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ПОСТАНОВА ВАК УКРАЇНИ
26 травня 2010 р. № 1-05/4
ПРО ВНЕСЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ ДРУКОВАНИХ
НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ
ДО НОВОГО ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ
Відповідно до п. 14 "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника", затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 07.03.2007 № 423, та наказу ВАК України
від 07.07.2008 № 437 "Про внесення змін до наказу ВАК України від 04.04.2000
№ 178 " Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх публікацію", затвердженого в Міністерстві юстиції України 15.01.2009 р. № 21/16037, а також наказу ВАК України
від 24.01.2009 № 29 щодо формування нового Переліку наукових видань, в
яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, та на підставі рекомендацій експертних рад президії Вищої атестаційної комісії України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести періодичні друковані наукові фахові видання до нового Переліку
наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата
наук.
Додаток
до постанови президії ВАК України
від 26 травня 2010 р. № 1-05/4
Перелік наукових фахових видань України,
в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
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АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА
УДК: 616.36-004
ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЦИРОЗІВ ПЕЧІНКИ
О.М. Радченко
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: цироз печінки, діагностика, лікування
ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЦИРРОЗОВ ПЕЧЕНИ
Е.М. Радченко
В статье рассматриваются современные принципы диагностики и лечения
циррозов печени.
Ключевые слова: цирроз пречени, диагностика, лечение
Principles of diagnostic and treatment of liver cirrhosis
O.M. Radchenko
The article represents the modern principles of diagnostic and treatment of liver
cirrhosis.
Keywords: liver cirrhosis, diagnostic, treatment.
Вступ. Цирози печінки відносяться до патології, частота якої впродовж останніх років зросла у декілька
разів, що вимагає особливої уваги
клініцистів. Так, за даними авторів відомої монографії львівських хірургів
Г.Г. Караванова та М.П. Павловського
«Циррозы печени и их хирургическое
лечение»(1966) [1] у трьох терапевтичних і одній факультетській хірургічній клініках Львівського медінституту за 17 років (!) хворі на цироз
печінки становили 0,45%, а за патологоанатомічними даними - 0,62%. Сьогодні, за даними власного пілотного

дослідження, хворі на цироз печінки
складають 3-4% пацієнтів неспеціалізованих загальних терапевтичних
відділень. Тому є підстави для особливої спрямованності клініцистів
щодо ранньої діагностики та лікування таких пацієнтів.
Визначення. Цироз печінки –
хронічний поліетіологічний дифузний патологічний процес, який характеризується загибеллю метаболічно
активних гепатоцитів, розростанням
сполучної тканини (фіброзом) із порушенням архітектоніки печінки:
утворенням
вузлів-регенерантів,
6
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судинних анастомозів – поза- і внутрішньопечінкових портокавальних
шунтів [2, 3, 4]. Основні характеристики: прогресування, незворотність,
вузлова трансформація паренхіми
печінки [5, 6].
Поширеність. Справжнє поширення цирозу печінки і смертність
від нього значно коливаються в різних країнах та мають тенденцію до
збільшення. За останні 10 років у
розвинених країнах частота цирозів
збільшилась на 10-15%, в деяких з них
(Німеччина, Швеція) – у 2,5 рази. Дані
щодо смертності від цирозів печінки
неоднозначні (8-45-80 на 100 тис). На
жаль, повних даних щодо поширення
цирозів в Україні ми не маємо. Проте,
знаючи рівень споживання алкоголю і поширеність вірусних гепатитів,
можна припустити, що в Україні поширеність цирозів наближається до
верхньої межі або давно переступила
її.
Основні причини цирозу печінки наведені в табл. 1 [3, 5].
Вірусні гепатити В, С, D – зумов-

люють 50-60% цирозів. Проте, цей
процес повільний, з поступовим початком і триває 8-15 років. Нерідко
має місце прихований (латентний) перебіг цирозу, тому часто діагноз встановлюється на пізній стадії хвороби.
HCV- і HBV-асоційований цироз тривалий час може бути компенсованим,
а в деяких випадках виявлятися лише
під час морфологічного дослідження.
Найшвидше хронічний гепатит прогресує у цироз печінки в осіб, які мають маркери вірусів В і D або вірусів В
та С. Найбліьш цирозогенним є HCVгенотипу 1b. Портальна гіпертензія
за умов вірусного цирозу переважно
з’являється пізно.
Алкоголь є другою за частотою
причиною цирозу печінки [6, 7].
Практично вся література 60-70-х
років ставила знак рівності між уживанням алкоголю, алкоголізмом та
виникненням цирозу. Дійсно, в алкоголіків цироз розвивається в 7 разів
частіше, ніж в непитущих. Проте, в
осіб з хронічним алкоголізмом цироз печінки виявляється лише у 25Таблиця 1.

Етіологічні чинники цирозу печінки
•
Вірусні гепатити В, С, D
•
Алкоголь
•
Медикаментозні або токсичні ураження печінки
•
Серцева недостатність, хронічна правошлуночкова недостатність (вади тристулкового клапана), констриктивний перикардит
•
Біліарна обструкція
•
Обструкція венозного відтоку (синдром Бадд – Хіарі, венооклюзійна хвороба)
•
Гемохроматоз
•
Хвороба Вільсона-Коновалова
•
Недостатність альфа1-антитрипсину
•
Порушення харчування
•
Рідкісні: шистосоматоз, природжений сифіліс, кістозний фіброз, хвороби накопичення глікогену
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40%. Вважається, що при вживанні
150-170 г етанолу на добу протягом
20 років цироз печінки розвивається
в 50% осіб. Є різниця між частотою
алкогольного цирозу в різних країнах: країни ближнього та середнього
Сходу – 11%, Європа – 42%, Америка – 66%.
Поєднання вірусної інфекції та
зловживання алкоголю є особливо
небезпечним [6, 7]. Так, у хворих на
хронічний гепатит С, які систематично вживають алкоголь, цироз печінки
розвивається у 10 разів частіше. Вживання навіть незначних доз алкоголю
(10 г на добу) призводить до прискореного переходу гепатиту С у цироз
печінки. Особливо високий рівень
розвитку цирозу печінки відзначається серед пацієнтів старшого віку,
чоловічої статі, хворих на хронічний
гепатит та цукровий діабет.
Патогенез. У розвитку вірусного
цирозу печінки мають значення такі
фактори: персистування вірусної інфекції та зумовленого нею імунозапального процесу, гепатотоксична
дія вірусів, розвиток автоімунних
реакцій. При цьому центральним є
механізм самопрогресування цирозу і стимуляція утворення сполучної
тканини. Основна мішень автоімунної реакції – печінковий ліпопротеїд.
Тривалість імунопатологічного процесу зумовлена персистенцією в організмі вірусу збудника із включенням
окремих його компонентів у мембрани клітини.
Механізми прогресування цирозу визначаються основними ланками
його патоморфогенезу – некрозом
гепатоцитів, регенерацією, запаль-

ною реакцією та фіброзом. При центричасточкових і перипортальних
некрозах гепатоцитів печінкова тканина, як правило, повністю відновлюється, оскільки інтактне кільце
паренхіми печінкової часточки перешкоджає її спаданню. При масивних
і мостоподібних (поширення зони
некрозу від центру часточки до портального поля) некрозах відбувається
колапс часточки, а відтак, відновлення печінкової тканини стає неможливим – утворюється сполучнотканинна септа. Регенерація гепатоцитів
відбувається у вигляді збільшення
збережених ділянок паренхіми, що
призводить до утворення псевдочасточок – основного патологічного
субстрату цирозу. Навколо ушкоджених гепатоцитів відбувається інтенсивне утворення колагенових волокон. Унаслідок високої фібротичної
активності порушується кровопостачання клітин печінки, розвивається
портальна гіпертензія, що, у свою чергу, призводить до появи портокавального шунтування крові, спленомегалії
і асциту. Згубним наслідком шунтування крові є портокавальна (печінкова) енцефалопатія.
Зі спленомегалією пов'язані тромбоцитопенія (посилене депонування
кров'яних пластинок у селезінці), лейкопенія та анемія (підвищений гемоліз еритроцитів). Асцит призводить
до обмеження рухливості діафрагми
(ризик легеневих ателектазів, пневмоній), гастроезофагеального рефлюксу
з пептичними ерозіями, виразками і
кровотечею з варикозно розширених
вен стравоходу, черевних кил, бактеріального перитоніту, гепаторенального
8
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синдрому (рис. 1).
Важливий фактор фіброгенезу –
постійна активність хронічного вірусного гепатиту, що визначається
на підставі морфологічних критеріїв:
вираженості некрозу гепатоцитів і
ознак запалення (інфільтрація тканини клітинними елементами). Для широкої клінічної практики запропоновано напівкількісний гістологічний
критерій – індекс Кноделя. Оцінка
проводиться в балах. Індекс гістологічної активності розраховується за
сумою балів: мінімальній активності
відповідає 0-3 бали; помірній – 9-12
балів; високій – 13 балів і вище.
Класифікація
1. Перша класифікація, запропонована ще в минулому сторіччі, поділяла
цирози на 2 групи: атрофічний цироз
Лаеннека та гіпертрофічний цироз Гано.
Тоді усім клініцистам було зрозуміло,

що цироз може перебігати у 2-х основних клінічних формах – із збільшенням та зменшенням розмірів печінки.
2. Достатньо добра Гаванська класифікація, прийнята на 5 панамериканському конгресі у 1956 році:
а) портальний (по суті алкогольний);
б) постнекротичний (поствірусний);
в) біліарний (на фоні біліарної обструкції).
3. За ВООЗ (1978):
а) мікровузлові (d менше 3 мм).
При цьому цирозі печінка нормальних
розмірів або трохи збільшена, містить
велику кількість вузлів приблизно однакових розмірів (d менше 3 мм). Це
аналог портального. Спостерігається
при алкоголізмі, обструкції жовчних
шляхів, порушенні венозного відтоку,
гемохроматозі, цирозі індійських ді-

Рисунок 1. Морфологічні зміни при цирозі печінки [3]
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тей (нутрітивному);
б) крупно-вузлові (d більше 3 мм).
При ньому d деяких вузлів регенератів може перевищувати декілька см,
а сама печінка може бути не тільки
збільшеною, а зменшеною та зморщеною – це аналог постнекротичного;
в) змішані, коли кількість дрібних
і значних вузлів приблизно однакова.
Але ця класифікація не має практичного значення як для лікаряклініциста, так і для хворого.
За МКХ-10: К70.3 Алкогольний
цироз печінки; К 74.3 Первинний біліарний цироз; К 74.4 Вторинний біліарний цироз; К 74.5 Біліарний цироз не
уточнений; К 74.6 Інший та неуточнений цироз печінки.
Клінічна картина
З часу інфікування до появи перших клінічних або лабораторних
ознак цирозу печінки проходить від
10 до 20 років. Хворі на цироз печінки

мають характерний вигляд: змарніле
обличчя; нездоровий субіктеричний
колір шкіри; яскраві губи; випнуті
виличні кістки; еритема виличної ділянки; розширення капілярів шкіри
обличчя; атрофія мускулатури (тонкі
кінцівки); збільшений живіт (внаслідок асциту); розширення вен черевної
і грудної стінок; набряки нижніх кінцівок. «Печінковими знаками» вважаються пальмарна еритема («печінкові
долоні»), телеангіектазії («судинні зірочки») (рис 2).
Клініка складається з різних
комбінацій клінічних та клініколабораторних синдромів ураження
печінки (табл. 2, 3) та системних позапечінкових проявів.
Для цирозу печінки характерні
системні позапечінкові прояви:
1. Дистрофія міокарда – проявляється серцебиттям, розширенням межі
серця вліво, глухістю тонів, задишкою;

