Інд
Інтактні
ВІС+плацебо
ВІС+Інд

* р <0,05

ІЛ1β, пкг/мл
28,29±2,06*
34,75±1,67*
43,00±1,20*
50,86±2,12*
82,00±2,73*
97,50±2,00*
44,38±4,27*
54,57±2,44*
68,25±3,45*
61,29±2,06*
96,63±1,41*
134,75±4,178

ІЛ8, пкг/мл
321±2,85*
534,13±5,44*
1432,38±4,37*
502,29±4,15*
792,25±4,17*
1675,88±3,72*
469,75±97,54*
712,14±9,62*
1586,38±4,41*
641,57±5,06*
837,38±5,21*
1821,25±5,70*
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ЛЕ, нг/мл
2,08±0,05*
3,31±0,15*
3,55±0,02*
3,41±0,01*
3,94±0,08*
4,12±0,06*
3,33±0,20*
3,82±0,04*
4,08±0,03*
3,73±0,04*
4,42±0,02*
4,62±0,06*

АД, мг/мл
1,71±0,13*
1,56±0,11*
1,48±0,07*
1,09±0,07*
0,90±0,08*
0,69±0,06*
1,16±0,15*
1,00±0,12*
0,93±0,10*
1,01±0,11*
0,74±0,09*
0,54±0,09*
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групою, відповідно: у 2 гр. ІЛ-8 – на
56%, ІЛ-1β – на 100%, ЛЕ – на 64%;
3 гр.: ІЛ-8 – на 46%, ІЛ-1β – на 57%,
ЛЕ – на 60%; 4 гр.: ІЛ-8 – на 99% , ІЛ1β – на 217%, ЛЕ – на 79%. Рівні АД
були нижчими у порівнянні з 1 гр.
відповідно: 2 гр. – на 36%, 3 гр. – на
32 %, 4 гр. – на 41%. Подібну тенденцію спостерігали також у підгрупах з
постнатальним стресом в анамнезі.
Висновки.
Пренатальний період є важливим
етапом для формування гепатоцелюлярної резистентності в дорослому
житті. Якість пренатального періоду
має значення для програмування захисних властивостей та характеру реактивності печінки до дії постнатальних екстремальних чинників.
Антенатальні стресори викликають у нащадків зниження резистентності печінки, що проявляється
гепатоцелюлярною реорганізацією,
дисбалансом прозапальних цитокінів

та адипокінів. Комбінація соціальноемоційного і метаболічного стресу із
підвищеним нутрієнтним складом
жирів і вуглеводів у гестаційному періоді ініціює у нащадків альтеративні
та запальні прояви у печінці, а також
супроводжується потужним зростанням рівнів прозапальних біомаркерів: ІЛ-8 – на 99%, ІЛ-1β – на 217%,
ЛЕ – на 79% і зниженням рівня протективного – АД на 41%.
Зниження гепатоцелюлярної резистентності у пренатально стресованих нащадків є фактором ризику метаболічних порушень печінки та перед
умовою для розвитку неалкогольної
жирової хвороби печінки в подальшому житті особини. Профілактика порушень гепатоцелюлярної резистентності й структурно-метаболічної дисфункції печінки повинна проводитись
антенатально і бути спрямована на
раціоналізацію харчування і уникання
впливу екстремальних чинників.
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КЛІНІКО-ВІРУСОЛОГІЧНІ ПРЕДИКТОРИ РОЗВИТКУ
ЦИТОКІНІНДУКОВАНИХ ТИРЕОПАТІЙ
ПРИ ХРОНІЧНОМУ ГЕПАТИТІ С
І.А. Боброва
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського
НАМН України», м.Київ.
Ключові слова: хронічний гепатит С, противірусна терапія, цитокініндуковані тиреопатії, щитоподібна залоза.
КЛИНИКО-ВИРУСОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ
ЦИТОКИНИНДУЦИРОВАННЫХ ТИРЕОПАТИЙ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ С
И.А. Боброва
Представлены данные относительно клинико-вирусологической характеристики больных хроническим гепатитом С с развитием тиреоидных осложнений в процессе противовирусной терапии.
Ключевые слова: хронический гепатит С, противовирусная терапия,
цитокининдуцированные тиреопатии, щитовидная железа.
CLINICAL AND VIROLOGY PREDICTORS OF DEVELOPING
CYTOKINE-ASSOCIATED THYROPATHY MANIFESTATIONS
IN CHRONIC HEPATITIS C
I.A. Bobrova
Clinical and virology characteristic of chronic hepatitis C patients with
developing thyroid complications in antiviral treatment is presented.
Key words: chronic hepatitis C, antiviral treatment, cytokine-associated
thyropathy, thyroid gland.
Вступ. Сучасна противірусна
терапія (ПВТ) хронічного гепатиту
С (ХГС) із застосуванням препаратів інтерферону дала можливість
перевести цю інфекцію із категорії

невиліковних у розряд виліковних [1,
2, 3]. Сьогодні стандартною схемою
лікування хворих на ХГС («золотий
стандарт»), є комбінація пегільованого інтерферону-α та рибавірину [4, 5,
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6]. Вона покращила результати противірусної терапії навіть при першому генотипі вірусу і підвищила частоту стійкого позитивного ефекту з 19%
(у разі монотерапії інтерфероном-α)
до 40-70% при застосуванні комбінованої противірусної терапії протягом
12 місяців [7, 8, 9].
Проте відомо, що інтерферон
(ІФН) і його препарати володіють поряд з противірусними ще й імуномодулюючими властивостями і можуть
призводити до розвитку типових
імунопатологічних процесів [10, 11].
Одним із таких можливих побічних
ефектів інтерферонотерапії при гепатиті С є розвиток автоімунної патології щитоподібної залози (ЩЗ), яка
отримала назву «інтерфероніндукованої або цитокініндукованої тиреопатії [12].
Дані доступної наукової літератури по цьому питанню неоднозначні
та суперечливі. Так, за дослідженнями N. Custro і співавт. [13], призначення інтерферону призводить до
розвитку автоімунного тиреоїдиту
з порушенням функції залози. У той
же час М. Amenomor iз колегами [14]
публікують результати, які спростовують виникнення тиреоїдиту внаслідок інтерферонотерапії. Російська
дослідниця Н.Ю. Рукіна [15] вивчала
функціональний стан ЩЗ у 34 чоловіків з ХГС при проведенні комбінованої противірусної терапії (ПВТ) та
монотерапії ІФН. На підставі отриманих результатів вона констатувала,
що інтерферонотерапія ХГС у чоловіків не призводить до розвитку автоімунного тиреоїдиту.
В Україні вивчення негативних

явищ комбінованої ПВТ ХГС розпочато порівняно нещодавно, а тиреоїдні побічні реакції і досі залишаються поза увагою дослідників.
Залишаються невідомими чинники
які є предикторами розвитку тирео
їдної патології при застосуванні препаратів інтерферону. Визначення
можливих предикторів актуальне до
початку ПВТ для прогнозування і попередження цитокініндукованих уражень щитоподібної залози.
Мета роботи: визначити можливі
клініко-вірусологічні предиктори цитокініндукованих тиреопатій (ЦІТ) з
метою прогнозування та оцінки ризиків розвитку тиреоїдної патології
на тлі ПВТ для оптимізації лікування.
Матеріали та методи
Із загальної кількості хворих на
ХГС, які були проконсультовані, обстежені та знаходяться на обліку
в консультативній поліклініці ДУ
«Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського
НАМН України» у 2005-2011рр., для
проведення стандартної комбінованої противірусної терапії було відібрано та підготовлено 294 пацієнта
у віці від 18 до 66 років. Аналіз та
розробка даних здійснювалися після
повного закінчення ПВТ з урахуванням наявності тиреоїдних ускладнень, а саме, прогресуючої ЦІТ. В
розробку не включалися хворі з
мікст-гепатитами,
ко-інфекцією,
алкогольною або наркотичною залежністю, тяжкими автоімунними
проявами та соматичними захворюваннями, наявністю в анамнезі психічних захворювань (особливо з явищами тривалої депресії), вираженим
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цитопенічним синдромом, з декомпенсованим цирозом печінки (клас В
та С по Чаялд-Пью), а також пацієнти
після тотальної тиреоїдектомії та з
ознаками злоякісної патології ЩЖ
або некомпенсованим тиреоїдитом з
нестабільним перебігом, з хворобою
Грейвса (тиреотоксикозом). З розробки також були виключені хворі з
автоімунним тиреоїдитом, діагностованим ще до початку противірусного
лікування.
Дослідження біохімічних показників здійснювали на апараті Flexor
Junior за допомогою матеріалів фірми
«Human». Маркери гепатитів В та С
визначали методом імуноферментного аналізу за допомогою тест-систем
компанії Orgenics.
Усім хворим багаторазово в динаміці (до ПВТ, через 1-3-6-9-11 місяців від
початку ПВТ) за допомогою імунофлюорисцентного методу визначали основні показники стану ЩЗ – тиреотропний гормон (ТТГ), антитиреоїдні антитіла: антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)
та до тиреопероксидази (АТТПО) на
аналізаторі «Immulite-1000», антитіла до рецептора ТТГ на аналізаторі
«Mini Vidas». При змінах цих показників додатково досліджували вільні
тироксин-Т3 та трийодтиронін-Т4 на
імунофлюорисцентному автоматичному аналізаторі Immulite-1000 фірми
«SIEMENS» (Німеччина).
Виявлення RNA НСV у плазмі
крові та визначення вірусного навантаження проводили методом
полімеразної ланцюгової реакції з
гібридизаційно-флюорисцентною
детекцією. Детекцію проводили у
режимі реального часу (Real Time)

на приборі «Rotor-Gene 3000» виробництва Corbett Research (Австралія).
Для визначення та диференціації генотипів (1, 2, 3) НСV застосовували
тест-системи Амплі Сенс HCV 1\2\3
Fl (Росія).
Противірусна терапія здійснювалася за допомогою комбінацій лінійних або пегільованих інтерферонів
(ПЕГ – ІФН) з рибавірином за стандартними схемами:
лінійні ІФН призначалися по
3 млн МО парентерально (в/м або
п/ш) через день, ПЕГ-ІФН-α2а по
180 мкг вводили підшкірно один раз
на тиждень; ПЕГ-ІФН – α2β призначали у дозі від 80 до 150 мкг також 1
раз на тиждень п/ш; доза рибавірину
зазвичай складала від 800 до 1200 мг
щодня перорально (в залежності від
ваги тіла хворого).
Статистична обробка даних та їх
аналіз проводилися на ЕОМ з використанням пакету програм SPSS, версія 17
та додатку Microsoft Office Excel 2007.
Результати та їх обговорення
З 294 пацієнтів, які отримали
повний курс ПВТ, цитокініндукована тиреопатія розвинулась у 39 осіб
(13,27%), вони склали 2 підгрупу. До
1-ої підгрупи увійшли 255 хворих з
незміненою, інтактною ЩЗ (86,73%).
У 38 хворих ЦІТ супроводжувалась різного типу порушенням функції ЩЗ (гіпертиреоз, гіпотиреоз та гіпертиреоз з переходом у гіпотиреоз)
вже під час ПВТ; лише в однієї хворої
з розвитком вираженого і прогресуючого зростання рівня антитиреоїдних
антитіл у третьому кварталі лікування, гіпофункція розвинулась вже після його закінчення.
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Таблиця 1.
Характеристика хворих на хронічний гепатит С за статтю та віком з
урахуванням стану щитоподібної залози під час противірусної терапії 1
Групи хворих / середній вік
Всі хворі на ХГС
Середній вік
ЦІТ під час ПВТ(2 підгрупа)
Середній вік

Примітка: від усіх хворих

Чоловіки+Жінки
Чоловіки
Жінки
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
294
100
178
60,54
116
39,46
36,01 ± 1,26 років 35,66 ± 1,60 років 36,8 ± 1,81 років
39
13,27
6
2,04*
33
11,22*
35,92 ± 3,23 років 38,50 ± 14,7 років 35,58 ± 3,01 років

Серед осіб з тиреоїдними порушеннями переважали жінки – 33 особи (11,22% всіх пацієнтів), чоловіків
було 6 (2,04%). При окремому підрахунку за гендерною ознакою у жінок
тиреопатія становила 28,45%, а у чоловіків – лише 3,37%.
Середній вік пацієнтів з незміненою ЩЗ становив 36,01±1,26 років
(табл.1). Середній вік хворих з ЦІТ
обох статей складав 35,92±3,23 років,
мінімальний – 24 р., максимальний –
60 р. Жінки, у яких розвинулась тиреопатія, перебували у віці від 24 до
54 років, середній вік – 35,58±3,01 р.,
чоловіки – від 25 до 60 років, середній
вік – 38,5±14,7 років.
Аналіз вікового розподілу хворих з ЦІТ дозволив виділити найбільш «типові» вікові групи (табл. 2).
Переважаючою віковою групою при
тиреоїдних ураженнях серед жінок
була наймолодша – 18-30 років (її
доля становила 36,36%, проти 30,12%
серед хворих без тиреоїдної патології). У першій підгрупі (без ЦІТ) найбільша кількість жінок з ХГС під час
ПВТ була у віці 31-40 літ (36,14%).
Загалом жінки репродуктивного віку
з ЦІТ – від 18 до 49 років – склали
93,94% (31 особа), без ЦІТ – 85,54%.