Рисунок 2. Схема «судинної зірочки» [1]
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Таблиця 2.
Клінічні синдроми та симптоми ураження печінки [3]
Синдром

Частота

Астенічний (підвищена стомлюваність, слабкість, зниження працездатності,
безсоння, депресія)
Гепатолієнальний

90 %
80 – 90 %

Больовий синдром в ділянці правого підребер’я

80 %

Диспепсичний (нудота, блювання, метеоризм, зниження апетиту, схуднення)

60 – 80 %

Жовтяниця

60 – 70 %

Набряково-асцитичний, портальна гіпертензія

50 – 60 %

Геморагічний (підвищена кровоточивість, носові чи шлунково-кишкові
кровотечі, що повторюються, ознаки геморагічного діатезу)

30 – 40 %

«Печінкові знаки» – «печінкові долоні», телеангіектазії

30 – 40 %

Субфебрилітет

30 – 50 %

Ендокринні порушення

30 – 40 %

Шкірний свербіж

30%

Печінкова енцефалопатія

20 – 30 %

Таблиця 3.
Клініко-лабораторні синдроми ураження печінки
Синдром

Клінічні ознаки

Лабораторні критерії

Цитолітичний

Погіршення стану здоров'я,
астенізація, підвищення
температури

АСТ, АЛТ (активність
АСТ перевищує активність
АЛТ;),ЛДГ

Мезенхімальнозапальний

Гепатомегалія, артралгії,
артрити, серозити, васкуліти,
гломерулонефрити, ерітема

осадових проб,
гамма-глобулінів,
імуноглобулінів А, М, G

Синдром
гепатоцелюлярної
недостатності

Жовтяниця (іктеричність
шкіри після прийому
ліків, інсоляції, вживання
алкоголю), порушення
коагуляції та геморагічний
синдром – синці (особливо на
бокових поверхнях гомілок,
стегон, ліктьових згинах
рук), кровотечі (з ясен, носа,
гемороїдальні)

 холінестерази,
 фібриногену,
протромбінового
індексу, подовження
протромбінового часу,
альбумінів, гіпокаліємія,
зміна кислотно-лужної
рівноваги

Синдром портокавального шунтування

Судинні зірочки, варикозне
розширення вен стравоходу,
прямої кишки, шкіри передньої
черевної стінки; спленомегалія,
асцит

аміаку, амінокислот
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на ЕКГ – зниженням інтервалу ST, зміною хвилі Т (зниження, двофазність,
у важких випадках – інверсія). Часто
виявляється гіперкінетичний тип гемодинаміки (підвищення хвилинного
об'єму крові, пульсового тиску, швидкий повний пульс).
2. Гепаторенальний синдром –
своєрідне порушення функції нирок,
що характеризується збереженням
функцій ниркового епітелію і порушенням фільтраційної функції клубочків без виражених анатомічних
змін аж до появи хронічної ниркової
недостатності. Розвивається внаслідок порушення кровопостачання нирок, збільшення кровоплину через
мозковий шар, шунтування крові в
обхід клубочкових капілярів, підвищення судинного опору в нирках.
2 форми: І тип – поступове погіршення функції нирок, ІІ тип – швидке прогресуюче погіршення функції нирок
з розвитком рефрактерного асциту
(тривалість життя хворого декілька
місяців). Поява ниркової недостатності може прискорюватися кровотечею з
розширених вен стравоходу чи шлунка, повторними пункціями при асциті,

застосуванням діуретиків, інтеркурентними інфекціями.
Особливості клініки гепаторенального синдрому: питома вага сечі
та її коливання мало відрізняються від
норми, білок виявляється не завжди
і в невеликій кількості, патологічний
осад (еритроцити, циліндри) теж виражений помірно; частіше змінюються парціальні функції нирок, зокрема,
зменшується клубочкова фільтрація
(табл. 4).
3. Збільшення селезінки і гіперспленізм проявляються синдромом
панцитопенії (анемія, лейкопенія,
тромбоцитопенія). Збільшення селезінки зумовлено венозним застоєм у
ній, фіброзом пульпи, появою великої
кількості артеріовенозних шунтів, проліферацією ретикуло-гістіоцитарних
клітин. Синдром гіперспленізму зумовлений гальмуванням кістковомозкового гемопоезу, утворенням
антитіл до формених елементів крові,
підвищеним руйнуванням еритроцитів у селезінці.
4. Рефлюкс-езофагіт зумовлений
підвищенням
внутрішньочеревного тиску за рахунок асциту і закидом
Таблиця 4.

Діагностичні критерії гепаторенального синдрому
Основні
Другорядні
Хвороба печінки з прогресуючою печінковою
Об’єм сечі < 500 мл/д;
недостатністю та портальною гіпертензією
Креатинін сироватки >1,5 мг/дл, кліренс
Натрій сечі < 10 мЕкв/л;
креатиніну < 40 мл/хв;
Виключення шоку, бактеріальної інфекції,
Малий осад сечі
застосування нефротоксичних антибіотиків
Нема покращення після введення сечогінних
препаратів та використання розширених інфузійних
об’ємів (1,5 л ізотонічного розчину солі)
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вмісту зі шлунка в стравохід. Езофагіт
може супроводжуватися ерозіями і виразками слизової оболонки нижньої
третини стравоходу і кардіального
відділу шлунка, тобто трансформуватися в гастроезофагеальну рефлюксну
хворобу.
5. Хронічний гастрит (як правило,
поверхневий і гіпертрофічний) проявляється тупими болями в епігастрії
після їжі, нудотою, відчуттям повноти і важкості в епігастральній ділянці,
відрижкою, зниженням апетиту.
6. Виразки шлунка і дванадцятипалої кишки спостерігаються у 10-20%
хворих на цироз печінки. Характерно –
відсутність або слабка вираженість
больового синдрому. Часто виразки
вперше проявляються симптоматикою кровотечі. Однією з причин розвитку виразок є високий вміст у крові
гістаміну, який оминає печінку при
розвитку портокавальних анастомозів
і, не знешкоджуючись у ній, стимулює
надлишкову секрецію соляної кислоти
залозами шлунка, що сприяє виразкуванню. При цирозі печінки нерідко
спостерігається і гіпергастринемія.
7. Хронічний панкреатит із
зовнішньо-секреторною недостатністю.
8. Хронічний ентерит з порушенням всмоктувальної здатності (синдром мальабсорбції).
9. Зміни ендокринної системи:
• зниження толерантності до
вуглеводів внаслідок відносної інсулінової недостатності, зумовленої гіперпродукцією контрінсулярних гормонів (глюкагону, соматотропіну) і
зниженням чутливості периферійних
тканин до інсуліну;

цукровий діабет, можливо, як
прояв генетичної схильності;
• порушення функції статевих
залоз у чоловіків проявляється зниженням тестостерону крові, підвищенням естрогенів, пролактину, глобуліну, який зв'язує статеві гормони.
Гіперестрогенемія зумовлена зниженням деградації естрогенів у печінці і
посиленням периферійного перетворення андрогенів в естрогени. Клінічно це проявляється гіпогонадизмом,
гінекомастією, фемінізацією. У жінок
спостерігаються порушення менструального циклу, атрофія грудних залоз,
зниження статевого потягу.
• порушення функціонального
стану наднирників – гіперальдостеронізм, що ще більше сприяє розвитку
асциту.
10. Гепатопульмональний синдром
характеризується тріадою: хронічна
хвороба печінки, внутрішньо-легеневе
розширення
судин,
підвищення
альвеолярно-артеріального градієнта.
Прогноз летальності – приблизно 2,5
роки.
11. Токсична (печінкова) енцефалопатія (70-80% хворих) характеризується розладами свідомості,
пам’яті, особистості, інтелекту, мови,
проходить 4 стадії (табл. 5) [8]. Розлади свідомості клінічно проявляються сонливістю удень, безсонням
вночі, зниженням пам'яті, фіксованим
поглядом, головними болями, парестезіями в руках і ногах, тремтінням
пальців рук, апатією; розлади особистості – пацієнт поводить себе як дитина чи стає агресивним, байдужим
до навколишнього; розлади інтелекту – конструктивною апраксією (не•
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здатність викласти фігуру з сірників),
дефектами у тесті Рейгана (послідовне
з’єднання чисел), розладами письма;
мова стає сповільненою, монотонною,
незрозумілою.
Характерний астеріксис – гіперкінез у вигляді ляскаючого тремору рук,
який може бути одно- та двобічним,
виявляється при потискуванні руки
хворого (також може виявлятись при
уремії, дихальній та серцевій недостатності) (рис. 3) [8].
Печінкова кома – крайній прояв
печінкової енцефалопатії: ендогенна,
екзогенна, мінеральна або змішана.
Причиною ендогенної (розпадаючої)
коми є масивні некрози паренхіматозної тканини печінки. Екзогенна (шунтова, портокавальна) кома зумовлена
надходженням з кишок по обвідних
анастомозах аміаку, фенолів, індолів,
метилмеркаптану, ароматичних амінокислот і амінокислот, що містять
сірку. Порушення електролітного стану, як правило, стає причиною розвитку мінеральної (електролітної) коми.
Діагностичні критерії цирозу печінки подані в табл. 6.
Лабораторна діагностика цирозів
печінки подана в табл. 1 та табл. 7.
Для клініциста, крім етіологічних
факторів, надзвичайно важливим є
визначення важкості стану хворого,

що оцінюється за шкалою Чайлд-П’ю
(Child у модифікації Рugh) з використанням доступних клінічних та
лабораторних критеріїв: наявності та
ступеня вираженості асциту, печінкової енцефалопатії, сироваткового
білірубіну, протромбінового індексу,
сироваткового альбуміну (табл. 8). За
ступенем важкості процесу виділяють три класи: А, В, С. Кожна ознака в
класі А оцінюється в 1 бал, В – 2 бали,
С – 3 бали. У результаті при 5-7 балах
процес вважається компенсованим,
8-10 балах – субкомпенсованим, 11 і
більше – декомпенсованим. Такий підхід визначає прогноз хворого, інтенсивність і вибір лікувальних заходів.
Інструментальна діагностика.
Сонографія: рання стадія не має
характерних сонографічних ознак, за

Рисунок. 3. Астеріксис
Таблиця 5.

Стадії печінкової енцефалопатії
Стадія

Ознаки

І

Сплутаність притомності, порушення настрою та поведінки, психометричні
дефекти

ІІ

Сонливість, неадекватна поведінка

ІІІ

Ступор, але хворий може відповідати і виконувати нескладні команди;
дизартрія, сплутаність свідомості

ІV

Кома, контакт з хворим неможливий.
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винятком згасання сигналу при дифузному фіброзі. Стадія сформованого
цирозу – збільшена печінка, зокрема,
збільшення хвостатої та зменшення
квадратної часток, нерівні стінки пе-

чінкових вен, спленомегалія, розширення печінкових артерій, гіпоальбумінемічний набряк стінки жовчного
міхура (її потовщення до 10 мм). Термінальна стадія – зменшення печінки,
Таблиця 6.

Діагностичні критерії цирозу печінки
•
Наявність гепато-лієнального синдрому (клінічно та УЗД)
•
Синдром малої печінкової недостатності та порушення дезінтоксикаційної
функції печінки (телеангіектазії, пальмарна еритема, гормональні порушення: імпотенція,
гінекомастія у чоловіків, порушення циклу в жінок)
•
Порушення білок-синтезуючої функції печінки (геморагічний синдром, трофічні
розлади)
•
Портальна гіпертензія та асцит, варикозне розширення вен стравоходу, прямої
кишки (клінічно та інструментально підтверджено УЗД, ФЕГДС, ректороманоскопія)
•
Синдром великої печінкової недостатності (печінкова енцефалопатія, табл. 5; ЕЕГ)
•
Порушення функціональних проб печінки (прояви гіперспленізму, цитолізу,
холестазу, мезенхімально-запального синдромів, гіперазотемія)
•
Морфологічні ознаки цирозу (фіброз та вузлова регенерація)

Таблиця 7.
Дослідження

Лабораторна діагностика цирозів печінки
Результат

Загальний аналіз крові

Помірна нормоцитарна чи макроцитарна анемія, якщо є
синдром гіперспленізму – панцитопенія

Загальний аналіз сечі (+ діагности- Зниження питомої густини, протеїнурія
ка гепаторенального синдрому)
Цукор крові

Коливання від гіпер- до гіпоглікемії

Печінкові проби (зміни залежать
від активності процесу та проявів синдромів мезенхімальнозапального, холестазу, портокавального шунтування)

Збільшення білірубіну, γ-глобулінів, підвищення активності АЛТ, АСТ, лужної фосфатази, зменшення альбумінів,
протромбіну, проконвертину в сироватці крові, зниження
рівня сечовини та одночасне підвищення аміаку в плазмі
крові; за умов алкогольного ураження – збільшення гаммаглютамілтранспептидази.

Ліпідний спектр крові

Гіпохолестеролемія за умов печінкової недостатності та
вірусного ураження

Коагулограма

Порушена у випадку гепатоцелюлярної недостатності

Серологічні маркери вірусних
гепатитів

Позитивні у випадку вірусних цирозів

Альфа-фетопротеїн крові

Для скринінгового виключення гепатоцелюлярної
карциноми

Спеціальні біохімічні маркери
фіброзу

Аміно-кінцевий пептид проколагену типу ІІІ, пропептид
проколагену типу ІV, ламінін, ундулін, гіалуронова кислота,
інтегрін-бета-1 (в широкій практиці не використовуються)
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асцит, гепатофугальний кровоплин
(від печінки). УЗ ознаки портальної
гіпертензії: просвіт ворітної вени більше 15 мм, селезінкової та верхньобрижової вени – більше 10 мм, спленомегалія, асцит.
Золотий стандарт діагностики –
пункційна біопсія. Протипоказання:
порушення в системі гемостазу (виражені клінічні ознаки геморагічного
синдрому, схильність до кровотеч в
анамнезі, протромбіновий індекс менше 70%, кількість тромбоцитів менша
80×109/л, час кровотечі більше 10 хв.),
гемангіоми печінки, фіброзно змінена печінка (малих розмірів), виражений позапечінковий та внутрішньопечінковий холестаз, гнійний холангіт,
підозра на наявність ехінококової кісти, важкі порушення кровообігу, напружений асцит.
Ускладнення цирозів печінки
Кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу і шлунка. Смертність після першої кровотечі сягає 4565%; надалі 30% хворих, які вижили,
гинуть під час рецидиву кровотечі, що
виникає, зазвичай, впродовж 6 місяців
після першого епізоду. Хворі на цироз

печінки після шлунково-кишкової
кровотечі живуть не більше 1-1,5 років.
Фактори ризику кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу і
слизової оболонки шлунка:
• III ступінь розширення вен
стравоходу і шлунка, що призводить
до концентричного звуження просвіту стравоходу;
• наявність ерозій і петехій на
поверхні варикозно розширених вен і
слизової оболонки шлунка;
• порушення
функціонального стану печінки (зменшення синтезу
факторів зсідання крові).
Інфекційні ускладнення: бактеріємія, спонтанний бактеріальний перитоніт, бактеріальний ендокардит,
пневмонія, спонтанна емпієма плеври, сечові інфекції, рідше – менінгіт,
позалегеневий туберкульоз, гнійний
холангіт. Інфекційні ускладнення є
безпосередньою причиною смерті у
25% хворих на цироз печінки. Класичні ознаки перитоніту при ускладненні
цирозу печінки спонтанним бактеріальним перитонітом можуть бути
відсутніми. Його слід запідозрити у

Таблиця 8.
Шкала визначення важкості стану хворого Child-Рugh
Білірубін Альбумін Протромбін.
Стадія
Клас
Мг/дл,
печінкової
важкості мкмоль/л г/дл, г/л
час, с
енцефалопатії

Асцит

А
1 бал

<2
<34

>3,5
>35

1-4

нема

нема

В
2 бали

2- 3 3
4 - 51

2,8- 3,5
30 – 35

4-6

1-2

М’який
(визначається)

С
3 бали

>3
>51

<2,8
<30

>6

3-4

Важкий
(напружений)
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хворих з асцитом, в яких наступило
різке погіршення стану. У діагностиці суттєве значення має діагностична
пункція.
Клініко-лабораторні особливості
різних видів цирозу печінки.
Вірусний цироз печінки (постнекротичний, макронодулярний) найчастіше спостерігається в молодому
і середньому віці, причому частіше у
чоловіків. Виділяють два варіанти вірусного цирозу печінки: ранній, що
розвивається після гострого гепатиту;
і пізній – після тривалого латентного
періоду. Проміжним варіантом можна
вважати цироз печінки після тривалого хронічного гепатиту, зумовленого
вірусом В або С. Встановлено чіткий
зв'язок розвитку цирозу печінки з
перенесеним гострим вірусним гепатитом, зумовленим вірусами D і С
(хронічний гепатит С може клінічно
тривало протікати досить доброякісно, але закономірно призводить до
розвитку цирозу печінки).
Клінічна картина нагадує гостру
фазу вірусного гепатиту і також проявляється вираженими астеновегетативним, диспептичним синдромами,
жовтяницею, лихоманкою. Функціональна недостатність печінки при вірусному цирозі проявляється досить
рано.
У стадії сформованого цирозу
печінки варикозне розширення вен
стравоходу і шлунка, геморагічний
синдром при вірусній етіології цирозу
спостерігаються частіше, ніж при алкогольному цирозі. Натомість, асцит
з'являється значно пізніше і спостерігається рідше, ніж при алкогольному. Показники тимолової проби при

вірусному цирозі мають значно вищі
значення порівняно з алкогольним
цирозом печінки. Для вірусного цирозу печінки характерне виявлення серологічних маркерів вірусної інфекції.
Перебіг вірусного цирозу може
бути безупинно або повільно прогресуючим з періодами тривалої стабілізації.
Портальний (алкогольний, дрібновузловий) цироз печінки часто не
має в анамнезі виражених ознак гепатиту та проявляється синдромом асциту з вираженими колатералями між
системами портальної та нижньої порожнистої вен (підшкірні розширені
вени на грудях, «голова медузи», варикозні розширення вен стравоходу та
прямої кишки). На користь алкогольної
етіології цирозу вказують: інформація
про тривале уживання алкоголю, вік
старше 40 років, псевдокушингоїдний
та псевдотироїдний статуси. У хворих
виявляють алкогольні стигми (судинні зірочки та контрактура Дюпюїтрена), супутнє ураження підшлункової
залози. Часто супутньою є фолієводефіцитна макроцитарна анемія. Найчастішими лабораторними ознаками є
порушення білок-синтезуючої функції
печінки.
УЗД: дрібно- чи великовузловий
контур печінки, спленомегалія, розширення селезінкової вени до 0,8 см,
розширення ворітної вени до 1,3 см.
ФЕГДС: розширення вен стравоходу
та портальна гастропатія (можливе
виразкування).
Особливості лікування: зменшення тиску у портальній системі (бетаблокатори в помірних дозах тривало),
гепатопротектори за умов алкоголь17
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ного ураження (сілімарин, фосфатидилхолін), терапія ускладнень (асциту,
кровотеч з варикозних вен, енцефалопатії).
Біліарний цироз поділяється на
первинний та вторинний.
Первинний біліарний цироз – це
прогресуючий хронічний негнійний деструктивний холангіт, маніфестуючий
через синдром холестазу. Зустрічається
переважно в жінок 40-60 років. Частіше зустрічається у Великобританії та
Скандинавії, рідше – у країнах Африки.
Ускладнення: стеаторея, ксантоматозна
нейропатія, остеомаляція, портальна гіпертензія.
Вторинний біліарний цироз є наслідком хронічної обструкції жовчних
ходів.
Клініка: виражений зуд шкіри,
жовтяниця, розчухи, ксантоми на повіках, гепатоспленомегалія.

Особливості обстеження: підвищення маркерів холестатичного синдрому, білірубіну, наявність антимітохондріальних антитіл, підвищення
імуноглобулінів переважно класу М,
розширення жовчних ходів на УЗД та
ендоскопічна ретроградна або черезшкірна печінкова холангіографія.
Особливості лікування: дієта з
низьким вмістом жиру для зменшення
стеатореї, урсодезоксихолева кислота,
холестирамін, вітаміни А, К, антагоністи опіатів, плазмаферез, лікування
ускладнень (асциту, кровотеч з варикозних вен, енцефалопатії).
Деякі рідкісні синдроми, пов’язані з
цирозом печінки [9], наведені в табл. 9.
Лікування
Режим і лікувальні заходи у хворих
на цироз печінки визначаються етіологічними факторами захворювання, ступенем активності та компенсації, наявТаблиця 9.

Рідкісні синдроми, пов’язані з цирозом печінки
Синдром
Опис
Моссе

Цироз печінки + уробілінова жовтяниця + спленомегалія +
поліцитемія

Вестфаля-Бернгарда

Первинно стенозуючий папіліт Фатерового соска, що
завершується біліарним цирозом печінки

Ано-Рессле

Хронічний обструктивний холангіт, що завершується
біліарним цирозом печінки

Ано-Мак-МагонаТаннгаузера

Особлива форма хронічного внутріпечінкового
холестатичного гепатозу та цирозу печінки на ґрунті
первинного розладу холестеринового обміну

Берна-Кункеля

Люпоїдний гепатит (гіпергамаглобулінемічний), що
приводить до цирозу печінки з портальною гіпертензією

Уілсона

Гепатолентикулярна дегенерація з відкладанням
міді в нервовій тканині й печінці (великовузловий
малосимптомний цироз печінки)

Труазье-Ано-Шофара

Бронзовий діабет, гемохроматоз

Піка ІІІ

Перикардитичний псевдоцироз Піка внаслідок
констиктивного, переважно, туберкульозного перикардиту
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ністю системних ускладнень і супутних
захворювань [4, 10, 11]. При активності
процесу і в стадії декомпенсації показаний постільний режим. Необхідне
повне виключення алкогольних напоїв, контактів із гепатотоксичними речовинами, прийому транквілізаторів і
снотворних засобів. Пацієнт має запобігати інсоляціям, переохолодженням,
перегріванням. Вакцинація тільки за
життєвими показами.
Доцільно максимально обмежити
медикаментозну терапію.
Не показані печінкові екстракти,
фізіотерапевтичні і теплові процедури
на ділянку печінки, бальнеологічні методи лікування, мінеральні води, лікувальне голодування.
Дієта. Призначають повноцінне
збалансоване 5-6-разове харчування
для кращого відтоку жовчі та регулярних випорожнень. Рекомендують дієту
в межах стола № 5. При енцефалопатії
прийом білка зменшують до рівня, при
якому не з'являються симптоми аміачної
інтоксикації. Кухонну сіль обмежують,
а при асциті призначають безсольову
дієту. При затримці рідини в організмі,
порушенні кислотно-основного стану
раціон доповнюють фруктами і ягодами
з підвищеним вмістом калію. Сприятливий вплив мають розвантажувальні
дні – вживання ягід (полуниця, малина – 1,5 кг), фруктів (яблука – 1,5 кг),
сиру (400 г) і молока (1 л). При свербежу
і брадикардії зменшують об'єми м'ясних
білків, бобових продуктів, що містять
триптофан, тирозин, цистин і метіонін,
які є джерелом утворення токсичних
метаболітів і аміаку.
Хворим із компенсованими та неактивними формами цирозу печінки