Не зафіксовано жодного випадку ЦІТ
у пацієнтів найстаршої вікової групи – понад 61 рік.
Аналіз регіонального розподілу
хворих не виявив суттєвих особливостей: більшість пацієнтів, як з інтактною ЩЗ, так і з розвитком тиреопатій, мешкали в київському регіо
ні (Київ та область) – 76,86% проти
71,79% (табл.3). Хоча вважається,
що Київська область належить до
регіонів, в яких існує високий ризик
виникнення тиреопатій, за даними
нашого дослідження не встановлено
статистично вірогідної різниці між
розвитком ЦІТ (як ускладнення ПВТ)
у мешканців Києва, Київської області
та жителів інших регіонів.
Аналіз активності аланінової
амінотрансферази (АлАт), свідчить,
що у хворих ІІ підгрупи (ЦІТ) до початку терапії частіше реєструвалась
нормальна ферментативна активність – у 30,77% випадків, порівняно з 1 підгрупою (без тиреопатії) –
20,78%. Майже у половини хворих з
інтактною ЩЗ активність АлАТ не
перевищувала 3-х показників норми
(51,37%), в той час як у пацієнтів з
тиреопатіями аналогічний показник
становив 33,33%.
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Таблиця 2.
Віковий розподіл хворих на гепатит С залежно від стану
щитоподібної залози під час противірусного лікування

Чоловіки+жінки
Чоловіки
Жінки
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Всі хворі
n = 294
n = 178
n = 116
18-30 років
110
37,41
73
41,01
37
31,90
31-40 років
92
31,29
51
28,65
41
35,34
41-50 років
60
20,41
36
20,22
24
20,69
51-60 років
22
7,48
14
7,87
8
6,90
61-66 років
10
3,40
4
2,25
6
5,17
Хворі без тиреопатії (1 підгрупа)
n=255
n=172
n=83
18-30 років
95
37,25
70
40,70
25
30,12
31-40 років
80
31,37
50
29,07
30
36,14
41-50 років
51
20,0
35
20,35
16
19,28
51-60 років
19
7,45
13
7,56
6
7,23
61-66 років
10
3,92
4
2,33
6
7,23
Хворі з ЦІТ (2 підгрупа)
n=39
n=6
n=33
18-30 років
15
38,46
3*
12
36,36
31-40 років
12
30,77
1*
11
33,33
41-50 років
9
23,08
1
8
24,24
51-60 років
3
7,69
1
2
6,06
61-66 років
* визначення кількості чоловіків з тиреопатіями у відсотках некоректне через малу
вибірку (n=6).
Вікові групи

Частота осіб, в яких активність
АлАТ не перевищує 10 показників
норми, у першій та другій підгрупах
складала 27,06% та 33,33% відповідно.
Висока біохімічна активність зустрічалась лише в поодиноких випадках.
Однак, при підрахунку середньостатистичних показників АлАТ різниця
нівелювалась: 100,24±9,97 О/л при
незміненій ЩЗ і 108,85±32,43 О/л при
тиреопатіях.
Досліджуючи чутливість до ПВТ
встановлено незначне переважання
низького вірусного навантаження –
до 600 000 МО/мл у хворих з наступним розвитком тиреопатії – 58,97%,

проти 53,33% (різниця несуттєва;
табл.3). Вірусне навантаження у хворих з тиреопатіями і з незміненою
ЩЗ знаходилось у межах одного десятинного логарифму: 3,6±3,3х106 МО\мл
та 6,2±4,9х106 МО\мл відповідно.
Мінімальні та максимальні значення
також мало відрізнялись: при ЦІТ становили від 1100 до 55 000 000 МО\мл,
без ЦІТ – 1300 – 56 000 000 МО\мл.
При аналізі розподілу обстежених хворих за генотипами HCV визначено, що 1-ий генотип переважав
як в основній групі, так і в усіх підгрупах хворих і становив близько
56% (табл. 4). Друге місце посідав 3-ій
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Таблиця 3.
Загальна характеристика різних груп хворих на гепатит С із врахуванням регіону
проживання, біохімічної та вірусологічної активності патологічного процесу
Показники

Київ
Київська обл.
Інші регіони
АлАТ – N
АлАТ до 3 N
АлАТ 3-10 N
АлАТ > 10 N
< 600000МО/мл
> 600000МО/мл

Всі хворі
Хворі без тиреопатії
n=294
n=255
Абс.
%
Абс.
%
Місце проживання:
193
65,65
170
66,67
31
10,54
26
10,20
70
23,81
59
23,14
Біохімічна активність:
65
22,11
53
20,78
144
48,98
131
51,37
82
27,89
69
27,06
3
1,02
2
0,78
Вірусологічна активність:
159
54,08
136
53,33
135
45,92
119
46,67

Хворі з ЦІТ
n=39
Абс.
%
23
5
11

58,97
12,82
28,21

12
13
13
1

30,77
33,33
33,33
2,56

23
16

58,97
41,03

Таблиця 4.
Розподіл генотипів HCV у хворих на ХГС в залежності від стану
щитоподібної залози
Генотипи HCV
Групи хворих

1

Абс.
%
Абс.
Всі хворі, n = 294
165 56,12 12
Хворі без ЦІТ, n = 255 143 56,08 11
Хворі зі ЦІТ, n = 39
22 56,41
1

2

3
%
4,08
4,31
2,56

генотип, який був визначений у 3536% хворих. Питома вага інших генотипів в більшості підгруп була незначною і коливалася від 1,18 до 4,31%.
Такий розподіл генотипів СV є
достатньо типовим для України і відповідає даним інших дослідників.
Зв`язок конкретного генотипу з частотою тиреоїдних уражень у хворих
на ХГС не виявлено.
Висновки:
Не встановлена різниця між
розвитком тиреоїдної патології як
ускладнення ПВТ у хворих на ХГС,

Два генотипи
одночасно: (1+2
або 3)
%
Абс.
%
2,04
4
1,36
1,96
3
1,18
2,56
1
2,56

Ні 1 – 3

Абс.
% Абс.
107 36,39
6
93 36,47
5
14 35,90
1

які мешкають у Київській області, та
жителів інших регіонів України.
У пацієнтів з розвитком тиреопатії до початку лікування дещо частіше спостерігалась нормальна біохімічна активність АлАТ (у 30,77%,
проти 20,78% без тиреопатії; різниця
статистично незначима).
У хворих на ХГС з розвитком цитокініндукованого ураження ЩЗ або
з інтактною щитоподібною залозою
суттєвої різниці у розподілу генотипів HCV та початкового вірусного навантаження не встановлено.
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Серед хворих на ЦІТ переконливо переважали особи жіночої статі – в
них ця патологія виникала в ≥ 8 разів
частіше, ніж у чоловіків.
У 93,94% випадків тиреоїдна патологія розвинулась у жінок репродуктивного віку – 18-49 років (31 особа). Не зафіксовано жодного випадку
ЦІТ у пацієнтів найстаршої вікової
групи – понад 61 рік.
Отже, жіноча стать є голов
ним предиктором розвитку ЦІТ
з усіх досліджених чинників. До

інтерфероніндукованих тиреоїдних
уражень при ХГС найбільше схильні
жінки репродуктивного віку – від 18
до 49 років.
Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні інших
чинників розвитку цитокініндукованих тиреопатій у хворих на ХГС під
час противірусного лікування, що
необхідно для прогнозування та попередження їх розвитку, зменшення
негативного впливу на якість життя і
ефективність ПВТ.
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ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦИФІЧНОЇ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ У ХВОРИХ
НА ХРОНІЧНИЙ ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ В
О.Б. Герасун
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: хронічний гепатит В, трансфер-фактор, діалізат лейкоцитів, гіперчутливість сповільненого типу.
ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУННОГО ОТВЕТА У
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В
А.Б. Герасун
В работе представлены результаты изучения особенностей гиперчувствительности замедленного типа по отношению к НВsAg у больных хроническим
гепатитом В. Изучена возможность переноса специфической реактивности к
антигену с помощью трансфер-фактора, выделенного из лейкоцитов крови
реконвалесцента острого гепатита В.
Методика исследования. Исследования проводили в культуре лейкоцитов (КЛ) периферической крови, стимулированной НВsAg. Степень сенсибилизации определяли по интенсивности синтеза цитокинов: ФНП-α и γ-ІФН.
Трансфер-фактор выделяли по методу И. Шрёдера путем многократного замораживания и последующего размораживания клеточной взвеси с добавлением кристаллов ДНК-азы. Для определения действия трансфер-фактора
диализат добавляли к КЛ, содержащей антиген. В качестве контроля использовали КЛ от доноров, не болевших гепатитом, и КЛ без добавления антигена.
Результаты исследования. Установлено, что у больного ХГВ с арективностью иммуноцитов к НВsAg возможно наличие клона клеток,
сенсибилизированных к антигену, что свидетельствует о нарушении иммунноклеточной кооперации на разных уровнях аффекторно-эффекторной дуги.
Лейкоциты, выделенные из крови здоровых вирусоносителей, гиперчувствительность замедленного типа не переносили, в наших исследованиях
они также не воспринимали трансфер-фактор. Это положение теоретически
объясняется генетически обусловленной толерантностью к антигенам вируса
гепатита В.
На основании полученных данных сделано заключение, что действие
трансфер-фактора у больных ХГВ существенно отличается от влияния фактора переноса на клеточный иммунитет при других хронических инфекционных
болезнях. Автор объясняет это тем, что вирусный гепатит В является болезнью иммунного ответа с отсутствием цитопатического действия HBV.
56

Гепатологія, 2013, №1
Поскольку опыты in vitro не полностью соответствуют процессам, происходящим в организме, полученные результаты не являются окончательными
и требуют проведения дальнейших исследований.
Ключевые слова: хронический гепатит В, трансфер-фактор, диализат лейкоцитов, гиперчувствительность замедленного типа.
PECULIARITIES OF SPECIFIC IMMUNE RESPONSE IN PATIENTS
WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS B
О.B. Нerasun
In this work the study of peculiarities of delayed-type of hypersensitivity against
the HBsAg in patients with chronic hepatitis B were presented. The possibility of
transfer of specific reactivity to the antigen with a transfer factor isolated from blood
leukocytes of acute hepatitis B convalescent was studied.
Methodology of the study. Studies were performed in leukocyte culture (LC) of
peripheral blood stimulated by HBsAg. The degree of sensitization was determined
by the intensity of cytokine synthesis: FNP-α and γ-ІFN. Transfer factor was isolated
by the J. Schroeder`s method: by repeated freezing and subsequent thawing of the
cells with the addition of crystals DNA-ase.
To determine of the transfer factor effect a dialysate was added to the LC
containing antigen.
As a control we used the CL without added antigen from donors without of
hepatitis in anamnesis.
Results of the study. 1) It was established that in patients with chronic hepatitis
B with areactivity of immune cells to HBsAg may be present a clone of cells that
is sensitized to the antigen. This fact may violate cells-immunity cooperation on
different levels of affektor-effector arc.
Leukocytes isolated from the blood of healthy virus carriers didn`t transfer
delayed hypersensitivity, they also did not react on transfer factor. This result is
theoretically explained by genetically determined tolerance against hepatitis B virus
antigens.
2) That the effect of transfer factor in patients with chronic hepatitis B significantly
differs from the effects of transfer factor on cellular immunity in patients with other
chronic infectious diseases.
3) Viral hepatitis B is a disease of immune response without the HBV cytopathic
effect.
Since the experiments in vitro does not fully correspond to the processes
occurring in the body, the results are not final and require further research.
Key words: chronic hepatitis B, transfer factor, leukocyte`s dialysate,
hypersensitivity of delayed type.
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Вступ. Загально визнано, що одужання від гепатиту В неможливе без
адекватної В- та Т-клітинної імунної
відповіді. Натомість у хворих із формуванням ХГВ специфічна імунна
відповідь є недостатньою, щоб усунути вірус із гепатоцитів, проте здатною
до постійного ушкодження інфікованих клітин[1].
Одним із підходів до лікування
хворих на хронічні інфекційні хвороби є спроби пасивного переносу
гіперчутливості сповільненого типу
(ГЧСТ) від осіб з потужним специфічним імунітетом. Можливість пасивного переносу реакції клітинного
імунітету вперше була встановлена
Ландштейнером і Чейзом у дослідах
на морських свинках у 1942 р. за допомогою живих клітин. Відтоді вважається доведеним, що життєздатні
лімфоцити різного походження, у
тому числі одержані із периферичної крові, здатні переносити стан
ГЧСТ до іншого організму. Пізніші
подібні результати були отримані й
при застосуванні діалізату екстракту
лімфоцитів. Сьогодні для лікування
хронічних інфекційних захворювань
ширше використовують трансферфактор [2], проте отримані результати залишаються суперечливими,
і цей метод лікування потребує подальшого дослідження.
Для лікування хронічного гепатиту В (ХГВ) трансфер-фактор не
використовується. Головною причиною цього є те, що ХГВ відносять
до хвороб «імунної відповіді», і тому
значне посилення клітинного імунітету до антигенів вірусу вважається
небезпечним. Саме через цю причину

основним, практично єдиним, підходом до терапії ХГВ залишається розробка методів противірусної терапії.
Проте у вірусу є багато шляхів ухилення від противірусної терапії [3]. Тому
актуальним залишається вивчення
можливості посилення специфічної
імунної відповіді, але без загрози активізації автоімунних процесів, які
руйнують гепатоцити і можуть призводити до розвитку фульмінантного
гепатиту. Це вимагає подальшого вивчення особливостей клітинного імунітету у хворих на ХГВ, тим паче, що
можливість адаптивного переносу
ГЧСТ до антигенів HBV є доведеною.
Так, повідомляється, що хворих на
ХГВ, яким з приводу лейкозу робили трансплантацію кісткового мозку
від донорів з потужним імунітетом
проти HBV, вдавалося звільнити від
НВsAg [4]. Такий же ефект спостерігався і в тих випадках, коли донорів
кісткового мозку попередньо (до
трансплантації) вакцинували проти
гепатиту В, або якщо їх імунізували
після трансплантації, а реципієнтам
переливали лейкоцитарну масу.
Проте ефективність та безпечність переносу ГЧСТ хворим на ХГВ
залишається мало вивченими, хоча
проблема ця є надзвичайно актуальною.
Саме тому метою нашого дослідження було вивчення специфічної
імунної відповіді у хворих на ХГВ і
особливостей сприйняття факторів
переносу клітинного імунітету до антигенів HBV у дослідах in vitro.
Матеріали та методи дослідження. Рівень ГЧСТ вивчали шляхом дослідження сенсибілізації лімфоцитів
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у культурі лейкоцитів периферичної
крові хворих на ХГВ. Зазвичай, у таких дослідах показником специфічної
реактивності є інтенсивність бласттрансформації лімфоцитів під впливом антигена, до якого ці клітини
сенсибілізовані. У наших дослідженнях в якості показника специфічної
реактивності
імунокомпетентних
клітин використовували інтенсивність синтезу цитокінів активованими лімфоцитами.
Можливість синтезу цитокінів у
культурі лейкоцитів, що стимульована антигеном, має важливе значення,
бо вміст цитокінів у супернатанті активованих антигеном мононуклеарних клітин характеризує рівень сенсибілізації [5].
Хід дослідження. Лейкоцити виділяли із гепаринізованої венозної
крові (4000 од. гепарину на 20 мл
крові) шляхом відстоювання у силіконованих пробірках під кутом
45°. Лейкоцитарний завис обережно
відсмоктували і двічі відмивали не
менше ніж у п’ятикратному об’ємі
охолодженого розчину Хенкса, центрифугуючи при 400 g протягом 5
хвилин. Осад ресуспендували у середовищі №199 з ембріональною
бичачою сироваткою і доводили
до концентрації 4-5×106 клітин/мл
середовища. Культуральне середо
вище з лейкоцитами переносили до
флаконів із HBsAg на твердій фазі.
Культивування здійснювали в атмо
сфері СО2 при температурі 37°С протягом 42-78 годин. Для забезпечення
нормального газообміну об’єм газу в
культуральному флаконі перевищував об’єм середовища у 5-10 разів. Всі