медикаментозне лікування, як правило,
не призначається [10].
Специфічна противірусна терапія. Проводиться тільки при компенсації цирозу (до 6 балів за Чайлдом). При
HB-вірусній інфекції з цирозом (DNA
HBV-позитивна) лікування доцільно
проводити аналогами нуклеозидів, застосування інтерферону-альфа потребує обережності.
Висока частота розвитку цирозу
печінки при хронічній HCV-інфекції і
ризик серйозних ускладнень у цієї групи хворих визначають завдання противірусної терапії. Однак можливості
досягнення стійкої вірусологічної відповіді у хворих на цироз печінки HCVетіології значно нижчі, ніж при хронічному гепатиті С. Мета противірусної
терапії – формування стійкої авіремії,
що супроводжується біохімічною (нормалізація рівня амінотрансфераз) і гістологічною (зменшення індексу гістологічної активності щонайменше на 2
бали за системою R. Knodell) відповіддю. Противірусна терапія сприяє зменшенню фіброзу, тому у хворих на цироз
печінки С-вірусної етіології без вірусологічної відповіді метою є уповільнення прогресування хвороби, зниження
ризику декомпенсації цирозу печінки і
розвитку його ускладнень, у тому числі
гепатоцелюлярної карциноми, лімфоми, кріоглобулінемії, позапечінкових
проявів, портальної гіпертензії і печінковоклітинної недостатності.
Зменшення портального тиску. Єдині препарати, які зменшують
тиск у системі портальної вени – бетаблокатори (пропранолол тривало).
Лікування синдрому холестазу –
урсодезоксихолева кислота (урсосан,
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урсофальк). Має гепатопротективний,
імуномоделюючий та протизапальний,
антиапоптичний, антифібротичний, гіпохолестеринемічний та літолітичний
ефекти.
Гепатопротектори поліпшують обмін печінкових клітин і містять вітаміни
(В6, В12, кокарбоксилаза, рутин, рибофлавін, аскорбінова і фолієва кислоти),
ліпоєву кислоту. Есенціале, ліволін і легалон показані при відсутності синдрому холестазу. Ліпоєву кислоту і ліпамід
призначають внутрішньо по 0,025 г 4
рази на добу; курс лікування – 1,5-2 міс.
Карсил, легалон і есенціале приймають
по 1-2 капсулі (1 капсула есенціалефорте містить 300 мг есенціальних фосфоліпідів) тричі на день перед або під
час їди, курс лікування – 30-40 днів.
У декомпенсованій стадії цирозу печінки при енцефалопатії, асциті та вираженому геморагічному синдромі дозу ліпоєвої кислоти або ліпаміду збільшують до 2-3 г/добу; курс лікування – 60-90 днів. Прийом усередину поєднують із внутрішньом'язовими
(2-4 мл) або довенними ін'єкціями 2%
розчину ліпоєвої кислоти протягом
10-20 днів. Есенціале або ліволін призначають по 2-3 капсули тричі на добу
одночасно із довенним крапельним введенням 10-20 мл (1 ампула містить 1 мл
есенціальних фосфоліпідів) 2-3 рази на
добу на ізотонічному розчині глюкози.
Курс комбінованого лікування – від 3
тижнів до 2 міс. Після зникнення явищ
печінковоклітинної недостатності переходять до прийому капсул виключно всередину. Загальна тривалість курсу – 3-6 міс.
Глюкокортикостероїди. Показання: а) вірусний цироз середнього ступеня

активності із вираженими позапечінковими проявами, б) виражена цитопенія.
У декомпенсованій стадії цирозу печінки вірусної етіології глюкокортикостероїди не показані, оскільки сприяють розвитку інфекційних ускладнень,
сепсису, виразок шлунково-кишкового
тракту, остеопорозу, катаболічних реакцій, що призводять до ниркової недостатності та печінкової енцефалопатії.
Преднізолон 30 мг/добу ранком
(з огляду на добовий ритм ендогенної
секреції стероїдів). У разі позитивної
динаміки через місяць дозу знижують
на 2,5 мг кожні 2 тижні. Для хворих із
високим ступенем активності й швидко
прогресуючим перебігом цирозу печінки - добова доза 40-60 мг.
Симптоматичне лікування
Лікування асциту. Якщо щоденний діурез не перевищує 300 мл,
призначають сечогінні препарати.
Найефективнішим є антагоніст альдостерону – спіронолактон (калійзберігаючий препарат), який призначають до 200 мг/добу (8 табл.), через 7-10
днів дозу знижують до 100 мг/добу з
подальшим переходом на підтримуючу
дозу (50-75 мг) впродовж років. За умов
відсутності ефекту від антагоністів альдостерону – препарати тіазидного ряду
(гіпотіазид, гідрохлортіазид) у дозі 4080 мг/добу через день. Ефективні комбінації: спіронолактон + етакринова
кислота, спіронолактон + тріампур, спіронолактон + фуросемід. Уникати довенного введення сечогінних та вираженого збільшення дозування внаслідок
загрози порушень електролітного стану,
печінкової енцефалопатії, поглиблення
гепаторенального синдрому [11]. Постійно контролювати електроліти, азот
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та сечовину крові. Використання сечогінних препаратів припиняється, якщо
натрій сироватки менше 120 мЕк/л або
креатинін більше 2 мг/дл.
Ефективним способом лікування
асциту і детоксикації організму є перитонеовенозне шунтування (з Денвершунтом) - асцитосорбція з реінфузією
асцитичної рідини, що збільшує об'єм
плазми. Проте, спостерігається високий рівень смертності під час операції. Побічні ефекти операції пов'язані
з токсичним впливом асциту і швидким переміщенням асцитичної рідини в загальний кровоплин, що нерідко спричиняє серцеву недостатність і
стравохідно-шлункові кровотечі.
Лікування шлунково-кишкових
кровотеч.
Для боротьби з колапсом – переливання адекватної крововтраті кількості
одногрупної свіжозаготовленої крові
або пряме переливання крові від донора. Довенно крапельно вводять 300500 мл крові зі швидкістю до 1 л/год, у
разі кровотечі переливають до 2 л/добу
до зупинки кровотечі під контролем
показників кислотно-основного стану і
електролітів.
Відновлення ОЦК – переливання
колоїдних кровозамінників (гемодез,
полідез, поліглюкін, реополіглюкін).
Раннє застосування плазмозамісних
протишокових розчинів прискорює виведення хворого із загрозливого стану.
Відсутність крові та плазмозамісних препаратів – показання для введення сольових розчинів: натрію хлориду
0,9%, розчину Рингера, 5% розчину
глюкози (500-1000 мл).
Гемостатичні препарати: eпсілонамінокапронова кислота по 50-100 мл

5% розчину 4 рази на добу, глюконат кальцію, вікасол 1% по 2-3 мл
внутрішньом'язово, етамзилат до 2,53 мл/добу, свіжозаморожена плазма
крові. Застосовують також інші інгібітори фібринолізу – апротинін по 3040 тис. ОД двічі на добу.
Немедикаментозні методи лікування. Для зупинки кровотечі використовують шлункову гіпотермію, балонну
тампонаду, лазерну коагуляцію місця
кровотечі, невідкладну перев'язку або
ендоскопічне склерозування варикозно розширених вен. Для запобігання
енцефалопатії і коми видаляють кров
із кишечника за допомогою високих
очисних клізм. Через зонд вводять суспензії неоміцину з метою пригнічення
розвитку мікрофлори.
Лікування печінкової енцефалопатії. Обмеження в раціоні білка
до 20-40 г/добу [12]. Лактулоза 60 мг/
добу постійно, неоміцину сульфат 1 г 4
рази на добу курсами по 5 днів, клізми
з сульфатом магнію. Лактулоза – пробіотик, пригнічує ріст патогенної флори, зменшує продукцію аміаку та інших
токсичних субстанцій. Ендотоксини
добре зв’язуються довенним введенням
альбуміну.
Хірургічне лікування цирозу
печінки.
Показання до оперативного лікування цирозу печінки:
• виражена портальна гіпертензія з варикозно розширеними венами
стравоходу у хворих, які перенесли
кровотечу;
• варикозно розширені вени
стравоходу без кровотечі, якщо виявляється різко розширена вінцева вена
шлунка, особливо при сполученні з
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високою портальною гіпертензією;
• гіперспленізм із вказівкою в
анамнезі на стравохідну кровотечу
або при підозрі її розвитку.
Застосовують різні види портокавальних анастомозів: мезентерикокавальний, спленоренальний у
поєднанні зі спленектомією або без
неї. Накладають також TIPS – трансюгулярний внутрішньопечінковий
портосистемний шунт (рівень смертності зростає, ускладнюється важкою
енцефалопатією, вимагає постійного
спостереження)
Протипоказаннями до оперативного лікування слугують прогресуюча жовтяниця і вік за 55 років.
Прогноз. Існує думка, що цироз
печінки вірусної етіології характеризується більш швидкими темпами
прогресування і меншою тривалістю

життя.
Прогноз перебігу цирозу печінки
внаслідок хронічного гепатиту С визначається можливістю розвитку ГЦК
і лімфопроліферативних захворювань. Ризик розвитку ГЦК становить
10-20%. При хронічному гепатиті С із
кріоглобулінемією II типу спостерігається трансформація доброякісної
моноклональної імуноглобулінопатії
в β-клітинну неходжкінську лімфому
(розвиток останньої можливий і при
відсутності кріоглобулінемії).
Прогностично значущими є
ускладнення цирозу печінки вірусної
етіології, зумовлені особливостями
перебігу захворювання, наявністю
аутоімунних порушень і позапечінкових проявів.

Література
1. Караванов Г.Г., Павловский М. П. Циррозы печени и их хирургическое лечение.- Київ: Здоров’я, 1966.
- 265 с.
2. Губергриц Н.Б. Хронічні гепатити і цирози печінки. Сучасні класифікація, діагностика, лікування. –
Донецк: Лебедь, 2002. – 68 с.
3. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. Том 1. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 639 с.
4. Compensated cirrhosis: natural history and prognostic factors // Hepatology. – 1987. – V. 7. – P. 122- 128.
5. Харченко Н.В., Бабак О.Я. Гастроентерологія. – Київ, 2007. – 720 с.
6. Menon K.V., Gores G.J., Shah V.H. Pathogenesis, diagnosis, and treatment of alcoholic liver disease Review //
Mayo Clin. Proc. − 2001. − V.76. − P.1021-1029.
7. Diehl A.M. Alcoholic liver disease // Clin. Liver. Dis. − 1998. − V.2. − P.103-118.
8. Губергриц Н.Б. Печеночная энцефалопатия: алгоритмы диагностики, оценки тяжести и лечения //
Здоров’я України. – 2006.- № 18(151). – С. 60 – 61.
9. Яворський О.Г. 806 клінічних епонімічних синдромів із симптомним та авторським покажчиками.
Том 1. – Львів: Камула, 2006. – 304 с.
10. Звягинцева Т.Д., Чернобай А.И. Принципы диагностики и лечения алкогольной болезни печени //
Здоров’я України. – 2006. – Тематичний номер. Гастроентерологія (травень). – С. 70 – 72.
11. Bernardi M. Optimum use of diuretics in managing ascites in patients with cirrhosis // Gut. – 2010. – V. 59. –
P. 10-11/
12. Мазур Ю.Ю., Мазур Ю.І. Асцит // Гепатологія. – 2009. - № 4. – С. 16-28.

22

Гепатологія, 2010, №2
ЛЕКЦІЇ ТА ОГЛЯДИ
УДК: 615.035.1
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ
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Ключові слова: ферментні препарати, хвороби жовчовивідних шляхів і печінки, хронічний панкреатит.
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ГЕПАТОЛОГИИ
О.А. Бондаренко, Я.С. Денысюк, Н.А. Бычков
Болезни желчевыводящих путей и печени являются частой причиной развития хронического панкреатита. В качестве заместительной терапии для коррекции экскреторной недостаточности поджелудочной железы, главным образом, при хроническом панкреатите, используют ферментные препараты.
В статье рассматриваются основные механизмы развития панкреатита при
заболеваниях желчевыводящих путей, сравнительная оценка ферментных препаратов и принципы их использования.
Ключевые слова: ферментные препараты, заболевания желчевыводящих
путей и печени, хронический панкреатит.
Modern aspects of ferment drugs application in hepatology
O.O. Bondarenko, Ya.S. Denysuk, M.A. Bychkov
Ferment drugs in gastroenterology were used as a replacement therapy to correct
excretory insufficiency of pancreas, mainly, during the chronic pancreatitis treatment.
Diseases of bile-excreting and liver may be the reasons of development of the chronic
pancreatitis in 63% patients. The majority of ferment drugs used nowadays is
characterized by the low efficiency due to the fact that they are quickly destroyed in
gastrointestinal tract.
Keywords: ferment drugs, diseases of bile-excreting and liver, chronic pancreatitis.
За даними А.Я. Губергріца, хвороби механізмами розвитку ХП при захвожовчовивідних шляхів слугують при- рюваннях жовчовивідних шляхів є:
чиною розвитку хронічного панкреа• перехід інфекції з жовчовивідтиту (ХП) у 63% хворих. Основними них протоків у підшлункову залозу
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(ПЗ) по загальних лімфатичних шляхах;
• утруднення відтоку панкреатичного секрету і розвиток гіпертензії в панкреатичних протоках з
наступним розвитком набряку в ПЗ.
Така ситуація виникає при наявності
каменів і стенозуючого процесу в загальній жовчній протоці;
• біліарний рефлюкс у протоки
ПЗ; при цьому жовчні кислоти та інші
інгредієнти жовчі створюють пошкоджуючий вплив на епітелій проток і
паренхіму ПЗ і сприяють розвитку в
ній запалення.
Розвитку ХП при захворюваннях
жовчовивідних шляхів значно сприяють хронічні захворювання печінки
(хронічний гепатит, цироз). Порушення функції печінки при цих захворюваннях обумовлює продукцію
патологічно зміненої жовчі, яка містить велику кількість перекисів, вільних радикалів, що при потраплянні
разом із жовчю в панкреатичні протоки ініціює в них преципітацію білків, утворення каменів, розвиток запалення в ПЗ.
Ферментні препарати (ФП) застосовують у гастроентерологічній
практиці вже близько 100 років і до
останнього часу з однією конкретною
метою – в якості замісної терапії для
корекції екскреторної недостатності ПЗ, в основному при хронічному
панкреатиті. За останнє десятиріччя
успіхи у вивченні фізіології та патофізіології ПЗ дозволили сформулювати спочатку гіпотетично, а потім
підтвердити на практиці ще одне важливе положення: ферменти можуть
застосовуватись для зняття болю при

панкреатитах, як хронічних, так і гострих.
Екскреторна недостатність ПЗ
розвивається як наслідок порушення
гідролізу нутрієнтів панкреатичними
ферментами в порожнині дванадцятипалої кишки. Причини виникнення цього синдрому багаточисельні
та різноманітні за механізмами його
розвитку:
• хронічний панкреатит;
• муковісцидоз (кістозний фіброз);
• резекція ПЗ;
• резекція шлунка;
• біліарна недостатність;
• глютенова ентеропатія (целіакія);
• недостатність ентерокінази;
• синдром надлишкового бактеріального росту в тонкій кишці.
Від вищевказаних причин та механізму залежить вираженість екскреторної недостатності, її стійкість
та зворотність.
З врахуванням механізму розвитку можна виділити три форми екскреторної недостатності.
• Первинна – безпосередньо
пов’язана з патологією ПЗ:
а) абсолютна – при істинному
зміненні синтезу ферментів та бікарбонатів панкреатичного соку (резекція шлунка або ПЗ, її атрофія, недостатність ентерокінази);
б) відносна – при повній або частковій обструкції панкреатичних протоків та порушенні поступлення соку
у дванадцятипалу кишку (ХП, муковісцидоз).
• Вторинна – обумовлена патологією інших органів та порушенням
дії панкреатичних ферментів на від24
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повідні субстрати при нормальному
синтезі та поступленні соку у дванадцятипалу кишку.
Найчастішою причиною розвитку екскреторної недостатності, безумовно, є ХП, який можна визначити
як прогресуюче захворювання ПЗ,
що характеризується наростаючими та незворотними некротичними
і запально-деструктивними змінами
паренхіми, а також обструктивними
змінами панкреатичних протоків,
які призводять до стійкого порушення функції органа. На ранніх стадіях
основним симптомом екскреторної
недостатності є виражений метеоризм. На більш пізніх – порушення
стільця різного типу. Диспепсія виникає як результат недостатності зовнішньосекреторної функції органу.
Типові ознаки при цьому – стеаторея,
креаторея та амілорея.
Незалежно від причин та механізмів розвитку екскреторної недостатності в якості замісної терапії завжди
використовують ФП [1– 5]. Сьогодні
надлишок ФП на ринку спричиняє
проблему правильного вибору препарату із врахуванням собівартістьефективність. Для цього, в першу
чергу, необхідно пам’ятати вимоги,
яким має відповідати ФП. Міжнародні стандарти до ФП наступні:
• стійкість до дії НCl та пепсину;
• оптимальна дія в діапазоні
рН 4–7;
• вміст достатньої кількості
ферментів для повного гідролізу нутрієнтів у просвіті дванадцятипалої
кишки;
• рівномірне та швидке змішування з їжею;

• одночасний пасаж з їжею зі
шлунка в дванадцятипалу кишку;
• швидке вивільнення у просвіті дванадцятипалої кишки;
• безпечність, відсутність токсичності.
Нажаль, більшість ФП, присутніх
на українському ринку, практично не
відповідають жодному із вищезазначених критеріїв, окрім безпеки. Це
пояснюється тим, що ФП у вигляді
драже та пігулок, зазвичай, майже повністю інактивуються НCl та шлунковим соком через швидку руйнацію
їх оболонки.
Ферментний склад цих препаратів (табл.1) також недостатній (на
вимогу організму одна структурна
одиниця ФП має містити не менше
8000МО ліпази та 800-1000МО протеаз.
Отже, традиційні ФП мають дуже
низьку ефективність через недостатність ферментного складу та високий
ступінь інактивації. Вказані недоліки
змушують збільшувати добову дозу
до 20-24 таблеток, що є недоцільним
ні з лікувальних, ні з економічних
міркувань.
Сучасні ФП (табл. 2) у вигляді мінімікросфер або мікротаблеток високоефективні з наступних причин:
• мають ентеросолюбільну оболонку, яка є кислотостійкою;
• діють при значенні рН вище 5;
• поступають в просвіт ДПК в
максимальній концентрації;
• гранули знаходяться в желатиновій капсулі, яка швидко розчиняється у шлунку і препарат рівномірно
перемішується з їжею.
Показами до призначення препа25
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика складу ФП (таблетки та драже)
Компоненти (МО)
Назва
Мезим форте
Панзинорм
форте

Ліпаза

Трипсин

Амілаза

Інші

3500

250

4200

–

6000

450

7500

Жовчні кислоти,
хімотрипсин, пепсин, НСℓ

Фестал

6000

300

4500

Жовчні кислоти,
геміцелюлоза

Панкурмен

875

63

1050

рослинні жовчогінні

Панкреатин
(Фіпладія)

1000

1250

1250

____

Ораза

Рослинна
(грибова)

___

____

____

Солізим

Рослинна
(грибова)

___

____

____

Сомілаза

Рослинна
(грибова)

___

Рослинна
(грибова)

____

Панзинорм
форте Н

Таблиця 2
Порівняльна характеристика складу сучасних ФП
(мікротаблетки та мікросфери)
Компоненти (МО)
Кількість
Назва
часточок в
Ліпаза
Трипсин
Амілаза
капсулі
Панцитрат

10 000

500

9000

54-63

Креон 10 000

10 000

600

8000

285-303

Креон 25 000

25 000

1000

18 000

488-501

ратів, наведених в таблиці 2, слугує екскреторна недостатність любого ґенезу,
передусім, обумовлена ХП. Наприклад,
для Креону 10000 достатньо 3 капсули
на добу при помірно вираженій екскреторній недостатності, тоді як при резекції ПЗ або муковісцидозі потрібні високі дози – 4-6 капсул на день, або заміна
на Креон 25000.
Тривалість прийому ФП залежить
від патології. При ХП, муковісцидозі,
після резекції ПЗ, шлунка, тобто, в незворотних ситуаціях, прийом має бути

пожиттєвим. За позапанкреатичних
причин, ФП використовують до одужання або ремісії: при біліарній недостатності – до її усунення, при целіакії – в середньому 1–1,5 року, поки на
фоні аглютенової дієти не відновиться
структура слизової оболонки кишки,
синтез секретину та холецистокініну.
Одним з основних принципів лікування панкреатитів є створення функціонального спокою ПЗ, зменшення її
секреторної активності і, таким чином,
зменшення болю. В основі больового на26
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паду полягає підвищення протокового
та тканинного тиску, набряк ПЗ внаслідок порушення відтоку панкреатичного
соку з системи панкреатичних протоків
через їх повну або часткову обтурацію
[6]. Інший механізм пов’язаний з розвитком периневрального запалення та
фіброзу при збільшенні чисельності
сенсорних закінчень в зоні ураження.
У таких випадках медикаментозний вплив на ПЗ грунтується на гальмуванні її активної секреції, зменшенні
об’єму панкреатичного соку, гідрокарбонатів та концентрації ферментів [1, 7,
8]. Досягти цього можна двома шляхами (рис. 1).
На практиці, ні один з медикамен-

тів, наведених на рисунку 1, не спричиняє дію, необхідну для створення
повного функціонального спокою ПЗ.
Їх ефективність коливається в межах 3065% [1, 2, 9]. Найефективнішим є октреотид (Сандостатин), однак і він не
забезпечує повну ліквідацію або значне зменшення больового синдрому. З
огляду на це, дуже привабливим здається можливість використання ФП для
гальмування панкреатичної секреції і
зниження протокової гіпертензії [7,10],
як наслідок, зменшення больових відчуттів (рисунок 2).
Хворим на ХП з больовим синдромом та синдромом екскреторної недостатності слід призначати ФП за іншою

Зменшення панкреатичної секреції

Рисунок 1. Створення функціонального спокою ПЗ та зменшення больового
синдрому.
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схемою, на відміну від хворих на ХП
лише з одним синдромом екскреторної
недостатності. Наприклад, Креон 10000
слід призначати по 2 капсули тричі на
день, причому одна капсула приймається натще за 20 хвилин до їжі, для
гальмування панкреатичної секреції,
друга – під час їжі для корекції екскреторної недостатності. Така схема ефективна у 46% хворих на ХП.
Постійний прийом ФП хворими в
стадії ремісії має мету не лише покращення травлення, але і сприяння профілактиці рецидивів захворювання,

обмежуючи підвищення протокового
тиску.
Отже, при панкреатитах ФП необхідно включати в перелік медикаментів,
які інгібують панкреатичну секрецію.
Використання клініцистами високоефективних ФП, які відповідають всім
міжнародним вимогам, дозволяє оптимізувати терапію панкреатитів та інших
захворювань, що супроводжуються порушенням порожнинного та пристінкового травлення, підвищуючи при цьому
якість життя хворих.