маніпуляції здійснювали стерильно,
у ламінарній шафі. Антибіотики до
середовища не додавали.
У супернатанті стимульованих
антигеном клітин методом імуноферментного аналізу визначали вміст
ФНП-α та γ-ІФН. Використовували
діагностичні тест-системи для наукових досліджень, виробництва ТзОВ
«Протеиновый контур». Особливістю
цих діагностичних систем є те, що
вони призначені для кількісного визначення цитокинів як у надосадовій
рідині культури лейкоцитів, так і у
крові.
Дослідження проводили через
48-72 години від початку культивування: зіставляли рівень цитокінів
у культурі клітин, стимульованих та
нестимульованих антигеном. Тобто,
у якості контролю використовували
нестимульовані антигеном лейкоцити та лейкоцити здорових донорів,
які не мали (за даними ІФА), антитіл
до відповідних антигенів збудника.
Перед початком культивування визначали вміст ФНП-α та γ-ІФН у
надосадовій рідині (фон). Результати
дослідження зіставляли із вмістом
ФНП-α та γ-ІФН у культурі лейкоцитів від несенсибілізованих донорів (у
крові були відсутні всі маркери гепатиту В, включаючи і ДНК збудника
хвороби).
Дослідження передбачало 2 фази.
Спочатку визначали рівень ГЧСТ у
хворих на ХГВ («прямий метод»). У
наступних дослідах вивчали можливість пасивного переносу ГЧСТ шляхом додавання до КЛ хворого діалізату лейкоцитів від донора із наявністю
HBsAb (>10 МО/мл сироватки крові)
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та вираженим станом ГЧСТ («непрямий варіант»).
Діалізат екстракту лейкоцитів
отримували за методикою І. Шрьодера
(I. Schröder) [6]. Для цього до гепаринізованої венозної крові додавали
розчин декстрану на 0,15 М NaCI та
витримували при 37°С протягом 4550 хв. Після осадження еритроцитів
знімали надосадову рідину, лейкоцити
осаджували центрифугуванням, до
клітин додавали ізотонічний розчин
NaCI. Для виготовлення діалізату лейкоцитів, суспензію клітин заморожували та розморожували 10 разів (до
суспензії додавали декілька кристалів
ДНК-ази), після чого проводили діаліз. Діалізат заморожували та ліофілізували.
Перед використанням ліофілізований
препарат розчиняли у стерильній
апірогенній воді і по 0,12 мл екстракту додавали до флакону культури
лейкоцитів. Шляхом зіставлення показників прямого і непрямого варіанту дослідження оцінювали здатність

сприймати фактор переносу ГЧСТ.
Одночасно враховували і здатність
фактору передавати ГЧСТ лімфоцитам здорової особи, яка не хворіла на
гепатит В і не мала маркерів інфекції.
Хворих на ХГВ із від’ємним
результатом визначення ГЧСТ до
HBsAg обстежували детальніше. Крім
встановлення здатності їх лейкоцитів сприймати пасивно перенесений
фактор стимуляції ГЧСТ, аналізували також можливість перенесення від
них стану ГЧСТ до інтактних клітин.
Схему дослідження вподано на
рис. 1.
Результати дослідження та їх
обговорення. Особливості синтезу
γ-ІФН та ФНП-α у досліджуваних КЛ
виявилися подібними. Це відповідає
сучасним уявленням про їх взаємодію в природних умовах [7], зокрема вважається, що ФНП-α разом із
γ-ІФН посилюють експресію молекул
головного комплексу гістосумісності
класу II на макрофагах [8].
Інтенсивність синтезу цитокинів у

Рисунок 1. Схема дослідження
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культурі лейкоцитів периферичної
крові хворих на ХГВ носила індивідуальний характер: показники γ-ІНФ та
ФНП-α, отримані у прямому варіанті
дослідження, коливались відповідно
в межах від 5 до 85 мкм/мл та від 7 до
122 мкм/мл (табл. 1).
Важливо, що реагування на фактор переносу майже не залежало від
інтенсивності попереднього рівня
ГЧСТ. Так, у КЛ №2 під впливом фактору переносу вміст ІНФ-γ виріс з
8 мкм/мл до 67 мкм/мл (збільшення
у 8,4 рази), а ФНП-α з 14 до 92 мкм/мл
(показник збільшився у 6,6 рази).
Натомість у КЛ №3 з аналогічними
показниками ГЧСТ у прямому варіанті дослідження, активність того ж
самого фактору переносу виявилась
сумнівною (табл. 1). Переконливо

пояснити різницю у сприйнятті
трансфер-фактору хворими із майже
однаковими показниками «власної»
ГЧСТ до HBsAg складно. Проте, в
окремих осіб це може бути пов’язано
із (повною або частковою) генетично
зумовленою толерантністю до HBV
та його антигенів. На користь цього свідчить те, що в здорового носія
НВsAg (НВеAg відсутній, HBV DNA у
крові не виявляється, клінічних проявів хвороби нема, біохімічні показники – «печінкові проби» – у межах
норми) викликати стан ГЧСТ не вдалося. Позитивні показники отримані
лише в культурах лейкоцитів, виділених із крові пацієнтів із клінічними
проявами хвороби.
Особливо важливим, на нашу
думку, є те, що передача стану ГЧСТ

№ КЛ

Вміст у сироватці
крові донорів
лейкоцитів

γ-ІНФ

ФНП-α

Вміст цитокінів у КЛ, стимульованій HBsAg
Прямий варіант
дослідження
ІНФ-γ

ФНП-α

Непрямий варіант
дослідження
γ-ІНФ

ФНП-α

Нестимульована
антигеном КЛ

Таблиця 1
Продукція γ-ІНФ та ФНП-α у культурі лейкоцитів хворих на ХГВ,
стимульованій HBsAg (мкм/мл)

1
0
0
5
10
6
9
0
2
0
3
8
14
67
92
0
3
0
0
6
12
8
15
0
4
0
0
32
94
36
89
0
5
0
0
0
110
12
151
0
6
0
0
21
34
19
30
0
7
0
0
4
7
6
7
0
8
0
0
85
122
110
214
0
Примітка: прямий варіант дослідження – визначення ПЧСТ без додавання фактору переносу; непрямий варіант – визначення рівня ПЧСТ під впливом фактору переносу.
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від особи, яка одужала від гострого гепатиту В, до КЛ з клітин здорової особи, яка не мала маркерів
гепатиту, була значно ефективнішою:
вміст ІНФ-γ становив 909, а ФНП-α
1200 мкм/мл.
Враховуючи можливість різного роду уражень імунної системи,
ми дослідили особливість переносу
ГЧСТ від хворих зі слабою сенсибілізацією до HBsAg (КЛ №№ 1, 3,
7). При цьому виявилося, що лімфоцити, які практично не реагують
на фактори переносу, самі можуть
передавати стан ГЧСТ інтактним
лейкоцитам.
Так, трансфер-фактор отриманий із КЛ №3, викликав стан ГЧСТ
в інтактних лейкоцитах: вміст ІНФ-γ
та ФНП-α у виготовленій з них культурі лейкоцитів став перевищувати 200 мкм/мл. Аналогічні результати були отримані і під впливом
трансфер-фактору з КЛ №7, хоча
рівень ГЧСТ у цьому досліді досяг
значно вищої інтенсивності: вміст
ІНФ-γ становив 580, а ФНП-α –
613 мкм/мл. Що стосується лейкоцитів, з яких була виготовлена КЛ№1, то
вони однаково реагували на антиген
як у прямому, так і непрямому варіанті дослідів (табл.1), до того ж з них не
вдалося отримати трансфер-фактор,
на який би реагували інтактні клітини. Досліди ці перевірялися двічі
й підтвердились. Важливим доказом
вірогідності отриманого результату
є те, що трансфер-фактор діяв лише
в присутності антигена. Отже, лейкоцити хворого із низьким рівнем
власної ГЧСТ, які до того ж не реагували на фактор переносу, можуть

виявитися здатними викликати специфічну реактивність інших клітин.
Клітини від інших хворих з низьким рівнем сенсибілізації до HBsAg
виявилися нездатними до переносу
стану ГЧСТ.
Отже, наявність у крові сенсибілізованих клітин не завжди супроводжується станом ГЧСТ. Пояснити це
можна лише порушенням імунного
реагування, зумовленого скоріше за
все, дисбалансом імуноклітинної кооперації на різних рівнях афекторноефекторної дуги.
Вивчення можливості виготовлення трансфер-фактору із крові
хворого на ХГВ ми проводили лише
для того, щоб хоч приблизно оцінити
стан клітинного імунітету, бо показники синтезу цитокінів у прямому
варіанті дослідження самі по собі не
свідчать про достатність імунітету,
тим паче, що йдеться про хворих на
хронічну інфекційну хворобу. Це підтверджується і тим, що в окремих
спостереженнях трансфер-фактор не
вдалося отримати навіть із клітин тих
пацієнтів, які мали вищий, ніж в інших, показник ГЧСТ (у КЛ №9 рівень
ФНП-α становив 122 мкм/мл).
Результати нашого дослідження,
певною мірою, суперечать загальноприйнятим уявленням про трансферфактор. На нашу думку, це можна
пояснити тим, що вірусний гепатит В
принципово відрізняється від інших
інфекційних хвороб – збудник хвороби не є цитопатичним. До того ж,
порушення імунітету в обстежених
хворих, судячи з особливостей дослідження ГЧСТ, виникають на різних
ланках імунного гомеостазу.
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Якщо людина має генетично зумовлену толерантність до антигенів збудника, як це спостерігається
в здорових вірусоносіїв HBsAg, то
лікування трансфер-фактором скоріше за все не буде ефективним. З
іншого боку, ми зіткнулися з тим, що
у хворого, незважаючи на наявність
трансфер-фактору (відбувся перенос
ГЧСТ), антигена активація у культурі
лейкоцитів (прямий варіант досліду)
не спрацювала – синтезу цитокінів
практично не було. Отже, йдеться
про порушення імунітету на іншому
рівні. Таким чином, нема підстав для
того, щоб розглядати трансфер-фактор як універсальний підхід до лікування хронічного гепатиту В.
Зокрема треба враховувати, що
досліди in vitro можуть лише частково відповідати процесам, які відбуваються в організмі хворого. Отримані
результати дослідження є попередніми і потребують подальшого вивчення. Тим більше, вони свідчать
про те, що перш ніж використовувати трансфер-фактор для лікування
хворого на ХГВ, доцільно перевірити

у досліді in vitro, чи його лейкоцити
сприймають трансфер-фактор та чи
здатні вони переносити ГЧСТ. Якщо
клітини хворого з низьким рівнем
ГЧСТ (за даними дослідів in vitro)
все ж здатні переносити сенсибілізацію, то треба шукати підходи до нормалізації міжклітинної кооперації та
налагодження інших ланок імунного
гомеостазу.
Висновки.
Дані отримані в наших дослідах, хоча є лише попередніми, все
ж свідчать про те, що частина HBVінфікованих не здатна активно реагувати на трансфер-фактор.
Серед HBV-інфікованих є особи,
які майже не реагують на HBsAg у
дослідах in vitro, хоча мають сенсибілізовані до антигена лейкоцити. Про
це свідчить можливість отримання
від них трансфер-фактору. Лікування
таких хворих потребує розробки методів нормалізації імуно-клітинної
кооперації та налагодження адекватного функціонування інших ланок
клітинного імунітету.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ
ПРЕДИКТОРІВ РОЗВИТКУ ДЕПРЕСІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ
ГЕПАТИТ С (1 ГЕНОТИП HCV)
О.Б. Ворожбит
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: хронічний гепатит С, депресія, інтерферонотерапія,
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ
ПРЕДИКТОРОВ РАЗВИТИЯ ДЕПРЕССИИ У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С (1 ГЕНОТИП HCV)
О.Б. Ворожбит
В работе представлены результаты исследования демографических и
социальных предикторов развития депрессии у больных хроническим гепатитом С (1 генотип HCV) во время противовирусной терапии.
Введение. Современный стандарт лечения больных хроническим гепатитом С – комбинированная терапии пегилированным интерфероном (ИФН)
α2а или α2b в комбинации с рибавирином, в ходе которой распространение
депрессии среди пациентов составляет от 6 до 70%. С 2012 г. в Украине была
введена тройная терапия для лечения хронического гепатита С (1-в генотип
HCV) с добавлением препарата Виктрелис, для которого характерным является широкий диапазон психических изменений с преобладанием депрессии,
что будет способствовать увеличению частоты выявления и интенсивности
депрессивных симптомов в процессе лечения. Таким образом, особое внимание вызывает прогноз возможного возникновения депрессии до начала
терапии путем исследования возможных факторов риска, особенно демографических и социальных.
Цель. Целью работы было исследование влияния демографических и
социальных факторов на риск развития депрессии у пациентов с хроническим гепатитом С (генотип 1) во время ПВТ.
Материалы и методы. В исследование было включено 103 пациента с ХГС
(1в генотип HCV), 51 мужчина и 52 женщины в возрасте от 18 до 61 г. получили ПВТ – пегилированным ИФН-2b и рибавирином на протяжении 48
недель. Диагностика депрессии проводилась за шкалой Z-SDS Цунга. Были
проанализированы такие демографические и социальные факторы как семейное положение, уровень образования, уровень осведомленности о болезни, социальная поддержка для оценки их влияния на развитие депрессии в
процессе лечения.
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Результаты. В результате проведенного тестирования было установлено, что лечение больных с ГГЦ достоверно сопровождается постепенным
повышением частоты развития симптомов депрессии на протяжении 1–3 месяцев терапии: 4-й недели – 16,3%, 8-й недели – 31,5%, 12-й недели – 45,5%,
24-й недели – 8,7%. Самый высокий уровень депрессии выявлен у пациентов
в возрасте 40-49 лет (39%), преимущественно у женщин (59%) с низким общим уровнем образования (67%) и с низким уровнем знаний, касающихся наиболее важных аспектов болезни (72%).
Ключевые слова: хронический гепатит С, депрессия, интерфероно
терапия
RESEARCH OF DEMOGRAPHIC
AND SOCIAL PREDICTORS OF DEPRESSION IN PATIENTS
WITH CHRONIC HEPATITIS C (1 GENOTYPEHCV)
O.B. Vorozhbyt
This article presents results of a study of demographic and social predictor’s
development of depression in patients with chronic hepatitis C (genotype 1) during
antiviral therapy.
Introduction. Up to the recent time, modern standarts of treatment has been
combined therapy by pegilated interferons (PegIFN) α2а or α2b in combination
with rybavarin (RBV), during which spread of depression among patients was
from 6 to 70%. Since 2012 р. in Ukraine has been introduced triple therapy for
treatment of chronic hepatitis С (HCV) genotype 1–in combined therapy with
Pegilated Interferon alfa and Rybaviryn medication Victrelis is applied. Apparently,
that adding to the therapy the third drug for which characteristic feature is a wide
range of changes from the psychic side namely depression will promote increase in
frequency of revealing and intensity of depressive syndromes during the therapy.
Therefore, issue of a particular importance becomes prognosis of possible occurrence
of depression long before therapy of patients with HHC by means of research of
possible risk factors, especially demographic and social factors, proper attention to
which is not often paid.
Goal. The goal of the current essay was research of the influence of demographic
and social factors and risk of depression development of patients with chronic
hepatitis C with genotype 1 during AVT.
Materials and Methods. The research included 103 patients with HHC (1 b
genotype HCV), among which 51 men and 52 women aged from 18 to 61 received
AVT – Pegilated IFN-α2b and Rybaviryn. At the beginning of treatment, symptoms
of derpession were not revealed and depressive episode was diagnosed. During
the period from the 4th to 24th week of treatment. Patients received treatment
for 48 weeks. Additional tests were carried out according to the scale Z-SDS Zung
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Self-Rating Depression Scale. The following demographic and social factors were
analysed – marital status, level of education, level of awareness about his/her disease,
social support for evaluation of the impact on depression development during the
therapy.
Results. As a result of performed testing it was established that treatment
of patients with HHC was reliably accompanied by gradual rise in frequency of
symptoms development during 1 – 3 months of therapy: during the 4th week –
16,3%, during the 8th week – 31,5%, during the 12th week – 45,5%, during the 24th
week – 8,7%. Most of the depressive symptoms occured during the 12th month
of the therapy. While analyzing patients according to the age it was revealed that
among the age category from 18 to 29 – 9%, from 30 to 39 – 21%, from 40 to 49 –
39%, from 50 to 61 – 22%. The highest level was revealed among the patients group
aged 40-49 years. According to sex division, depressive symptoms are most often
revealed at female patients. While researching such factor as marital status there
was no considerable difference. There was revealed a direct dependence between
high level of depressive symptoms during the therapy and a low educational level
of patients. 67% of patients did not have high education. There was established
a probable connection of a low education level concerning the most important
aspects of their disease and frequency of appearance of depressive symptoms in 72%
patients. Depressive symptoms were revealed in 39% of people who did not have a
proper social security.
Conclusion.
It has been established, that treatment of patients with HHC is reliably
accompanied by increasing frequency of development depression symptoms during
1 – 3 months of the therapy. Most of the depressive symptoms appeared during the
12th week of the therapy – 45,5%.
It was researched that among patients with HHC with genotype 1 with
depression development prevailed people aged 40-49 – 39%, mostly females 59%
with low general education level – 67% and with low level of knowledge regarding the
most important aspects of their disease and frequency of appearance of depressive
symptoms – 72%.
There was established a reliable impact of demographic and social factors on
frequency of depression development during the therapy of patients with HHC.
Key words: chronic hepatitis C, depression and interferon
Вступ. У світовому масштабі проблема вірусних гепатитів, зокрема вірусного гепатиту С (ГС), набула ознак
«тихої епідемії» – ця назва підкреслює той факт, що вірус ГС повільно