Рисунок 2. Зворотне гальмування панкреатичної секреції і створення функціонального спокою ПЗ за допомогою ФП.
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ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНАЯ КАРЦИНОМА У БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКОЙ HB-ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Б.А. Герасун
В статье рассматривается патогенетическая связь гепатоцеллюлярной
карциномы с хронической HB-вирусной инфекцией
Ключевые слова: гепатоцеллюлярная карцинома, хроническая HBвирусная инфекция.
Hepatocellular carcinoma in patients with chronic HB-virus infection
B.A. Gerasun
The pathogenetic link of hepatocellular carcinoma with chronic HB-virus
infection is represented in this article.
Keywords: hepatocellular carcinoma, chronic HB-virus infection
З вірусним ураженням печінки
пов'язана одна з найпоширеніших злоякісних пухлин – гепатоцелюлярна
карцинома (ГЦК). За даними ВООЗ
(2000), у світі щорічно хворіє 560 000
чоловік, з яких 98,2% вмирає. Вважається, що перше місце серед етіологічних чинників ГЦК належить HBV [1].
HBV – не єдиний гепаднавірус,
що здатний викликати утворення злоякісної пухлини. Збудники гепатиту
лісових байбаків та пекінських качок
також можуть спричиняти розвиток

гепатоми. Відносно легко вона відтворюється на американських байбаках
при штучному їх зараженні вірусом
гепатиту Вучук: пухлини виникають
приблизно у третини інфікованих тварин (у контрольній групі неінфіковані
тварини не хворіють) [2].
Значення HBV як етіологічного
чинника ПГК підтверджується наступними даними:
1. Існує зв'язок між інтенсивністю
НВ-вірусної інфекції та захворюваністю на ПГК. Найчастіше ПГК реєстру29
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ється на Тайвані, в Китаї, в країнах Південної Америки, Південної Азії, тобто
там, де високий рівень захворюваності на HBV-інфекцію. Серед хворих на
ГЦК у Африці і Азії частота виявлення
HВsAg складає 85-90%, у Західній Європі та США – 10-25%. Низька захворюваність на ПГК (менше 5 на 100 тис.
населення) характерна для регіонів з
помірною або незначною інтенсивністю епідемічного процесу [3].
2. У проспективному дослідженні на Тайвані захворюваність на 10
тис. осіб із хронічною персистенцією
HВsAg та HВeAg становила 1169, тоді
як серед неінфікованих пацієнтів – 39
[4]. За іншими даними, така загроза
для інфікованих вища у 700–1000 разів. Частота виявлення НВsАg у хворих з гепатокарциномою у 300 – 400
раз вища, ніж у хворих з онкохворобами іншої локалізації [5].
3. У клітинах ПГК та виведених
від них клітинних лініях виявляється
НВsАg і нуклеотидні послідовності вірусної ДНК, інтегровані з геномом клітини. До речі, одним з перших підтверджень гіпотези В.М. Жданова (1975) і
Z. Hirschman (1976) про гепатит В як
інтегративну інфекцію якраз і було
виявлення у клітинах ПГК провіруса,
інтегрованого у кількох сайтах клітинної DNA [6]. Вивчення особливостей
вірусної ДНК у таких клітинах показало, що вона вкорочена та метильована,
особливо в тих нуклеотидних послідовностях, які відповідають за кодування НВсАg. Ймовірно, внаслідок
цього в клітинних лініях, у яких йде інтегрований інфекційний процес, продукується деяка кількість НВsАg, але
без синтезу НВсАg і вільної ДНК, а в

клітинах ПГК міститься значно менше
НВsАg, ніж в сусідніх здорових. НВсАg
у таких клітинах зазвичай відсутній.
Саме тим можна пояснити низький
титр НВsАg, відсутність НВеАg і вірусної ДНК-полімерази у крові хворих
з ПГК.
4. Вже у перших спробах культивування HBV у лейкоцитах крові було
помічено, що лейкоцити хворих на ГВ
легше переходять у перещеплювану
культуру, ніж клітини здорових людей.
Це може витлумачити здатність HBV
викликати трансформацію клітин.
Сьогодні є декілька ліній клітин (зокрема культура фібробластів мишей),
у яких під впливом HBV відбувається
необластична трансформація.
На можливість злоякісної трансформації, зумовленої HBV, вказує і
його подібність до ретровірусів. Хоч
HBV ДНК-місний, а ретровіруси –
РНК-місні, вони мають подібні геноми. Є аналогії у механізмі реплікації та
в нуклеотидних послідовностях гена
зворотної транскриптази. Для гепаднавірусів і ретровірусів характерна
тривала інтеграція, що супроводжується експресією оболонкового антигена.
5. Вакцинація проти гепатиту В
виразно впливає на рівень захворюваності на ГЦК у ендемічних регіонах.
Після введення обов’язкової вакцинації проти гепатиту В на Тайвані захворюваність на ГЦК зменшилась на 32%
[4].
На зв'язок ПГК з НВ-вірусною інфекцією опосередковано вказує і середній вік хворих на карциному: там,
де внаслідок значного поширення
НВ-вірусної інфекції часто інфікова30
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ні діти раннього віку, ПГК переважно
реєструється у 30-40-річних осіб; у регіонах з низьким рівнем НВ-вірусної
інфекції серед дітей, на ПГК хворіють
люди похилого віку. Такі спостереження дають підстави для висновку, що
ПГК розвивається в середньому через
35 років після зараження, тобто розвитку пухлини передує тривалий інфекційний процес. За цей час у значної
частини хворих на ХГВ процес прогресує у цироз, а це сприяє розвитку ГЦК.
Ризик розвитку ГЦК у хворих, що хворіють на HBsAg-позитивний цироз печінки понад 5 років, не перевищує 15%
у ендемічних областях і 10% – у західних країнах [7]. У разі змішаної HBV
та HСV-інфекції ризик розвитку ГЦК
значно зростає [8]; приєднання HDV
до HBV збільшує ризик розвитку ГЦК
не менше, ніж у три рази [9].
Щорічна захворюваність на ГЦК
серед пацієнтів із цирозом печінки –
2,5%. Цироз-рак – найчастіша форма
цієї хвороби. Вважається, що некрози печінкової тканини сприяють розвитку ПГК [10]. Більше 30% пухлин
виникає у хворих без суттєвих змін у
архітектоніці печінки. Переважно хворіють чоловіки.
Зв’язок ПГЦ з HBV (та HCV) сумнівів не викликає, але механізми онкогенезу вивчені недостатньо. Існує
припущення, що вірус має відношення лише до проміжної фази процесу –
розвитку макронодулярного цирозу.
Більшість дослідників одностайні
в тому, що хронічний запальний процес, зумовлений імунною відповіддю
на інфіковані гепатоцити, відіграє провідну роль у процесі канцерогенезу
[11]. Злоякісна трансформація гепато-

цитів відбувається на тлі посиленого
клітинного поновлення, зумовленого
хронічним запаленням та пошкодженням клітин в умовах окислювального
стресу. Ці процеси асоційовані з генетичними порушеннями, що сприяють
активації онкогенів [12].
Підвищений ризик розвитку ГЦК
пов’язаний із цирозом печінки та багаторічною персистенцією HВsAg. У
деяких хворих з числа тих, в кого після
припинення персистенції HВsAg у печінці наявна DNA HBV, розвивається
ГЦК [13].
Зумовлений інтеграцією HBV процес трансформації гепатоцитів відбувається повільно, вважається, що лише
за 20–30 років виникають виражені
геномові зміни (перебудова клітинної
DNA за рахунок DNA HBV). Інтеграція вірусної HBV DNA у хромосоми
клітин відбувається рідко, серед генів
HBV лише ген Х (HВxAg) розглядається як такий, що може приймати участь
у канцерогенезі [14].
Білок Х гена приймає участь у різноманітних процесах, серед яких транскрипція генів, клітинна проліферація,
репарація DNA та апоптоз. НВх активує більшість клітинних та вірусних
генів, активізуючи впливає на процеси транскрипції, сприяє виникненню
порушень нуклеоцитоплазматичної
транслокації і може приймати участь у
процесах онкогенезу [15–18]. Розвитку
ПГК можуть сприяти і деякі мутації
у S та pre-S регіонах HBV. Транскрипційна трансактиваторна активність
HBV індукується мутацією у pre-S/Sпослідовності в час або після інтеграції. Утворені при цьому поліпептиди
можуть відігравати певну роль у роз31
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витку ГЦК [19, 20]. На це, зокрема, вказує те, що варіанти HBV із спонтанною
мутацією у ділянці pre-S2 великого поверхневого білка HBV часто виявляють у печінці хворих на хронічну HBвірусну інфекцію із ГЦК. Доведено, що
мутант може посилювати ріст клітин у
лінії нетрансформованих гепатоцитів
людини, а також викликати нодулярну
трансформацію гепатоцитів у трансгенних мишей [21].
Певне значення у процесі онкогенезу можуть мати генотипові особливості вірусу. У дослідженні на Тайвані
були отримані дані, згідно яких серед
пацієнтів з ГЦК у віці старше 50 років
переважав генотип С (60%, проти 23%
у безсимптомних вірусоносіїв того ж
віку; р<0,001); генотип В частіше зустрічався у хворих на ГЦК, молодших
50 років [22].
Найчастіше виділяють такі морфологічні форми ПГК: нодулярну –характерні великі вузли пухлини, які
оточені незміненою тканиною; масивну – більшу частину печінки займає
пухлина, яка інфільтрує і оточуючу
тканину; дифузну – уся печінка виповнена невеликими вузлами пухлини
[23].
Клінічні прояви поліморфні. Частіше виникає картина декомпенсованого цирозу печінки. Характерні загальна слабість, гарячка, анорексія,
нудота, тривалий біль у животі, втрата
ваги. У пізніх стадіях виражені явища
портальної гіпертензії, жовтяниця. Характерні також ракова інтоксикація,
можуть виникати кровотечі (мелена,
блювання «кавовою гущею», кровотечі
з вен стравоходу).
Печінка велика, займає праву по-

ловину живота, при пальпації ущільнена, нечутлива. В залежності від морфологічної форми можуть пальпуватися
бугристості або (5–6%) пухлина.
У стадії розгорнутої клінічної картини виникають лейкоцитоз, анемія,
значно підвищується ШОЕ. Біохімічні показники свідчать про виражену
клітинно-печінкову
недостатність,
проте типових для ПГК ознак нема.
Інколи хвороба має прихований перебіг і проявляється лише метастазами у
мозок, легені, кістки.
Діагностика складна. Питання
вирішує настороженість до ГЦК. Має
значення зменшення титру НВsAg та
зникнення з крові НВеАg у хворого
на цироз печінки [24]. Доцільне дослідження альфа-фетопротеїну в крові.
Надійність діагностування ГЦК за допомогою визначення АФП залежить
від стадії її розвитку. Так, на початку
хвороби (перша-друга стадія) при допомозі тесту можна діагностувати
тільки 15-40%, в той час як у третійчетвертій стадії – до 90% захворювань.
Середня частота виявлення пухлини
шляхом дослідження АФП становить
70-72% [25]. У хворих на ЦП та ХГВ
альфа-фетопротеїн доцільно визначати кожні 6–12 місяців.
До інших сироваткових маркерів ГЦК належать В-катенін, остеопонтін, використовуються і генетичні
маркери ГЦК (зокрема, mRNA альфафетопротеїну та mRNA зворотної транскриптази) [26]. У разі виявлення підвищеного вмісту альфа-фетопротеїну
в сироватці крові виконується
комп’ютерна або магнітно-резонансна
томографія з контрастуванням [27,
28].
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Лікування залежить від стадії хвороби (рис. 1).
З метою повного виліковування
використовують хірургічне видалення
пухлини: ортотопічну трансплантацію, резекцію печінки або її локальне
руйнування; у разі неможливості оперативного втручання – хіміотерапія,
радіотерапія та ін. З метою локального
руйнування пухлини проводять радіочастотну аблацію (високочастотний коагуляційний некроз пухлини та
оточуючої тканини під впливом електричного струму). Вважається, що цей
метод є ефективнішим, ніж інші локальні методи аблації (ін’єкції етанолу
або оцтової кислоти крізь шкіру) [29].
Трансплантація печінки у HBVінфікованих хворих з ГЦК дозволяє
видалити пухлину і замінити дисфункціональну печінкову паренхіму. Однак

первісний ентузіазм з приводу трансплантації був стриманий відносно невисокими показниками виживання
хворих [30]. Виживання хворих із НВвірусною інфекцією та ГЦК є значно
меншим аніж хворих, що оперовані з
приводу НВ-вірусної інфекції без ГЦК
або з приводу ГЦК без HBV [31]. Досягнення такого важливого показника
як безрецидивна тривалість життя понад 5 років після резекції печінки можливе, якщо операція виконана у початковій фазі хвороби [32].
Обговорюються питання медикаментозного лікування ПГК, зокрема з
використанням цитостатиків, інгібіторів ангіогенезу (талідомід), інтерферонів тощо, перспективним вважається
використання моноклональних антитіл до фактору росту ендотелію судин
(бевацизумаб). Однак ці препарати

Рисунок 1. Загальні підходи до лікування гепатоцелюлярної карциноми залежно від стадії і функціонального стану печінки [13].
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сьогодні ще не знайшли використання
в клініці через суперечливі результати
їх випробування.
Профілактика ГЦК полягає у попередженні НВ-вірусної інфекції шляхом вакцинації, а у випадку її розвитку
ефективним є проведення противірусної терапії. Практично всі дослідники,
що вивчали цю проблему, стверджу-

ють, що ефективна противірусна терапія суттєво зменшує частоту розвитку
ГЦК у хворих на хронічні вірусні гепатити.
Враховуючи високу ефективність
лікування ХГВ аналогами нуклеоз(т)идів можна очікувати зменшення частоти розвитку ГЦК, походження якої є
наслідком HBV-інфекції.
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ПАТОМОРФОЛОГІЯ ПЕЧІНКИ У ВИПАДКАХ ЕПІДЕМІЧНОГО ГРИПУ
(2009 рік) З РОЗВИТКОМ АТИПОВОЇ ПНЕВМОНІЇ
О.М. Гаврилюк1, Г.Л. Столяр2
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Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Львівське обласне патологоанатомічне бюро
Ключові слова: грип, атипова пневмонія, стеатоз
Патоморфология печени в случаях эпидемического гриппа (2009 год)
с развитием атипичной пневмонии
Е.М. Гаврылюк, Г.Л. Столяр

Исследование ткани печени в 75 аутопсийных случаях умерших от
атипичной пневмонии при гриппе во Львовской области в ноябре-декабре
2009 года показало, что в 72% был выявлен стеатоз, который наблюдался в
основном при наличии сопутствующих заболеваний, особенно ожирения и
сахарного диабета. Изменения в печени по всей вероятности обусловлены
предсуществующей сопутствующей патологией и не являются результатом
вирусной инфекции или ее лечения.
Ключевые слова: грипп, атипичная пневмония, стеатоз печени
Liver pathomorphology in cases of influenza infection
associated with atypical pneumonia
O.M. Gavrilyuk. H.L. Stolyar
Liver tissue examination in 75 autopsies (cases of atypical pneumonia in influenza infection in Lviv region – november-december 2009) shows steatosis (72%)
revealed mostly in patients with associated diseases, especially obesity and diabetes
mellitus. Changes in the liver are probably caused by the associated pathology and
are not a result of viral infection or its treatment.
Key words: influenza, atypical pneumonia, liver steatosis
Вступ. Печінка характеризу- роль у танотогенезі при захворюванється значними компенсаторно- нях інших органів та систем здається
пристосувальними ресурсами, тому її не дуже важливою. Але в той же час
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будь-які хвороби. що супроводжуються метаболічними розладами,
зумовлюють функціональне перенапруження паренхіми печінки. Отже і
наявність альтеративних змін.
Межа між адаптаційними реакціями та пошкодженням органа є досить
нечіткою і потребує комплексного
аналізу. В цьому напрямку проводиться багато експериментальних досліджень, в яких моделюються ті чи інші
варіанти гострого і хронічного пошкодження печінки різної інтенсивності
[1]. Досліджуються зміни печінки при
захворюваннях інших органів та систем [2].
Ми зупинились на своєрідній
«природній моделі» ураження печінки
при гострій вірусній інфекції з розвитком смертельної атипової пневмонії. Безпосередньою причиною смерті у цих випадках була дихальна та
серцево-судинна недостатність, але у
значної кількості хворих виявлялись
ураження печінки – стеатоз, фіброз,
альтеративно-некротичні зміни, які
теж могли відіграти певну роль у танатогенезі або служити маркером попередніх змін у цьому органі. При оцінюванні стану печінки основна увага
була приділена саме морфологічним
змінам, як найбільш об’єктивним, в
порівнянні з біохімічними показниками.
Смерть при атиповій пневмонії
спостерігається переважно у хворих
із наявністю супутньої патології. За
даними літератури це можуть бути
найрізноманітніші ураження, найчастішими з яких є ожиріння, ішемічна
хвороба серця, вади серця, хронічні
захворювання легень, ендокринні роз-

лади та ін. [3, 4, 5, 6]. Частина із цих
станів характеризується асоційованими змінами печінки (наприклад,
метаболічний синдром), для інших це
менш характерно. Тому виявлені зміни в печінці могли служити маркером
попередніх уражень.
Крім того, всі хворі були госпіталізовані та одержували інтенсивне
лікування, що теж можна розцінювати як окремий та потенційно гепатотоксичний фактор впливу. Реакції на
медикаментозні впливи добре відомі і
включають запалення, переважно гранульоматозне, холестаз та альтерацію
паренхіми. Гетерогенність таких змін
значно ускладнює розуміння патогенезу виявлених уражень [7].
Сама інфекція була зумовлена вірусами без доведеного гепатотропного ефекту, але враховуючи генералізований характер захворювання,
активацію захисних механізмів та гіпоксію, пов’язану з наростаючою дихальною недостатністю, виключити
можливість пошкоджуючого впливу
даних факторів на тканину печінки
теж не можна. Крім того, існує гіпотеза, згідно якої при деяких вірусних
інфекціях, зокрема при грипі А, може
спостерігатись імуноопосередковане,
так зване колатеральне, пошкодження
гепатоцитів [8.9]. Розуміючи складність та багатофакторність патогенезу, ми спробували виділити найбільш
імовірні впливи, які відіграли роль у
розвитку змін в печінці.
Метою дослідження була характеристика змін печінки, виявлених у
випадках грипу з розвитком смертельної атипової пневмонії, та аналіз механізмів їх розвитку і можливої ролі в
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танатогенезі.
Матеріал та методи. Було вивчено
матеріали 75 автопсійних досліджень
померлих від атипової пневмонії,
проведених на базі Львівського обласного патологоанатомічного бюро
у листопаді-грудні 2009 року. У групу
були включені випадки з морфологічно підтвердженою атиповою пневмонією та наявністю гістологічних
препаратів печінки. Морфологічними
критеріями атипової пневмонії вважались: мононуклеарна інфільтрація
міжальвеолярних перетинок, серозногеморагічний вміст у просвітах альвеол, гіалінові мембрани та депозити фібрину. Крім того, в більшості
випадків виявлялись морфологічні
маркери вірусної інфекції – серознонекротичний трахеїт, метаплазія призматичного епітелію, внутрішньоклітинні включення. В кожному випадку
враховувались наступні показники:
стать, вік, тривалість захворювання.
тривалість стаціонарного лікування.
тип віруса, наявність вторинної інфекції, ступінь ожиріння. супутні захворювання (розділені на ожиріння
з/без цукрового діабету та інші захворювання). Генотип вірусу визначався
за допомогою полімеразної ланцюгової реакції. Ступінь ожиріння оцінювався за індексом маси тіла (ІМТ): < 25
(відсутнє), > 25 (наявне). У всіх випадках проводилась інтенсивна терапія,
яка обов’язково включала "Таміфлю"
та антибактеріальні препарати.
Морфологічне дослідження тканини печінки проводив спеціаліст, не
ознайомлений з клінічною та лабораторною характеристикою пацієнта. Всі препарати вивчались одним досвідченим

патоморфологом. Тканина печінки
фіксувалась у 10% забуференому формаліні і після рутинної обробки фарбувалась гематоксилін - еозином та трихромом Массона. Патогістологічні зміни оцінювались за якісними ознаками або напівкількісною шкалою. При
описі стеатозу враховувались: розповсюдженість (< 10% - відсутній, 1030% - незначний, 30-60% - помірний.
>60% - виражений), характер вакуолей
(мікровакуольний, макровакуольний.
змішаний), локалізація (центролобулярний, перипортальний,змішаний).
Альтеративно-запальні зміни (активність процесу) розцінювались як незначні (інфільтрація портальних трактів незначна або відсутня) та помірні (помірна інфільтрація портальних
трактів і септ та поодинокі інтралобулярні скупчення макрофагів). Оцінка фіброзу передбачала чотири ступені вираженості: незначне розширення портальних трактів (відсутній), поодинокі короткі септи (незначний),
множинні довгі, включаючи портоцентральні септи (виражений), утворення вузлів (цироз).
Статистичний аналіз. Досліджувані дані були представлені у вигляді
середніх величин ± стандартне відхилення (кількісні показники) та відсотків
(якісні та порядкові показники). Для
виявлення статистичної значущості різниці показників між підгрупами застосовували непараметричний
критерій Краскела-Уолліса, як такий,
що є невибагливим до форми розподілу у вибірці. Статистична обробка
здійснювалась за допомогою пакету
програм “Statistica for windows 5.0”
(Statsoft. USA)
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Результати та їх обговорення. Характеристика всіх автопсійних випадків представлена у таблиці 1. Атипова
пневмонія майже з однаковою частотою спостерігалась у чоловіків та жінок (48/52%). Середній вік хворих становив 38,3 роки (від 15 до 60 років).
Тривалість захворювання коливалась
від 1 до 33 днів (середня – 9,52). Тривалість перебування в стаціонарі – від 1
до 19 днів (середня – 4,38). У 45 (60%)
випадках було ідентифіковано збудник: вірус грипу A(H1N1) – у 52%, вірус А – у 8%. Вторинне інфікування
спостерігалось у 29,3%. У 72% було виявлено супутні захворювання, серед
яких зустрічались: ожиріння, цукровий діабет, багатовузловий зоб, гіперплазія надниркових залоз, гіпертонічна хвороба, атеросклероз, хронічні захворювання легень, туберкульоз, злоякісні пухлини.
Аналіз гістологічних змін тканини печінки показав, що у більшості випадків спостерігався стеатоз
(72%). При цьому у 33,3% зміни захоплювали 10-30% паренхіми органа і в
26,7% – 30-60% паренхіми; переважали макровакуольні ураження (41,3%)
або змішаний варіант (24%). Жирова
дистрофія спостерігалась переважно
у центролобулярних відділах (34,7%)
або дифузно по всій часточці (34,7%).
Альтеративно-запальні зміни були виявлені лише у 25,3% і були незначними в 13,3% або помірно вираженими
(12%). Фіброз майже у половини хворих був відсутнім (48%) або незначним (36%).
Для оцінки значення окремих патогістологічних змін у пацієнтів з різними супутніми захворюваннями ви-