й приховано призводить до розвитку
цирозу печінки і раку, внаслідок чого,
щорічно помирає близько 500 тис. пацієнтів у світі [1, 2, 3, 4].
Сучасним стандартом лікування
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ГС є комбінована терапія пегільованими інтерферонами (Peg IFN) α2а або
α2b в комбінації з рибавірином(RBV).
За даними дослідників поширеність
депресії серед хворих на хронічний
вірусний гепатит С, які отримували
терапію інтерферонами, становить
від 6 до 70%. Настільки значні відмінності зумовлені тим, що ймовірність розвитку депресії залежить
від режиму дозування, тривалості
інтерферонотерапії, індивідуальних
характеристик пацієнта, а також від
того, які критерії та інструменти діагностики депресії застосовувалися
авторами. У ряді публікацій також
зазначено, що приблизно у 0,2%
хворих з депресією на фоні лікування ВГС реєструвалися суїцидальні
спроби [5, 6, 7, 8, 9].
З 2012 р. в Україні введено потрійну терапію для лікування хронічного гепатиту С спричиненого
вірусом гепатиту (HCV) генотипу 1,
до комбінованої терапії пегільованим
інтерфероном-альфа та рибавірином
у дорослих пацієнтів, які лікуються
вперше, або в тих, у яких попередня
терапія виявилась неефективною, додається препарат Віктреліс (Victrelis).
Нижче наведений витяг з інструкції

для медичного застосування препарату Віктреліс, в якому представлені
перелік та частота ускладнень зі сторони психіки (таб. 1).
Сьогодні пацієнтів, які отримують потрійну терапію в Україні є мало,
проте, в подальшому їх кількість
збільшуватиметься. Очевидно, що
приєднання до терапії третього препарату, для якого характерний широкий спектр змін відносно психіки,
зокрема, частої депресії, буде сприяти
зростанню частоти виявлення та інтенсивності депресивних симптомів.
Тривалість лікування залежить від
низки факторів і становить 24 або 48
тижнів [10, 11, 12, 13, 14].
Слід зазначити, що депресія часто стає причиною зниження дози
інтерферону і/або припинення противірусної терапії, таким чином унеможливлюючи досягнення стійкої
вірусологічної відповіді. Отже, особливої ваги набуває прогнозування
можливого виникнення депресії ще
до початку терапії хворих на ХГС
шляхом дослідження можливих факторів ризику, зокрема демографічних
та соціальних чинників, яким в клінічній практиці часто не надають належного значення [15 –20].
Таблиця 1.
Ускладнення з боку психіки під час застосування препарату Віктреліс

Частота
Дуже часто
Часто
Нечасто
Рідко

Ускладнення з боку психіки
Тривога, депресія, безсоння, дратівливість
Емоційна нестабільність, ажіотація, розлади лібідо, порушення настрою,
розлади сну
Агресія, гоміцидальні та суїцидальні думки, панічні атаки, параноя,
зловживання алкоголем і наркотичними речовинами, розлади поведінки,
злість, апатія, сплутаність свідомості, розлади розумової діяльності, неспокій
Біполярні розлади, завершений суїцид, спроби суїциду, слухові та зорові
галюцинації, психіатрична декомпенсація
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Мета. Метою нашої роботи було
дослідження впливу демографічних
та соціальних чинників на ризик
розвитку депресії у хворих на хронічний гепатит С з 1 генотипом під
час ПВТ.
Матеріали та методи. У дослідження було включено 103 хворих
на ХГС (1b генотип HCV), серед них
51 чол., 52 жін. віком від 18 до 61 рр.,
які отримували ПВТ – пегільований
ІФНα2b по 1,5 мкг на кг маси тіла
один раз на тиждень, рибавірин по
800-1200 мг на добу. У дослідження
включалися лише ті пацієнти, в яких
на початку лікування не було виявлено симптомів депресії, а депресивний
епізод було діагностовано у період з
4 по 24 тиждень лікування. Пацієнти
отримували лікування протягом 48
тижнів. Період спостереження за
хворими після закінчення лікування
склав 4 тижні. Тестування за шкалою Цунга (Z-SDS Zung Self-Rating
Depression Scale) проводилося на початку лікування на 4, 8, 12 та 24 тижнях. Діагноз ХГС був підтверджений
згідно прийнятих критеріїв. У даних
хворих проаналізовані наступні демографічні й соціальні фактори: вік,
стать, сімейний стан, освітній рівень,
рівень знань про своє захворювання,
соціальна підтримка для оцінки їх
впливу на розвиток депресії під час
терапії. В дослідження не включалися
пацієнти, які мали супутню важку соматичну патологію, а також пацієнти
з органічним ураженням головного
мозку і психіатричною патологією.
Всі хворі обстежені психопатологічно
та, за їхньою згодою, проконсультовані психіатром.

Результати та обговорення. У
результаті проведеного дослідження
встановлено, що лікування хворих на
ХГС достовірно супроводжувалося
поступовим зростанням частоти розвитку симптомів депресії під час 1 – 3
місяців терапії: на 4 тижні – 16,3%, на
8 тижні – 31,5%, на 12 тижні – 45,5%,
на 24 – 8,7%. Більшість депресивних
симптомів виникли на 12 тижні терапії (Рис.1).
При аналізі вікової структури
встановлено, що серед пацієнтів з
депресією хворих віком від 18-29 років – 9%, 30-39 років – 21%, 40-49 років – 39%, 50-61 р. – 22%. Найвищий
рівень частоти розвитку депресії виявлено у віковій групі 40-49 р.
При розподілі за статтю встановлено, що депресивні симптоми частіше зустрічалися серед осіб жіночої
статі – 59% у чоловіків – 41%. При дослідженні такого фактору як сімейний
стан не виявлено достовірної різниці.
Наступним етапом було визначення впливу освітнього рівня пацієнтів на частоту виникнення депресії.
Виявлено пряму залежність між частотою депресивних симптомів під час
терапії із низьким освітнім рівнем:
67% пацієнтів з депресією не мали
вищої освіти.
При дослідженні такого фактору
як рівень знань про своє захворювання встановлено ймовірний зв’язок
низького рівня знань стосовно найбільш важливих аспектів хвороби
та частоти виникнення депресивних
симптомів; а 72% пацієнтів з депресивними симптомами не мали достовірної інформації стосовно механізмів зараження, шляхів передачі,
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Рисунок 1. Розподіл частоти виникнення депресії у хворих на хронічний гепатит С з 1
генотипом з 12 по 24 тиждень ПВТ.

Рисунок 2. Розподіл частоти виникнення депресії у хворих на хронічний гепатит С з 1
генотипом під час ПВТ за віком.

методів діагностики та прогнозу перебігу ХГС.
Останнім фактором, які досліджувалися, був вплив наявності чи
відсутності соціальної підтримки на
частоту виникнення депресивних
симптомів. Встановлено пряму залежність між відсутністю соціальної
підтримки пацієнта та частотою і

вираженістю депресивних симптомів. Депресивні симптоми виявлялися у 39% осіб, які не мали належного
соціального забезпечення.
Отже, отримані нами результати підтверджують, що ІФН терапія у
хворих на ХГС супроводжується частим розвитком депресії під час 1–3
місяців терапії (на 4 тижні – 16,3%, на
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8 тижні – 31,5%, на 12 тижні – 45,5%,
на 24 – 8,7%), з найбільшою частотою
виявлення депресивних симптомів
на 12 тижні терапії. Особливо, у групі
пацієнтів 40–49 р. Це можна пояснити віковими змінами, зокрема підвищенням проникності гематоенцефалічного бар’єру (ГЕБ), оскільки одним
із ймовірних механізмів розвитку інтерферон-індукованої депресії є пряма нейротоксична дія інтерферону на
структури ЦНС, що можливо тільки
при пошкодженні гематоенцефалічного бар’єру (в нормі молекула IFN
не проходить через даний бар’єр). А
також із зміною активності процесів
в
гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи і порушенням обміну
катехоламінів. Ще одним фактором
виникнення високої частоти депресії
є зниження рівня адеметіоніну в СМР
і зниження рівня сивороткового серотоніну у людей старшого віку.
Звертає на себе увагу те, що в
нашому дослідженні спостерігається тенденція до зростання депресії
серед осіб жіночої статі – 59 % у порівнянні з чоловіками – 41%, хоча за
даними іноземних дослідників депресивні симптоми переважають в
осіб жіночої статі тільки в загальній
популяції.
При дослідженні такого фактору
як сімейний стан достовірної різниці
не виявлено, проте слід відмітити, що
одружені чоловіки мали нижчий рівень виявлення депресії ніж самотні,
а найвищий рівень виявлявся серед
розлучених чоловіків, в той же час у
жінок достовірної різниці у виявленні депресивних симптомів між заміжніми і самотніми не виявлено.

Високий рівень виявлення депресії в осіб з низьким загальноосвітнім
рівнем (67%) та у хворих на ХГС, які не
знають механізму зараження, шляхів
передачі, методів діагностики та прогнозу перебігу ХГС (72%), можна пояснити появою страху і тривоги, які
виникають у пацієнтів, що не можуть
реально оцінити чи є вони небезпечними для своїх рідних та близьких,
яку загрозу для їхнього соціального
статусу здоров’я та життя становить
даний діагноз. Ці дані вказують на
доцільність проведення з такими пацієнтами додаткової санітарно-освітньої та роз’яснювальної роботи, створення «Гепатошколи» для пацієнтів та
їх близьких, під час якої провідними
фахівцями в даній галузі, у співпраці
із психологами та лікарями суміжних
спеціальностей, будуть представлені
і роз’яснені усі найбільш актуальні
проблеми пов’язані з хронічними вірусними гепатитами.
Відсутність адекватної соціальної
підтримки призвела до появи депресії у 39% осіб, серед яких переважали
пацієнти, що мали низьку заробітну
плату.
Нажаль, на даному етапі дослідження не вдалося встановити залежності
виникнення хвороби від національності, оскільки в дослідженні приймали
участь лише три особи іншої національності (афро-американці). Проте таке
дослідження повинно бути інформативним, враховуючи, що за даними дослідників існує достовірний зв’язок між
національністю та клінічними особливостями перебігу ХГС і, що особливо
важливо, частотою досягнення стійкої
вірусологічної відповіді.
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Висновки.
Встановлено, що лікування хворих на ХГС достовірно супроводжується зростанням частоти розвитку
симптомів депресії під час 1– 3 місяців терапії. Більшість депресивних
симптомів виникли на 12 тижні терапії – 45,5%.
Досліджено, що серед хворих
на ХГС з 1 генотипом у яких під час
терапії розвинулася депресія, переважали особи віком від 40–49 років (39%), переважно жіночої статі
(59 %) з низьким загальноосвітнім
рівнем (67%) та з низьким рівнем
знань стосовно найбільш важливих
аспектів своєї хвороби та частоти
виникнення депресивних симптомів (72%).

Було встановлено достовірний
вплив демографічних і соціальних
факторів на частоту розвитку депресії під час терапії у хворих на
ХГС.
Отже, такі демографічні та соціальні фактори як вік, освітній рівень,
рівень знань про своє захворювання
та соціальна підтримка значно впливають на розвиток депресії під час
терапії у хворих на ХГС. В подальшому планується провести дослідження
впливу клінічних факторів ризику
розвитку депресії під час лікування
хворих на ХГС та дослідження впливу демографічних та соціальних чинників на ризик розвитку депресії у
хворих на хронічний гепатит С з 2 та
3 генотипами вірусу під час ПВТ.
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НА ДОПОМОГУ ПРАКТИКУЮЧОМУ ЛІКАРЮ
ЕЛЬТРОМБОПАГ ЯК ПРЕПАРАТ СУПРОВОДУ КОМБІНОВАНОЇ
ПРОТИВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ГЕПАТИТІ С
І ВАЖКІЙ СУПУТНІЙ ТРОМБОЦИТОПЕНІЇ
(клінічний випадок)
О.О. Попович
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Ключові слова: ельтромбопаг, хронічний гепатит С, HCV-інфекція, тромбоцитопенія, комбінована противірусна терапія.
ЕЛЬТРОМБОПАГ КАК ПРЕПАРАТ СОПРОВОЖДЕНИЯ
КОМБИНИРОВАННОЙ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ
ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ С И ТЯЖЕЛОЙ СОПУТСТВУЮЩЕЙ
ТРОМБОЦИТОПЕНИИ
(клинический случай)
О.О. Попович
В статье представлено описание истории болезни пациента с хроническим
гепатитом С и сопутствующей тяжёлой тромбоцитопенией, как основным
противопоказанием для начала комбинированной противовирусной терапии. Приём эльтромбопага до начала и во время противовирусной терапии
позволил избежать редукции дозы и/или отмены ПегІФН-α2b.
Ключевые слова: эльтромбопаг, хронический гепатит С, HCV-инфекция,
тромбоцитопения, комбинированная противовирусная терапия.
EL’TROMBOPAG AS PREPARATION OF ACCOMPANIMENT OF THE
COMBINED ANTIVIRAL THERAPY AT CHRONIC HEPATITIS С AND
HEAVY CONCOMITANT TROMBOCITOPENII
(clinical case)
O.O. Popovych
The article demonstrates the case history of the patient with chronic hepatitis C
and concomitant severe thrombocytopenia as a main contraindication for initiation
of combined antiviral therapy. Taking of Eltrombopag before start of the antiviral
therapy and during of it allowed to avoid of the reduction and/or discontinuation of
PegIFN-α2b.
Keywords: eltrombopag, chronic hepatitis C, HCV-infection, thrombocytopenia,
combined antiviral therapy.
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Останні досягнення світової
гепатології надали сучасному лікарю оптимальних можливостей для
стандартного лікування хронічного
гепатиту С (ХГС). Сьогодні фахівець,
що займається проблемою HCVінфекції, добре озброєний знаннями
про стандарти комбінованої противірусної терапії (ПВТ), предиктори стійкої вірусологічної відповіді
(СВВ), небажані явища і стратегію їх
корегування. Існують чіткі схеми реагування на певні зміни лабораторних
показників крові, таких як зниження
рівня гемоглобіну та/або кількості
нейтрофілів, тромбоцитів, зростання
білірубіну, девіації показників тиреоїдної функції тощо. Виникнення під
час ПВТ суттєвих побічних реакцій
передбачає відповідні дії лікаря з метою усунення або корекції ступеня їх
важкості [1,2,3].
Особливої уваги, з точки зору
моніторингу і новацій лікування,
заслуговує явище тромбоцитопенії
(ТЦП). Виражена ТЦП у хворих на
ХГС не тільки являє собою одну з
причин тимчасового або остаточного
припинення ПВТ, але може слугувати
основним протипоказом для її початку.
До основних причин ТЦП при
ХГС відносяться:
• портальна гіпертензія з гіперспленізмом і збільшенням руйнування
тромбоцитів, депонованих в застійній селезінці;
• зниження концентрації тромбопоетину внаслідок зменшення об’єму
функціонально-активної паренхіми печінки;
• прямий мієлосупресивний ефект

вірусу гепатиту С (ВГС);
• ІФН-індукована мієлосупресія під
час ПВТ;
• мієлосупресія, індукована хіміотерапією ВГС-асоційованої ГЦК
[4–9].
Таким чином, в зоні відчуження
щодо можливості отримати противірусне лікування і перспектив для
одужання від HCV-інфекції залишаються не тільки пацієнти з цирозом
печінки, для яких явище тромбоцитопенії частіше є одним з проявів гіперспленізму, але і пацієнти з різним
ступенем фіброзу. До тепер лікування ТЦП у хворих на ХГС передбачало
використання препаратів, переважно опосередкованого механізму дії,
таких як гепатопротектори, кортикостероїди, імуноглобуліни [10,11].
Ефективність такої корекції ТЦП
залежить від ступеня патологічних
змін у печінці, важкості портальної
гіпертензії, природи мієлосупресії
та інших факторів. При ХГС тривале застосування кортикостероїдів
обмежене в зв’язку з їх імуносупресивною дією та значними побічними
ефектами, що підсилюють активність
вірусної інфекції, сприяють розвитку
або поглибленню метаболічних порушень, збільшують ризик шлунковокишкової кровотечі і не рекомендовані для одночасного застосування з
ПВТ.
Після появи на ринку України
ельтромбопагу, препарату групи
агоністів тромбопоетинових рецепторів, з’явились нові можливості
корегування рівня тромбоцитів у випадках, коли важка ТЦП у хворих з
хронічною HCV-інфекцією загрожує
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розвитком геморагічного синдрому,
не дозволяє розпочати і/або провести ПВТ в повному обсязі без редукції
дози інтерферону чи її переривання
[12, 13, 14].
Механізм дії ельтромбопагу полягає у взаємодії з трансмембранним
доменом рецепторів тромбопоетину
(ТПО) людини та ініціюванні каскаду
сигналів, подібних до тих, що стимулюються ендогенним ТПО, індукуючи проліферацію і диференціювання
мегакаріоцитів із клітин-попередниць в кістковому мозку. На відміну
від ТПО він не підсилює агрегацію
нормальних тромбоцитів людини,
активовану
аденозиндифосфатом.
Ельтромбопаг не є антагоністом агрегації тромбоцитів, індукованої АДФ
або колагеном і порівняно з першою
генерацією стимуляторів тромбопоезу практично не володіє імуногенністю. Низька токсичність і добра толерантність до препарату дозволяють
його тривале призначення. [15, 16, 17,
18, 19].
Моніторинг терапії ельтромбопагом залежить переважно від важкості ТЦП і функціонального стану
печінки. У табл.1 наведена загальна
схема призначення ельтромбопагу.

Оскільки основною метою стимуляції тромбопоезу у хворих на ХГС є
досягнення і підтримання оптимального для конкретного пацієнта рівня
тромбоцитів, помилковою і шкідливою може стати тактика лікаря, спрямована на обов’язкове його підвищення до показників норми.
Досвід лікування ельтромбопагом пацієнтів з ТЦП на тлі хронічної
HCV-інфекції в нашій країні обмежений в зв’язку із його недавньою
появою на ринку України. В даному
повідомленні представлено клінічний випадок, що на наш погляд, є показовим з точки зору особливостей
перебігу захворювання перед ПВТ
ХГС, під час і після її завершення у
пацієнта із початковою вкрай важкою тромбоцитопенією.
Хворий, Л., 1989 р.н., студент І
курсу вищого навчального закладу,
звернувся у Вінницький міський гепатологічний центр (МГЦ) в зв’язку
із позитивними результатами серологічного дослідження на наявність антитіл до вірусу гепатиту С. При опитуванні скарг не пред’являв, почував
себе цілком здоровою людиною.
З історії захворювання відомо,
що вперше anti-HCV були виявлені

Схема призначення ельтромбопагу
Кількість тромбоцитів
<50×109/л після двох
тижнів терапії
≥50×109/л або
≤150×109/л
>250×109/л

Таблиця 1.

Доза ельтромбопагу
Збільшити дозу на 25 мг (максимальна добова доза 75 мг).
Застосовувати мінімально ефективну дозу для підтримання
оптимального рівня тромбоцитів (відсутність ознак геморагічного
синдрому).
Зупинити прийом. Контролювати рівень тромбоцитів не менше 2
разів на тиждень. При зниженні кількості тромбоцитів ≤100×109/л
поновити прийом у мінімальній добовій дозі (25 мг).
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в жовтні 2007 р., коли хворому, за рекомендацією лікаря, дослідили кров
на маркери гепатитів В та С. Після
дообстеження встановили діагноз
HCV-інфекції. Хронічний вірусний
гепатит С (anti-HCVcor, – NS3, – NS4,
– NS5 – +, HCVRNA в ПЛР +, 1в генотип, низьке вірусне навантаження)
помірного ступеня активності; важка
тромбоцитопенія. На той час активність АлАт у п’ять разів перевищувала норму.
До травня 2011 року лікування
пацієнта обмежувалось застосуванням гепатопротекторів. Показники
тромбоцитопенії коливались в межах
важкої і середньої важкості з мінімальними клінічними проявами у
вигляді швидкого утворення синців
після слабої сили ударів, та періодично, незначних безпричинних носових
кровотеч. В зв’язку із вищевказаним
розпочати ПВТ не представлялося
можливим. Після появи на ринку
України ельтромбопагу було прийнято рішення про його призначення пацієнту з метою збільшення кількості
тромбоцитів до рівня, що дозволить
ініціацію і проведення комбінованої
ПВТ ХГС.
Загальну тривалість HCV-інфекції
у хворого визначити важко, оскільки
дані епідеміологічного анамнезу, що
могли б вказати на вірогідні терміни
інфікування, відсутні, пункційну біопсію з морфологічним дослідженням
печінкової тканини, еластографію печінки не проводили. Ніяких хірургічних втручань, трансфузій препаратів
крові, татуажу не було. Статева партнерка і найближчі родичі – anti-HCV-

негативні. Вживання ін’єкційних
наркотиків заперечує.
З анамнезу життя відомо, що ріс
і розвивався нормально. В дитинстві
перехворів на вітряну віспу. Гострі
респіраторні захворювання виникали не частіше 1-2 разів на рік. Вперше
діагноз хронічної тромбоцитопенічної пурпури у важкій формі було
встановлено в грудні 2001 року. З того
часу знаходився під постійним наглядом гематолога, приймав метилпреднізолон, дексаметазон, імуноглобулін, дицинон.
Палить до 10 цигарок на день.
Алкоголь не вживає. Алергологічний
анамнез не обтяжений.
Об’єктивні дані:
Зріст 178 см. Вага 71 кг. Т 36,5 ºС.
Загальний стан задовільний.
Шкіра і слизові – звичайного кольору. Елементи енантеми та екзантеми
відсутні. Периферичні лімфовузли не
пальпуються.
ЧД 18/хв. Дихання везикулярне.
АТ 110/75 мм рт.ст. Пульс 71/хв.
задовільних властивостей. Тони серця у фізіологічних співвідношеннях
на верхівці і основі серця.
Язик вологий чистий. Живіт при
глибокій пальпації м’який безболісний. Печінка перкуторно по lin.
medioclavicularis dextra на 1-1,5 см
виступає за межі реберної дуги, пальпаторно край її безболісний еластичний. Селезінка не пальпується.
Фізіологічні відправлення в нормі.
Дані лабораторних та інструментальних методів обстеження (до
початку ПВТ):
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Загальний аналіз крові
еритроцити 5.35×1012/л

лейкоцити 6.5×109/л

Нв 147.6 г/л

нейтрофіли 2.74×109/л

Нt 51.9%

лімфоцити 3.25×109/л

тромбоцити 5.0×109/л

моноцити 0.39×109/л
еозинофіли 0.06×109/л
базофіли 0.06×109/л

Коагулограма: АЧТЧ 35.2 сек., МНВ 1.24, ПЧ 11 сек.
Біохімічні показники:
Лужна фосфатаза 61 U/L

Сечовина 6.9 mmol/l

АсАт 24 U/L

Креатинін 88 Umol/l
Сечова кислота
284 Umol/l
Кліренс креатиніну
120 ml/min

АлАт 27 U/L
Білірубін загальний
9 Umol/L
Білірубін прямий
2 Umol/L
Загальний протеїн 69 G/L

Натрій 139 mmol/l Глюкоза 4.5 mmol/l
Калій 4.3 mmol/l
Кальцій
2.33 mmol/l
Хлориди
103 mmol/l
Магній
0.83 mmol/l
Фосфор
1.28 mmol/l

Інсулін 42 Pmol/l

Альбумін 46 G/L
ТТГ 0.88 MU/L
АТТПО 1 IU/mL

Молекулярно-біологічні та серологічні показники:
HCVRNA в ПЛР 44700 IU/mL

HBV DNA в ПЛР «-»

HCVRNA в ПЛР 1в генотип

HBsAg «-»

ANA не виявлені

Anti-HBsAg «-»
HBeAg «-»
Anti-HBeAg «-»
Anti-HBcorAg «-»
Anti-HIV «-»

Загальний аналіз сечі: без суттєвих відхилень від норми.
ЕКГ: без суттєвих відхилень від норми.
УЗД ОЧП: додаткова селезінка 11-12 мм в діаметрі. Інше без суттєвих відхилень від норми.
Огляд окуліста: без суттєвих відхилень від норми.
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Рисунок 1. Динаміка кількості тромбоцитів на тлі прийому ельтромбопагу у хворого на
ХГС з супутньою тромбоцитопенією в різні періоди спостереження (до ПВТ, під час ПВТ,
після завершення ПВТ).

На рис. 1 представлена динаміка кількості тромбоцитів хворого
в періоди ініціюючої монотерапії
ельтромбопагом, комбінованої ПВТ
і 24 тижнів після завершення ПВТ
та прийому ельтромбопагу. Перші 2
тижні пацієнт приймав ельтромбопаг
у мінімальній добовій дозі (25 мг). В
зв’язку із недостатнім зростанням
кількості тромбоцитів до 14×109/л,
в наступні 2 тижні дозу препарату
було збільшено до 50 мг і досягнуто
зменшення тромбоцитопенії в межах
50×109/л. В подальшому хворому було
призначено максимальну добову дозу
(75 мг), на тлі якої кількість тромбоцитів сягнула 95×109/л і на 8-му тижні
лікування дозволила розпочати ПВТ.
Комбінована ПВТ проводилась
із застосуванням ПегІФН-α2b в дозі

100 мкг×1 раз на тиждень п/шк та рибавірину в дозі 1000 мг/добу щоденно
перорально. Під час проведення ПВТ
у хворого спостерігались такі небажані явища, як помірна нейтропенія, астенічний та артралгічний синдроми,
що не потребували консультацій інших спеціалістів, призначення супутньої терапії, редукції доз або відміни
противірусних препаратів. Змін показників ЕКГ, УЗД ОЧП порівняно з
початковими не спостерігалось. Через
2 тижні після старту ПВТ кількість
тромбоцитів зросла до 396×109/л і
прийом ельтромбопагу було призупинено. З 28-го тижня на фоні незначної
ТЦП (100×109/л) застосування препарату поновили у мінімальній добовій
дозі 25 мг, яку хворий отримував до
кінця противірусного лікування. На
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48-му тижні рівень тромбоцитів становив 168×109/л, всі препарати були
відмінено. Починаючи з 4-го тижня
ПВТ HCVRNA в ПЛР не визначалось,
через 24 тижні після завершення ПВТ
отримано СВВ.
Таким чином, нам вдалось провести повноцінну ПВТ і отримати
СВВ.
Через 4 тижні після припинення прийому всіх препаратів, хворий звернувся у ВМГЦ зі скаргами
на появу на шкірі тулуба, ніг і рук
дрібних висипань червоно-рожевого кольору, що з часом жовтіли
і зникали без будь-яких слідів, не
свербіли і не супроводжувались
болісними відчуттями. Відмічав також появу домішок крові в носових
виділеннях.

Об’єктивні дані:
Зріст 178 см. Вага 72 кг. Т 36,6 ºС.
Загальний стан задовільний.
Шкіра і слизові звичайного кольору.
На шкірі тулуба та кінцівок, особливо
в місцях тісного контакту з елементами одягу (пасок, шкарпетки), визначається багато точкових елементів
геморагічного висипу, на бокових
поверхнях стегон – великі до 7-8 см –
синці (сліди від незначних забоїв).
Симптом Леєде-Кончаловського –
позитивний.
Периферичні лімфовузли не
пальпуються.
ЧД 18/хв. Дихання везикулярне.
АТ 100/65 мм рт.ст. Пульс 79/хв.
задовільних властивостей. Тони серця у фізіологічних співвідношеннях
на верхівці і основі серця.

Дані лабораторних та інструментальних методів обстеження (через 4
тижні після відміни ПВТ та ельтромбопагу):
Загальний аналіз крові

еритроцити 4.66×1012/л
Нв 139 г/л
Нt43.48%

лейкоцити 5×109/л
нейтрофіли 2.1×109/л
лімфоцити 2.6×109/л
моноцити 0.1×109/л
еозинофіли 0.2×109/л
базофіли 0×109/л

тромбоцити 5.0×109/л

Коагулограма: АЧТЧ 41 сек., МНВ 1.0, ПЧ 20 сек.
Біохімічні показники:
Лужна фосфатаза 56U/L
АсАт 24 U/L
АлАт 20 U/L
Білірубін загальний 8 Umol/L
Білірубін прямий 2 Umol/L
Загальний протеїн 74 G/L
Альбумін 49 G/L
Глюкоза 4.2 mmol/l

Сечовина 8.1 mmol/l
Креатинін 73 Umol/l
Сечова кислота 323 Umol/l
Кліренс креатиніну 143 ml/min
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Натрій 140 mmol/l
Калій 4.2 mmol/l
Кальцій 2.43 mmol/l
Хлориди 104 mmol/l
Магній 0.87 mmol/l
Фосфор 1.13 mmol/l
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Язик вологий чистий. Живіт при
глибокій пальпації – м’який безболісний. Печінка перкуторно по lin.
medioclavicularis dextra на 1см виступає з-під реберної дуги, пальпаторно – край її безболісний еластичний.
Селезінка не пальпується.
Фізіологічні відправлення в нормі.
Вищенаведені скарги, результати фізикального і лабораторного
обстеження хворого демонструють
відновлення важкої ТЦП з маніфестацією клініки геморагічного синдрому. Вірогідна причина такого
стану – адаптація організму до більш
високих рівнів тромбоцитів, які
впродовж року в середньому перевищували 100×109/л. Було прийнято
рішення про відновлення застосування ельтромбопагу в мінімальній дозі
25 мг/добу. Подальше лікування ТЦП
проводилось на базі гематологічного
відділення. На 12-му та на 24-му тижні спостереження після припинення
ПВТ рівні тромбоцитів складали 25
і 30×109/л відповідно. Клінічні прояви геморагічного синдрому зникли на 12-му тижні спостереження.
Таким чином, після відміни ельтромбопагу, не дивлячись на відсутність

HCVRNA в ПЛР, починаючи з 4-го
тижня терапії і отримання СВВ ТЦП
відновилася, що може свідчити про її
автоімунний характер.
Висновки.
Враховуючи результати, отримані під час моніторингу ПВТ у даного
хворого з ХГС і супутньою важкою
тромбоцитопенією, можна зробити
висновки:
Використання
ельтромбопагу
призвело до збільшення рівня тромбоцитів, достатнього для початку
комбінованої ПВТ.
Кількість тромбоцитів на тлі прийому ельтромбопагу зростала поступово і залежала від дози препарату.
Прийом ельтромбопагу на тлі
ПВТ створив оптимальний рівень
тромбоцитів, що дозволив проведенню повноцінного режиму лікування без редукції дози або відміни
ПегІФН-α2b.
Відміна ельтромбопагу після тривалого – впродовж року – застосування призвела до поновлення важкої
ТЦП та маніфестації геморагічного
синдрому.
ТЦП у даного хворого вірогідно
не пов’язана з прямим імуносупресивним впливом ВГС.
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ГОСТРОГО ГЕПАТИТУ В УСКЛАДНЕНОГО ПЕЧІНКОВОЮ
ЕНЦЕФАЛОПАТІЄЮ
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Ключові слова: ламівудин (зеффікс), фульмінантний гепатит В, печінкова
енцефалопатія.
ПРИМЕНЕНИЕ ЛАМИВУДИНА В КОМПЛЕКСНОЙ
ТЕРАПИИ ОСТРОГО ГЕПАТИТА В ОСЛОЖНЕННОГО
ПЕЧЕНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ
В.П. Токарев, П.В. Токарев, А.М. Задорожный
В статье представлен случай применения зеффикса в комплесной терапии
фульминантного гепатита В.
Ключевые слова: ламивудин (зеффикс), фульминантный гепатит В,
печёночная энцефалопатия.
APLICATION OF LAMIVUDINE IN COMPLEX THERAPY OF ACUTE
HEPATITIS B COMPLICATED BY LIVER ENCEPHALOPATHY
V.P. Tokarev, P.V. Tokarev, A.M. Zadorozhniy
In the article is introduced clinical case of application of zeffix in complex
therapy of fulminant hepatitis B.
Keywords: lamivudin (zeffix), fulminant hepatitis B, liver encefalopathy.
За даними літератури для лікування важких форм гострого гепатиту В з розвитком печінкової енцефалопатії рекомендовано використання
препаратів прямої противірусної дії –
аналогів нуклеозидів (АН) [1, 2, 3].
У механізмі дії препаратів цієї групи
важливу роль відіграють ферменти
підкласу фосфотрансфераз (кінази),
що каталізують перенос кінцевої

фосфатної групи нуклеозідтрифосфатів. Відбувається фосфорилювання діючої речовини препарату з утворенням сполуки, яка, конкуруючи з
природним субстратом, вбудовується
в ДНК вірусу. Інкорпорація нуклеозидного аналогу до певних ділянок
нуклеїнової кислоти призводить до
її розриву, наслідком цього є припинення реплікації. Противірусна
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активність аналога нуклеозиду визначається рівнем його конкуруючої
активності. До цього ж бажано, щоб
препарат не впливав або був слабким
інгібітором людських нуклеїнових
кислот [1, 2].
Першим препаратом з групи
аналогів нуклеозидів, поширеним
у клінічній практиці, став ламівудин (зеффікс) – синтетичний аналог
дезоксицитидину (енатіомер 2’-3’
дідезоксі-3’-тіацитидіну). За участю
клітинних кіназ ламівудин перетворюється в ламівудин-5-трифосфатну
сполуку, яка вбудовується до ланцюга DNA, блокуючи синтез DNA HBV.
Препарат не має протипоказань щодо
застосування у терапії пацієнтів з печінковою недостатністю [3, 4]. Проте
у вітчизняній літературі практично
нема даних про застосування АН у
разі виникнення печінкової енцефалопатії.
Наводимо спостереження, що
ілюструє ефективність застосування
зеффіксу у комплексі лікування пацієнта на фульмінантну форму гострого гепатиту В ускладненого печінковою комою.
У пацієнта А., 27 років, захворювання розпочалось гостро
19.12.2011 р. з підвищення температури тіла до 37,6 °С; з’явились біль
у суглобах та м’язах, біль голови.
20–21.12.2011 року відмітив посвітління сечі, ахолію калу, жовтяницю склер. 22.12.2011 р. звернувся в
ЛОІКЛ зі скаргами на нудоту, біль
в ділянці печінки, гіркоту в роті,
здуття живота. Стан при госпіталізації середньої важкості. Апетит
знижений. Сон порушений. Шкірні
покриви та склери іктеричні. Язик

сухий, чистий. Дихання носом вільне. Периферійні лімфатичні вузли
не збільшені. Над легенями везикулярне дихання. Тони серця ритмічні, приглушені. Температура
тіла – 37,6 °С, ЧСС–78 уд/хв, ЧД–
18/хв, АТ-110/70 мм. рт. ст. Живіт
м’який, чутливий при пальпації в епігастрії, правому підребер’ї. Печінка
виступає з-під краю реберної дуги
на 3–4 см. Селезінка не збільшена.
Діурез збережений. Кал світлий,
оформлений. Ознак ураження ЦНС
не виявлено. Лабораторно: HBsAg+;
antiHBcorIgM+; DNA HBV+; загальний білірубін – 293 мкмоль/л;
прямий – 246 мкмоль/л; непрямий –
47 мкмоль/л; АлАТ – 38,0 мкмоль/л;
тимолова проба – 5,0 од; протромбіновий час – 24; протромбіновий
індекс – 62,5%; фібриноген – 2,0 г/л;
гематокрит – 36%; сечовина –
5,0 ммоль/л; лужна фосфатаза –
4,1 од. Ультразвукове дослідження
виявило помірну гепатоспленомегалію, ущільнення стінок жовчевого міхура. Хворому призначено лікування:
ліжковий режим, дієта №5, 5% – розчин глюкози, реосорбілакт, нормазе.
Проте, протягом наступних п’яти
діб стан хворого поступово погіршувався: наростала загальна слабість,
відмічалось порушення сну, посилився біль в правому підребер’ї, t тіла
– 38,5°С, збільшилась інтенсивність
жовтяниці. На шосту добу лікування
у хворого з’явились прояви печінкової енцефалопатії, в зв’язку з чим
пацієнт був переведений у відділення
інтенсивної терапії.
Стан при поступленні тяжкий.
Свідомість на рівні сопору, загальмований. Дезорієнтований в просторі та
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часі. Шкірні покриви та склери насичено жовті. Сухість в роті. Печінковий
запах. Язик обкладений коричневим
нальотом. Набряків немає. Над нижніми відділами легень – ослаблене
дихання. Помірна задишка, ЧД –
28/хв. Тони серця ритмічні, чисті,
ЧСС – 78 уд/хв, АТ – 135/75 мм. рт. ст.
Живіт м’який, болючий у правому
підребер’ї. Печінка не пальпується. Перкуторно – пустий простір.
Діурез – 1200 мл. Лабораторно: загальний білірубін – 329,2 мкмоль/л;
прямий – 223,6 мкмоль/л; непрямий –
105,6 мкмоль/л; АлАТ – 50,3 мкмоль/л;
лейкоцити – 29,3×109/л, е – 2%; п –
22%; с – 48%; л – 20%; м – 6%; ШОЕ –
2 мм/год; тромбоцити – 340×109/л;
протромбіновий індекс – 37,5´; фібриноген – 2,0 г/л. УЗД – в динаміці
печінка зменшилась (ГІЗР – 14,6 см),
паренхіма помірно акустично ущільнена. Жовчні протоки не розширені,
жовчевий міхур невеликих розмірів,
містить незначну кількість жовчі.
Підшлункова залоза чітко не візуалізується. Селезінка 13,0×6,0 см. Нирки
звичайних розмірів, паренхіма дещо
потовщена до 2,2 см. ЧМС не розширені. Незначна кількість рідини
під печінкою в синовіальних синусах.
Консиліумом встановлено діагноз:
гострий гепатит В, фульмінантна
форма, печінкова енцефалопатія.

Пацієнту призначено лікування:
ламівудин – 100 мг×2 р/добу через зонд;
дексаметазон – 36 мг/добу в/в; орнітокс – 80 мл/добу; котрівен – 100 тис.
на добу в/в; альбумін – 100 мл/добу
в/в; гепасоль нео 8% – 500,0 мл в/в
на добу; гептрал – 20 мг в/в
2 р/добу; етамзилат – 2,0 – 4 р/добу.
Не зважаючи на проведення інтенсивної терапії стан хворого стрімко
погіршувався: наросли прояви печінкової коми (свідомість відсутня,
психомоторне збудження).До лікування додано: селективна деконтамінація кишечника стрептоміцином –
1,0 г×2 р/добу, оксибутират натрію
20% – 20,0 мл/добу, р-н сібазону 0,5% –
2,0×3 р/добу. Також проведено 11
сеансів мембранного плазмаферезу
апаратом Гемос ПФ (плазмофільтр
ПФМ-800), з забором плазми від 1200
мл до 600 мл; 15 сеансів гіпербаричної
оксигенації.
Проведена терапія дала змогу вивести пацієнта з печінкової коми на
13-й день перебування у ВІТ.
На наш погляд, застосування
етіотропної терапії ламівудином, детоксикація та імунокорекція з допомогою довготривалого мембранного
плазмаферезу на фоні традиційного
лікування дала змогу вивести пацієнта з фульмінантної форми гепатиту В,
летальність при якому досягає 80%.
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ
УДК: 616.36-002-022.6-082:614.251
ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПАЦІЄНТІВ І МЕДИЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ЩОДО НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У
ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВІРУСНИМИ ГЕПАТИТАМИ
А.М. Олійник, О.В. Любінець, Р.Ю. Грицко
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Ключові слова: вірусні гепатити, права та обов’язки пацієнтів, права медичних працівників, інформована згода, правовий захист у сфері охорони
здоров’я.
Дедалі масштабнішого характеру
в Україні набуває поширення вірусних гепатитів. Вже сьогодні науковці
констатують, що вірусні гепатити В
і С є основною проблемою «майбутнього» у сфері захворювань, враховуючи високі темпи поширення та їх
небезпеку.
Так, за неофіційними даними
на гепатит С хворіє кожний десятий
українець. Захворювання призводить
до цирозу або раку печінки, а для
його лікування необхідні дороговартісні медичні препарати. До речі, конкретної статистики немає. Десятки
тисяч людей живуть, не знаючи про
наявність гепатиту.
На думку експертів Всесвітньої
організації охорони здоров’я, в 2020
році саме гепатит С буде найстрашнішою хворобою у світі. Через прихований перебіг хвороба може поширюватися надзвичайно швидкими
темпами, а ймовірність передачі є
набагато вищою та легшою, ніж ВІЛінфекції. Причому, на даний момент
хворих на гепатит В і С надто більше,

ніж ВІЛ-інфікованих.
Відтак, проблема стрімкого
зростання захворювання на вірусні
гепатити, враховуючи шляхи передачі, форми протікання та небезпеку
для організму людини, безумовно
вимагає збільшення уваги до цієї
актуальної проблеми як зі сторони
держави, медицини, так і громадськості. Причому мова йде не лише
про затвердження відповідних державних програм та їх фінансування,
функціонування мережі відповідних
закладів охорони здоров’я, але й належного законодавчого регулювання відносин, які виникають у сфері
профілактики та лікування вірусних
гепатитів, посилення правового захисту як пацієнтів так і медичних
працівників.
У зв’язку з цим, вже сьогодні виникає необхідність врегулювання цих
питань у спеціальному законі, як це є
у випадку боротьби з туберкульозом
чи ВІЛ-інфекцією, або ж затвердження комплексної програми на рівні
Кабінету Міністрів України.
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Враховуючи наведене, актуальним сьогодні є необхідність розглянути правовий статус пацієнтів та медичних працівників, як безпосередніх суб’єктів відносин профілактики
та лікуванням вірусних гепатитів.
Згідно наказу МОЗ України
№ 133 від 19.07.95 «Про затвердження Переліку особливо небезпечних,
небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства
збудників цих хвороб» вірусні гепатити відносяться до небезпечних
інфекційних хвороб. Крім того, часто гепатит С діагностують разом із
ВІЛ-інфекцією, яка є і соціально небезпечною, і особливо небезпечною
інфекційною хворобою.
Основні права та обов’язки як
пацієнтів так і медичних працівників з приводу надання медичної
допомоги (профілактика, діагностика, лікування) при захворюванні
на вірусні гепатити визначені загальними законодавчими актами:
Конституцією України, Основами
законодавства України про охорону здоров’я, Цивільним кодексом
України, з окремими особливостями,
що передбачені Законами України
«Про забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя населення» та «Захист населення від
інфекційних хвороб».
В цілому, правовий статус пацієнта і медичного працівника в сфері
лікування вірусних гепатитів насьогодні є загальним, тобто вказані
суб’єкти володіють тими ж правами і
обов’язками, як і при наданні медичної допомоги на будь-яке інше захворювання.

Права та обов’язки пацієнтів.
Розглянемо, на наш погляд, основ
ні права і обов’язки пацієнтів, які
мають важливе практичне значення
і заслуговують на особливу увагу,
об’єднуючи їх в певні групи.
Право на отримання медичної
допомоги. Будь-яка особа має право
на отримання медичної допомоги,
що включає надання їй заходів профілактики, діагностики, лікування
і реабілітації у зв’язку із хворобами,
в тому числі вірусними гепатитами.
Причому, право на медичну допомогу
слід розглядати в широкому контексті з врахуванням усіх його аспектів
щодо кваліфікованості, добровільності, свободи вибору, інформованості та безоплатності такої медичної
допомоги.
Право звернутися та отримати
необхідний обсяг медичної допомоги у зв’язку із вірусними гепатитами, встановлений Конституцією
України та Основами законодавства
України про охорону здоров’я (надалі – Основи). Причому, обсяг медичної допомоги обумовлюється станом
здоров’я та медичними показами (і в
жодному разі не може обмежуватись
соціальним статусом).
Так, відповідно до статті 49
Конституції України кожен має право
на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. В свою
чергу, охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює
умови для ефективного і доступного
медичного обслуговування для всіх
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громадян. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно, а існуюча мережа таких закладів
не може бути скорочена.
Право на кваліфіковану медичну
допомогу, включаючи вільний вибір
лікаря, вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій і закладу охорони здоров’я, передбачено
статтею 6 Основ законодавства про
охорону здоров’я.
Кожен громадянин має право на
безоплатне отримання у державних
та комунальних закладах охорони
здоров’я медичної допомоги, причому усіх рівнів та видів: екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої),
третинної (високоспеціалізованої),
паліативної допомоги, які надаються
за медичними показаннями згідно
встановленого порядку, а також безоплатне надання медичної допомоги
за епідемічними показаннями та безоплатне проведення медико-соціальної експертизи (стаття 8 Основ).
Право на отримання медичної
допомоги передбачає також свободу
вибору пацієнтом – вільний вибір
закладу охорони здоров’я, лікаря
та відповідних методів лікування.
Звісно, що дане право не є абсолютним, а має певні межі, які дуже часто,
за відсутністю встановленого законодавством порядку, визначаються
здебільшого логікою та практичною
можливістю чи доцільністю.
Кожний пацієнт має право, коли
це виправдано його станом, бути прийнятим у будь-якому закладі охорони
здоров’я за своїм вибором, якщо цей
заклад має можливість забезпечити

відповідне лікування (ч. 1 ст. 38
Основ). Чинним законодавством не
визначено чіткого універсального
порядку звернення пацієнтів до закладів охорони здоров’я, а також переліку підстав для відмови у наданні
медичної допомоги. Тому аналіз такої
можливості, рівно ж як і «стану» пацієнта, має відбуватися в кожному
випадку окремо з врахуванням конкретної ситуації.
Звичайно, що це стосується насамперед професійної та матеріально-технічної можливості закладу
надати таку допомогу, наприклад:
профілем діяльності лікувально-профілактичної установи чи його підрозділу, наявності відповідних спеціалістів та медичного обладнання тощо.
Не може бути підставою для відмови у наданні медичної допомоги
відсутність коштів чи медикаментів,
реєстрація місця проживання в іншій
адміністративно-територіальній одиниці тощо. Хоча на рахунок останнього виникає найбільше дискусій, враховуючи фінансування комунальних
закладів охорони здоров’я з місцевих
бюджетів, виходячи із чисельності
населення.
Відповідно до статті 7 Закону
України «Про захист населення від
інфекційних хвороб» лікування хворих на інфекційні хвороби може
проводитися в акредитованих у встановленому законодавством порядку
державних і комунальних спеціалізованих закладах (відділеннях) охорони здоров’я та клініках наукових
установ, а також в акредитованих
закладах охорони здоров’я, заснованих у встановленому законодавством
88

Гепатологія, 2013, №1
порядку на приватній формі власності. У випадку, якщо перебіг інфекційної хвороби легкий, а епідемічна
ситуація в осередку інфекційної хвороби благополучна, лікування такого
хворого під систематичним медичним наглядом може здійснюватися
амбулаторно, крім випадків, передбачених статтями 22, 27 і 31 цього
Закону.
Лікуванням хворих на інфекційні хвороби можуть займатися особи,
які мають медичну освіту та відповідають кваліфікаційним вимогам,
установленим центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у
сфері охорони здоров’я, у тому числі
особи, які в установленому порядку
займаються приватною медичною
практикою.
Відповідно до статті 38 Основ
кожний пацієнт, який досягнув чотирнадцяти років і який звернувся
за наданням медичної допомоги, має
право також на вільний вибір лікаря,
якщо останній може запропонувати
свої послуги, та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій. Аналогічна норма передбачена
й частиною 2 статті 284 Цивільного
кодексу України.
Згідно частини 2 статті 34 Основі
лікуючий лікар обирається пацієнтом або призначається йому в установленому, цими Основами, порядку.
Пацієнт може вимагати заміни лікаря.
Варто зауважити, що чіткого порядку
вибору чи призначення лікуючого лікаря немає, а тому на практиці з цього
приводу часто виникають проблемні
ситуації, які можна врегулювати за

допомогою чітких правил, прописаних у внутрішніх документах закладу
охорони здоров’я.
В цьому контексті варто згадати,
що з 2015 року згідно Закону № 3611VI від 07.07.2011р. у зв’язку із запровадженням чіткого розподілу рівнів
медичного обслуговування, медична
допомога закладами вторинного та
третинного рівня буде надаватися
лише за направленням лікаря, за виключенням окремих випадків (невідкладний стан, диспансерний хворий
тощо). Крім того, значно звужено і
свободу вибору лікаря, зокрема лікуючого лікаря в закладах вторинного
та третинного рівня буде призначати
лише керівник установи, а на первинному рівні лікуючого лікаря пацієнт
може міняти лише один раз на рік.
Враховуючи, що вірусні гепатити
відносяться до небезпечних інфекційних хвороб, а відтак підпадають
під дію законодавства про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, важливим аспектом права на медичну допомогу є добровільність надання такої
допомоги.
Згідно частини 3 статті 284 ЦК
України надання медичної допомоги особі, яка досягла чотирнадцяти
років, провадиться за її згодою. При
цьому, право відмовитися від лікування надано лише повнолітній діє
здатній особі, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними.
Обов’язковість
інформованої
згоди для застосування методів діагностики, профілактики та лікування
передбачене і в статті 43 Основ.
Щодо пацієнта віком до 14 років
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(малолітнього пацієнта), а також пацієнта, визнаного в установленому
законом порядку недієздатним, медичне втручання здійснюється за згодою їх законних представників.
Згода пацієнта чи його законного
представника на медичне втручання
не потрібна лише у випадку наявності
ознак прямої загрози життю пацієнта
за умови неможливості отримання
з об’єктивних причин згоди на таке
втручання від самого пацієнта чи
його законних представників.
Якщо відсутність згоди може
призвести до тяжких для пацієнта
наслідків, лікар зобов’язаний йому це
пояснити. Якщо і після цього пацієнт
відмовляється від лікування, лікар
має право взяти від нього письмове
підтвердження, а при неможливості
його одержання – засвідчити відмову відповідним актом у присутності
свідків.
Якщо відмову дає законний представник пацієнта і вона може мати
для пацієнта тяжкі наслідки, лікар
повинен повідомити про це органи
опіки і піклування.
Відповідно до статті 28 Закону
України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя» особи, які хворіють особливо
небезпечними та небезпечними інфекційними хворобами або є носіями
збудників цих хвороб, відстороняються від роботи та іншої діяльності,
якщо вона може призвести до поширення цих хвороб. Вони підлягають
медичному нагляду і лікуванню за
рахунок держави з виплатою допомоги з коштів соціального страхування в порядку, що встановлюється

законодавством. Такі особи визнаються тимчасово чи постійно непридатними за станом здоров’я до професійної або іншої діяльності, внаслідок
якої може створюватися підвищена
небезпека для оточуючих у зв’язку з
особливостями виробництва або виконуваної роботи.
Статтею 22 Закону України «Про
захист населення від інфекційних
хвороб» передбачено, що особи хворі на інфекційні хвороби, контактні
особи та вірусоносії, які створюють
підвищену небезпеку зараження
оточуючих, підлягають своєчасному
та якісному лікуванню, медичному
нагляду та обстеженням. Особи, які
хворіють на особливо небезпечні та
небезпечні інфекційні хвороби, є носіями збудників цих хвороб або перебували в контакті з такими хворими
чи вірусоносіями, а також хворі на
інші інфекційні хвороби у разі, якщо
вони створюють реальну небезпеку
зараження оточуючих, підлягають
лікуванню, медичному нагляду та обстеженням у стаціонарах відповідних
закладів охорони здоров’я чи наукових установ. Згідно вказаної норми
порядок госпіталізації, лікування
та медичного нагляду за хворими на
інфекційні хвороби, контактними
особами та вірусоносіями, умови їх
перебування у відповідних закладах
охорони здоров’я та наукових установах регламентується центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
Виходячи з цього, Закон про захист населення від інфекційних хвороб в обов’язковій формі передбачає
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проходження пацієнтами відповідних медичних оглядів, лікування, а
відтак в певній мірі, право на надання
медичної допомоги, враховуючи загрозу іншим особам, перетворюється
на обов’язок.
В цей же момент стаття 22 даного
Закону хоча і передбачає можливість
примусового надання медичної допомоги особам, хворим на небезпечні
інфекційні хвороби, до яких відносяться і вірусні гепатити, навіть за
умови реальної небезпеки зараження
оточуючих, на практиці позбавлена
механізмів її реалізувати поза волею
(згодою) пацієнта.
Відповідно до частини 2 статті 9
Основ обмеження прав інших громадян у вигляді примусового медичного
огляду або примусової госпіталізації,
а також у зв’язку з проведенням карантинних заходів допускається тільки на підставах і в порядку, передбачених законами України.
Насьогодні примусова госпіталізація при наявності певних умов (небезпека для оточуючих тощо) допускається на підставі рішення суду лише
в трьох випадках: щодо хворих на
заразну форму туберкульозу (Закон
України «Про протидію захворюванню на туберкульоз»), тяжкі психічні
розлади (Закон України «Про психіатричну допомогу») та наркоманію
(Закон України «Про заходи протидії
незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»).
Згода пацієнта на медичну допомогу повинна бути інформована.
Відповідно до статті 39 Основ медичний працівник зобов’язаний надати

пацієнтові в доступній формі інформацію про стан його здоров’я, мету
проведення запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз
подальшого розвитку захворювання,
у тому числі, наявність ризику для
життя і здоров’я. Лише виходячи із
такої повної інформації, особа повинна давати чи не давати згоду на
медичне втручання, чи вибрати той
чи інший метод лікування, запропонований лікарем.
Якщо інформація про хворобу
пацієнта може погіршити стан його
здоров’я або погіршити стан здоров’я
фізичних осіб, визначених частиною
другою цієї статті, зашкодити процесові лікування, медичні працівники
мають право надати неповну інформацію про стан здоров’я пацієнта, обмежити можливість їх ознайомлення
з окремими медичними документами.
Одним із основних аспектів права на медичну допомогу, у зв’язку із
вірусними гепатитами, є безоплатність медичної допомоги у державних та комунальних закладах охорони здоров’я та державних наукових
установах. Дана гарантія міститься не
лише в статті 49 Конституції України,
статті 8 Основ законодавства України
про охорону здоров’я, але й додатково
закріплена в статті 19 Закону України
«Про захист населення від інфекційних хвороб». Не секрет, що в українських реаліях це право відчутно знівельоване мізерним фінансуванням
галузі охорони здоров’я. Особливо
це відчувають хворі на гепатит С, від
якого немає щеплень, а лікарські засоби є достатньо дорогими. Відтак,
лише наявність окремих державних
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чи місцевих програм в цій сфері та їх
належне фінансування може бути реальним показником реалізації права
на безоплатну медичну допомогу.
Ну і звичайно, медична допомога,
що надається, повинна бути кваліфікованою, своєчасною, якісною та безпечною, відповідати встановленим в
галузі медичним стандартам, клінічним протоколам та лікарським формулярам, а також загальним вимогам
до медичної допомоги. Зокрема, медичне втручання (застосування методів діагностики, профілактики або
лікування, пов’язаних із впливом на
організм людини) допускається лише
при умові, що воно не може завдати
шкоди здоров’ю пацієнта (стаття 42
Основ).
Медичне втручання, пов’язане з
ризиком для здоров’я пацієнта, допускається як виняток в умовах гострої потреби, коли можлива шкода
від застосування методів діагностики, профілактики або лікування є
меншою, ніж та, що очікується в разі
відмови від втручання, а усунення небезпеки для здоров’я пацієнта іншими методами неможливе.
Ризиковані методи діагностики,
профілактики або лікування визнаються допустимими, якщо вони відповідають сучасним науково обґрунтованим вимогам, спрямовані на відвернення реальної загрози життю та
здоров’ю пацієнта, застосовуються за
згодою інформованого про їх можливі шкідливі наслідки, а лікар вживає
всіх належних у таких випадках заходів для відвернення шкоди життю та
здоров’ю пацієнта.
Обов’язками лікуючого лікаря є

своєчасне і кваліфіковане обстеження та лікування пацієнта (стаття 34
Основ).
Права, пов’язані з інформацією у сфері охорони здоров’я.
Наступною групою прав є права пацієнта, пов’язані з інформацією у
сфері охорони здоров’я. До них належать право на інформацію про стан
здоров’я, інформацію про медичну
допомогу (про мету та методи профілактики та лікування, можливі загрози тощо) і, звичайно ж, право на
таємницю цієї інформації.
Відповідно статті 19 Закону
України «Про захист населення від
інфекційних хвороб» особи, які хворіють на інфекційні хвороби або є
вірусоносіями, мають право на отримання достовірної інформації про
результати медичного огляду, обстеження та лікування, а також на отримання рекомендацій щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб.
Відповідно до статті 39 Основ пацієнт, який досяг повноліття, має право на отримання достовірної і повної
інформації про стан свого здоров’я,
у тому числі, на ознайомлення з відповідними медичними документами,
що стосуються його здоров’я.
Кожна особа, притому, має право
знати інформацію не лише про стан
свого здоров’я, але і здоров’я населення в цілому, включаючи існуючі та
можливі фактори ризику й їх ступінь.
Батьки (усиновлювачі), опікун,
піклувальник мають право на отримання інформації про стан здоров’я
дитини або підопічного.
Медичний працівник зобов’язаний
надати пацієнтові в доступній формі
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інформацію про стан його здоров’я,
мету проведення запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числі, наявність ризику
для життя і здоров’я.
Якщо інформація про хворобу
пацієнта може погіршити стан його
здоров’я або погіршити стан здоров’я
фізичних осіб, визначених частиною
другою цієї статті, зашкодити процесові лікування, медичні працівники
мають право надати неповну інформацію про стан здоров’я пацієнта, обмежити можливість їх ознайомлення
з окремими медичними документами.
У разі смерті пацієнта члени його
сім’ї або інші уповноважені ними фізичні особи мають право бути присутніми при дослідженні причин його
смерті та ознайомитися з висновками
щодо причин смерті, а також право
на оскарження цих висновків до суду.
Пацієнт має право на таємницю
про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані
при його медичному обстеженні.
Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання
інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.
Аналогічні права передбачені також статтями 285 та 286 Цивільного
кодексу України.
Права на захист прав у сфері
охорони здоров’я. Третя група прав
пацієнта пов’язана із захистом його
прав та інтересів.
Відповідно до статті 19 Закону
України «Про захист населення від
інфекційних хвороб» особи, які

хворіють на інфекційні хвороби або
є вірусоносіями, мають право на
звернення до суду з позовами про
відшкодування шкоди, заподіяної їх
здоров’ю та (або) майну внаслідок
порушення законодавства про захист
населення від інфекційних хвороб.
Основами законодавства передбачені також такі права:
• правовий захист від будь-яких
незаконних форм дискримінації,
пов’язаних із станом здоров’я;
• відшкодування заподіяної здоров’ю
шкоди;
• оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та
органів охорони здоров’я;
• можливість проведення незалежної медичної експертизи у разі незгоди громадянина з висновками
державної медичної експертизи,
застосування до нього заходів примусового лікування та в випадках,
коли діями працівників охорони
здоров’я можуть бути ущемлені
загальновизнані права людини і
громадянина;
На нашу думку, це найважливіші
права пацієнта у сфері надання медичної допомоги на вірусні гепатити.
Крім того, такі пацієнти користуються будь-якими іншими правами, що
передбачені як загальним законодавством, так і нормативно-правовими
актами в сфері профілактики та лікування інфекційних хвороб, в тому
числі і вірусних гепатитів.
Зокрема, пацієнт, який перебуває на стаціонарному лікуванні в
закладі охорони здоров’я має право
на допуск до нього інших медичних
працівників, членів сім’ї, опікуна,
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піклувальника, нотаріуса та адвоката,
а також священнослужителя.
Обов’язки пацієнтів. Закон
України «Про захист населення від
інфекційних хвороб», враховуючи
можливість загрози поширення вірусних гепатитів для оточуючих, покладає на осіб, які мають відповідні
захворювання, також обов’язки.
Відповідно до статті 20 Закону особи, які хворіють на інфекційні хвороби чи є носіями збудників, зобов’язані:
• вживати рекомендованих медичними працівниками заходів для
запобігання поширенню інфекційних хвороб;
• виконувати вимоги та рекомендації медичних працівників щодо
порядку та умов лікування, дотримуватися режиму роботи закладів охорони здоров’я та наукових
установ, у яких вони лікуються;
• проходити у встановлені терміни
необхідні медичні огляди та обстеження.
Крім того, вказані пацієнти повинні дотримуватись і обов’язків,
які передбачені іншими актами законодавства, зокрема піклуватись
про своє здоров’я та здоров’я дітей,
не шкодити здоров’ю інших громадян; у передбачених законодавством
випадках проходити профілактичні
медичні огляди і робити щеплення;
виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством про охорону
здоров’я (стаття 10 Основ).
За невиконання чи неналежне
виконання передбачених обов’язків,
пацієнтів можуть чекати негативні
наслідки. Наприклад, якщо останній
не виконує медичних приписів або

правил внутрішнього розпорядку
закладу охорони здоров’я, за умови,
що це не загрожуватиме життю хворого і здоров’ю населення, лікар може
відмовити від подальшого ведення
даного пацієнта. Згідно статті 34
Основ лікар не несе відповідальності за здоров’я хворого в разі відмови
останнього від медичних приписів
або порушення пацієнтом встановленого режиму.
Особи,
які
відмовляються
або ухиляються від проходження
обов’язкових профілактичних медичних оглядів, відсторонюються від
роботи, а неповнолітні, учні та студенти - від відвідування відповідних
закладів.
Слід також визнати, що встановлені обов’язки для осіб хворих на вірусні гепатити є здебільшого моральними, оскільки за їх невиконання не
передбачено заходів юридичної відповідальності. Так, Кодексом України
про адміністративні правопорушення передбачено адміністративну відповідальність лише за ухилення від
медичного огляду та обстеження осіб,
які хворіють на наркоманію чи зловживають наркотичними засобами,
а також осіб, які ухиляються від обстеження та лікування на венеричні
хвороби.
Кримінальним кодексом України
(стаття 130) передбачено відповідальність особою, яка знала що є носієм
вірусу невиліковної хвороби, за сідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження таким вірусом, чи такою хворобою. Проте, в кримінальноправовій практиці немає однозначно
єдиної позиції щодо того, чи вірусні
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гепатити, в першу чергу мова йде про
гепатит В і С, відносяться до предмету даного злочину. Законодавство
про охорону здоров’я не вживає поняття невиліковної інфекційної хвороби. Як правило, кримінально-правова наука до таких відносить особливо небезпечні інфекційні хвороби
згідно переліку, затвердженого МОЗ
України. Вірусні ж гепатити віднесені
до небезпечних інфекційних хвороб.
Крім того, чи є гепатит С виліковною
хворобою існують дискусії і в медичному середовищі.
Права та обов’язки медичних
працівників. Одразу ж слід наголосити, що кожному з вищеназваних
прав пацієнтів кореспондуються відповідні обов’язки медичних працівників та закладів охорони здоров’я,
на яких зрештою і покладається
функція реалізації цих прав.
Незважаючи навіть на те, що на
діяльність медичної практики також
поширюється законодавство про захист прав споживачів. Відносини, які
виникають між державним чи комунальним закладом охорони здоров’я
і медичним працівником, з однієї
сторони, та пацієнтом, з іншої, з приводу надання медичної допомоги не
є рівносторонніми (рівнозначними).
Адже, як правило, медичний працівник перед пацієнтом має обов’язки,
за порушення яких він несе відповідні види юридичної відповідальності
(кримінальну, адміністративну, дисциплінарну, матеріальну), а заклад
охорони здоров’я – цивільно-правову
(майнову) відповідальність.
Серед основних обов’язків медичних працівників слід виділити

надання кваліфікованої, якісної,
безпечної та своєчасної медичної
допомоги, що включає методи профілактики, діагностики та лікування.
Зокрема, обов’язками лікуючого лікаря є своєчасне і кваліфіковане обстеження та лікування пацієнта. Лікар
має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній
не виконує медичних приписів або
правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я, за умови, що
це не загрожуватиме життю хворого і
здоров’ю населення.
Лікар не несе відповідальності
за здоров’я хворого в разі відмови
останнього від медичних приписів
або порушення пацієнтом встановленого для нього режиму.
Порядок надання медичної допомоги лікарями та іншими медичними працівниками встановлюється
центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони
здоров’я, якщо інше не передбачено
законом.
Як вже було зазначено вище, медична допомога повинна відповідати
загальним вимогам, що передбачені
Основами, іншими законами, а також
стандартам медичної допомоги (медичним стандартам), клінічним протоколам, лікарським формулярам та
іншим стандартам в галузі охорони
здоров’я.
Медична допомога повинна надаватися виключно за інформованою
згодою пацієнта, який досягнув 14
років, та законних представників малолітніх чи недієздатних осіб.
За
порушення
права
на
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кваліфіковану та своєчасну медичну
допомогу медичні працівники можуть нести кримінальну відповідальність за такі злочини, як:
• неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (стаття
131 КК України),
• розголошення відомостей про
проведення медичного огляду на
виявлення зараження вірусом
імунодефіциту людини чи іншої
невиліковної інфекційної хвороби
(стаття 132 КК України),
• залишення в небезпеці (стаття 135
КК України),
• ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя
стані (стаття 136 КК України),
• неналежне виконання обов’язків
щодо охорони життя та здоров’я
дітей (стаття 137 КК України),
• незаконна лікувальна діяльність
(стаття 138 КК України),
• ненадання допомоги хворому медичним працівником (стаття 139
КК України),
• неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником (стаття
140 КК України).
Це найпоширеніші злочини, що
можуть чинитися медичними працівниками у сфері надавання медичної
допомоги хворим на вірусні гепатити. Обов’язковою ознакою даних
злочинів, як правило, є заподіяння
пацієнту тяжких наслідків чи істотної шкоди, зараження невиліковною
інфекційною хворобою тощо.

Серед обов’язків медичних працівників, що відповідають правам
пацієнта в сфері інформації, окремо слід зупинитися на дотриманні
лікарської таємниці. Відповідно до
статті 40 Основ медичні працівники
та інші особи, яким у зв’язку з виконанням професійних або службових
обов’язків стало відомо про хворобу,
медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони
життя громадянина, не мають права
розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами
випадків. При використанні інформації, що становить лікарську таємницю, в навчальному процесі, науково-дослідній роботі, в тому числі
у випадках її публікації у спеціальній
літературі, повинна бути забезпечена
анонімність пацієнта.
Умисне розголошення лікарської
таємниці особою, якій вона стала
відома у зв’язку з виконанням професійних чи службових обов’язків,
якщо таке діяння спричинило тяжкі
наслідки тягне за собою кримінальну відповідальність, що передбачена
статтею 145 КК України.
Крім того, варто пам’ятати, що
медичні працівники в процесі своєї
діяльності повинні дотримуватись
також і законодавства про захист
персональних даних. Зокрема збір,
зберігання, поширення та інша обробка інформації про пацієнта, яка
за своїм характером відноситься до
вразливих персональних даних, має
відбуватися виключно на підставах
та в порядку, передбачених законом,
в тому числі, що стосується наявності
письмової згоди хворого на такі дії.
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Незаконне збирання, зберігання,
використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про
особу або незаконна зміна такої інформації є підставою для кримінальної відповідальності, що передбачена
статтею 182 КК України (порушення
недоторканості приватного життя).
Кримінальний кодекс України
містить одразу кілька злочинів, які
можуть бути пов’язані із порушенням права на безоплатну медичну допомогу в державних та комунальних
закладах охорони здоров’я в залежності від того чи відносяться медичні
працівники до числа службових осіб.
Зокрема кримінальна відповідальність передбачена за:
• незаконну вимогу оплати за надання медичної допомоги в державних
та комунальних закладах охорони
здоров’я (частина 1 статті 184 КК
України);
• одержання незаконної винагороди
працівником державного підприємства, установи чи організації
(стаття 354 КК України);
• одержання хабара (стаття 368 КК
України);
• незаконне збагачення (стаття 3682 КК України).
Зважаючи на інфекційний статус
вірусних гепатитів, окремі обов’язки
передбачені спеціальними законами. Зокрема, відповідно до статті 38
Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» посадові особи закладів охорони здоров’я,
незалежно від форм власності, та
медичні працівники у разі виявлення хворого на інфекційну хворобу,
зобов’язані вжити заходів для його

тимчасової ізоляції, надати невідкладну медичну допомогу, за необхідності організувати проведення
поточних дезинфекційних заходів,
терміново повідомити відповідний
орган державної санітарно-епідеміологічної служби та організувати госпіталізацію хворого до відповідного
закладу охорони здоров’я.
Медичні працівники зобов’язані
надавати хворим на інфекційні хвороби і вірусоносіям та (або) їх законним представникам інформацію
про небезпеку зараження оточуючих і про вимоги санітарно-протиепідемічних правил і норм, яких
слід дотримуватися з метою недопущення поширення захворювання. Хворі на особливо небезпечні та
небезпечні інфекційні хвороби та
вірусоносії збудників цих хвороб,
крім того, повинні бути попереджені про відповідальність за недотримання санітарно-протиепідемічних
правил і норм та зараження інших
осіб, про що в медичні документи
цих хворих і вірусоносіїв вноситься
відповідний запис, який підписують лікуючий лікар, хворий чи вірусоносій та (або) його законний
представник.
Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за:
• порушення санітарно-гігієнічних і
санітарно-протиепідемічних правил і норм (стаття 42 КУпАП);
• продаж лікарських засобів без
рецепта у заборонених законодавством випадках (стаття 42-4
КУпАП);
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• порушення обмежень, встановлених для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності
(стаття 44-2 КУпАП);
• порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберігання,
реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів
і препаратів (стаття 45-1 КУпАП).
За порушення функціональних
(професійних) обов’язків у процесі
надання медичної допомоги хворим
на вірусні гепатити, в тому числі і
щодо ненадання передбаченої законодавством інформації, у веденні
встановленої медичної документації, при порушеннях інших стандартів, норм та правил у сфері охорони
здоров’я, правил етики та деонтології, інших обов’язків, які передбачені
актами законодавства та посадовою
інструкцією, – медичні працівники
можуть притягатися до дисциплінарної відповідальності.
Заклад охорони здоров’я перед
пацієнтом може нести цивільно-правову (майнову) відповідальність, яка
полягає у відшкодуванні майнової та
моральної шкоди, що завдана життю чи здоров’ю пацієнта, або ж внаслідок порушення інших його прав у
сфері охорони здоров’я.
Така шкода відшкодовується в
повному розмірі закладом охорони
здоров’я, як роботодавцем, а пізніше
в порядку регресу, може бути стягнута з винного медичного працівника,
проте уже за правилами матеріальної
відповідальності, що врегульована
нормами трудового законодавства.

Права медичних працівників.
Щодо прав медичних працівників під
час надання медичної допомоги хворим на вірусні гепати можна виділити
наступні.
Насамперед, медичні працівники
мають право на забезпечення роботодавцем безпечних умов праці, в тому
числі і забезпечення необхідними засобами індивідуального захисту.
Захворювання на інфекційні
хвороби медичних та інших працівників, що пов’язані з виконанням
професійних обов’язків в умовах
підвищеного ризику зараження
збудниками інфекційних хвороб (надання медичної допомоги хворим на
інфекційні хвороби, роботи з живими збудниками та в осередках інфекційних хвороб, дезинфекційні заходи тощо), належать до професійних
захворювань. Зазначені працівники
державних і комунальних закладів
охорони здоров’я та державних наукових установ повинні підлягати
обов’язковому державному страхуванню на випадок захворювання на
інфекційну хворобу в порядку та
на умовах, установлених Кабінетом
Міністрів України.
Умови і розміри оплати праці
медичних та інших працівників, які
надають медичну допомогу хворим
на інфекційні хвороби, працюють
із живими збудниками інфекційних
хвороб та в осередках інфекційних
хвороб, виконують інші роботи,
пов’язані з високим ризиком зараження збудниками інфекційних хвороб, встановлюються відповідно до
законодавства.
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За період роботи по ліквідації епідемій і спалахів інфекційних хвороб,
а також в осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних
хвороб посадові оклади медичним та
іншим працівникам встановлюються
в порядку і розмірах, визначених центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної
політики у сфері трудових відносин та
соціального захисту населення.
Знову ж таки, стан реалізації
прав медичних працівників на гідну

оплату праці та створення безпечних
умов праці, в першу чергу, залежить
від рівня фінансування закладів охорони здоров’я.
Підсумовуючи аналіз правового
статусу медичних працівників, які
надають медичну допомогу на вірусні гепатити, можна без вагань зауважити наявність дисбалансу між
обов’язками і рівнем відповідальності, з однієї сторони, та низьким
рівнем правового та соціально-економічного їх захисту.
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