значався критерій Краскела-Уолліса
(таблиця 2). Виявилось, що достовірні відмінності у трьох досліджуваних
групах спостерігались лише стосовно
наявності стеатозу (р < 0,03) та його
локалізації (p < 0,01).
Аналіз результатів дозволив виявити, що зміни у печінці включали
стеатоз, альтеративно-запальні ураження та фіброз. Стеатоз печінки спостерігався у даній групі частіше, ніж
у загальній популяції (72% -30%) [7].
Вивчення особливостей поширення,
локалізації та типу вакуольних змін
показало, що у переважній більшості
випадків спостерігались ураження 1060% гепатоцитів, макровакуольного
або змішаного типу з локалізацією у
центролобулярних відділах або дифузно у всій часточці. Такий набір змін за
даними літератури найчастіше зустрічається при алкогольному стеатозі
або неалкогольній жировій хворобі
печінки [10,11,12]. Наступним кроком
стало дослідження частоти супутніх
захворювань, які спостерігались у пацієнтів і могли спричинити виявлені
зміни печінки. Поділ на підгрупи був
проведений з урахуванням наявності
супутньої патології та її можливої ролі
у розвитку стеатозу. Дані про вживання алкоголю не вдалося зібрати, тому
ми вважали, що цей стимул був більшменш рівномірно розподілений у всіх
трьох підгрупах. Основна увага була
приділена факторам, які могли спричинювати неалкогольний стеатоз [1].
Серед таких впливів найважливішими були ожиріння, яке спостерігалось
у 38,7% випадків та цукровий діабет
– 2,7%. Статистичний аналіз показав,
що достовірні відмінності між гістоло39
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Таблиця 1.
Характеристика 75 випадків померлих від атипової пневмонії
Параметр
Випадки (n=75)
Стать. Ч/Ж n (%)

36/39 (48/52)

Вік (роки)*

38.3 ± 11.6 [15-60]

Тривалість захворювання (дні)*

9.52 ± 6.19 [1-33]

Тривалість перебування в стаціонарі (дні) *

4.38 ± 4.53 [1-19]

Тип вірусу, n (%)
Н1N1

39 (52)

А

6 (8)

Не виділено

30

Вторинна інфекція, n (%)

22 (29.3)

Супутні захворювання, n (%)
Відсутні

21 (28)

Ожиріння + цукровий діабет

31 (41.3)

Інші

23 (36.7)

Стеатоз, n (%)
Наявний

54 (72)

Відсутній

21 (28)

Стеатоз (розповсюдження), n (%)
Незначний

25 (33.3)

Помірний

20 (26.7)

Виражений

9 (12)

Стеатоз (тип вакуолей), n (%)
Макровакуольний

31 (41.3)

Мікровакуольний

5 (6.7)

Змішаний

18 (24)

Стеатоз (локалізація), n (%)
Центролобулярний

26 (34.7)

Перипортальний

2 (2.6

Змішаний

26 (34.7)

Альтеративно-запальні зміни, n (%)

19 (25.3)

Незначні

10 (13.3)

Помірні

9 (12)

Фіброз, n (%)
Відсутній

36 (48)

Незначний

27 (36)

Виражений

9 (12)

Цироз
3 (4)
* Результати представлені у вигляді середнього арифметичного (стандартне відхилення)
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Таблиця 2.
Гістологічні зміни. асоційовані із супутніми захворюваннями
Супутні
Ожиріння Інші супутні
Параметр
захворювання
+ ЦД
захворювання
Р
відсутні (n=21) (n=31)
(n=23)
Стеатоз, n (%)

0.03

Наявний

11 (52.3)

24 (77.4)

19 (82.6)

Відсутній

10 (48.7)

7 (22.6)

4 (17.4)

Стеатоз (розповсюдження), n (%)

0.54

Незначний

2 (9.5)

12 (38.7)

11 (47.8)

Помірний

7 (33.3)

10 (32.3)

3 (13.1)

Виражений

2 (9.5)

2 (6.4)

5 (21.7)

Стеатоз (тип вакуолей), n (%)

0.09

Макровакуольний

6 (28.6)

16 (51.6)

9 (39.1)

Мікровакуольний

2 (9.5)

-

3 (13.1)

Змішаний

3 (14.2)

8 (25.8)

7 (30.4)

Стеатоз (локалізація), n (%)
Центролобулярний
Перипортальний
Змішаний

0.01
8 (38.1)

12 (38.7)

6 (26.1)

-

1 (3.2)

1 (4.3)

3 (14.2)

11 (35.5)

12 (52.2)

Альтеративно-запальні зміни, n (%)

0.135

Відсутні-незначні

17 (81)

26 (83.9)

19 (82.6)

Помірні

4 (19)

5 (16.1)

4 (17.4)

Фіброз, n (%)
Відсутній–незначний
Виражений-цироз

0.162
20 (95.2)

23 (74.2)

20 (86.9)

1 (4.8)

8 (25.8)

3 (13.1)

гічними проявами у трьох підгрупах з
різними варіантами супутньої патології спостерігались лише стосовно локалізації стеатозу у часточці – у хворих з
ожирінням та цукровим діабетом зміни спостерігались переважно у центрі часточок. Одержані результати, на
нашу думку, можна пояснити неможливістю в даному дослідженні врахувати випадки з алкогольним ураженням печінки, які могли зустрічатись у
всіх трьох підгрупах та порівняно невеликим об’ємом вибірки.
Медикаментозні впливи найчас-

тіше проявляються дифузним, мікровакуольним стеатозом [10]. Такі
зміни були виявлені у 2,7%, і, найімовірніше, були зумовлені попередньою
тривалою терапією з приводу туберкульозу та злоякісної пухлини. Ефект
лікування атипової пневмонії на печінку можна вважати мінімальним
і однотипним, оскільки тривалість
госпіталізації (тривалість інтенсивної
терапії) достовірно не відрізнялась у
групах з різною супутньою патологією (р < 0,765). лікування проводилось
згідно протоколу і було недостатньо
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довгим для розвитку значних паренхіматозних змін.
Згідно наших даних (незначний
ступінь вираженості альтеративнозапальних змін, які виявлялись лише
в третині випадків), імовірність того,
що віруси грипу можна вважати факторами, здатними спровокувати ураження паренхіми печінки, невисока,
хоча обґрунтування даного положення безумовно потребує подальших
досліджень. Фіброз як остання стадія розвитку хронічних захворювань
печінки, виявлявся лише у половині
випадків (52%) і був переважно незначного ступеня вираженості. Його генез імовірно пов’язаний із попередньо
існуючою патологією.

Висновки:
1. Серед померлих від атипової
пневмонії стеатоз печінки виявлявся
частіше, ніж у звичайній популяції.
2. Нагромадження ліпідів спостерігалось переважно у хворих із
супутньою патологією і найчастіше у
випадках з ожирінням та цукровим
діабетом.
3. Виявлені патогістологічні зміни
аналогічні проявам стеатозу алкогольного та неалкогольного ґенезу з незначною вираженістю альтеративнозапальних процесів та фіброзу.
4. Зміни в печінці ймовірно зумовлені попередньо існуючою супутньою патологією і не є результатом вірусної інфекції або її лікування.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ СТЕАТОЗА ПЕЧЕНИ
И НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТА С ПРИМЕНЕНИЕМ
НАТУРАЛЬНЫХ ФОСФОЛИПИДОВ
А.Ю. Филиппова
Днепропетровская государственная медицинская академия
Ключевые слова: стеатоз печени, неалкогольный стеатогепатит,
диагностика, лечение.
ОПТИМІЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ЛІКУВАННЯ СТЕАТОЗУ ПЕЧІНКИ
ТА НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ З ВИКОРИСТАННЯМ
НАТУРАЛЬНИХ ФОСФОЛІПІДІВ
А.Ю. Філіпова
У роботі представлені результати випробування препарату лівенціале у
складі комплексної терапії стеатозу печінки та неалкогольного стеатогепатиту
Ключові слова: стеатоз печінки, неалкогольний стеатогепатит, діагностика,
лікування.
Optimization of approaches in liver steatosis treatment and non-alcoholic
steatohepatitis with using natural phospholipids.
A.Yu. Filippova
In the article it was analyzed results of using natural phospholipids based on basic treatment of patients who have liver steatosis and non-alcoholic steatohepatitis.
Іt’s shown a considerable improvement of clinical duration of this liver pathology,
normalization of biochemical indicators and tendency to reduction of acoustic density of liver parenchyma and size of inflammatory nidus.
Keywords: liver steatosis, non-alcoholic steatohepatitis, diagnostics, treatment
Вступление. Хронические заболевания печени чрезвычайно широко
распространены во всем мире и создают серьезную проблему для здравоохранения. Известно, что наряду с
другими факторами, большую роль
в развитии хронического гепатита и
цирроза печени играют нарушения

обмена, в первую очередь, жирового.
Изменения в печени при нарушениях
обмена аналогичны изменениям, наблюдающимся при злоупотреблении
алкоголем. Как и при алкогольной болезни печени, основными формами
поражения печени являются стеатоз
(или жировая дистрофия печени) и
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стеатогепатит, который принято обозначать как неалкогольный (метаболический) стеатогепатит [1,2,3].
Стеатоз печени и стеатогепатит –
это заболевания, при которых в печеночных клетках происходит накопление жира (стеатоз) и развитие реакции
воспаления и гибель клеток (стеатогепатит). Накопление жира может быть
реакцией печени на различные токсические воздействия, иногда этот процесс связан с некоторыми заболеваниями и патологическими состояниями
организма. Основными причинами
стеатоза печени являются:
нарушение обмена веществ – сахарный диабет 2 типа, ожирение, гипертриглицеридемия;
• действие токсических факторов – алкоголя, некоторых токсических веществ, лекарственных препаратов;
• несбалансированное питание
(переедание, голодание, недостаток
белка в рационе);
• хронические заболевания пищеварительной системы с синдромом
нарушенного всасывания.
Жировая инфильтрация печени,
не связанная с действием алкоголя
или других токсических веществ, называется первичным или неалкогольным стеатозом. Таким образом, далеко
не всегда поражение печени связаны с
действием токсических факторов (алкоголя, лекарственных препаратов).
Сегодня распространенность неалкогольной жировой болезни печени
весьма значительна. Примерно у четверти населения развитых стран выявляется стеатоз печени (СП), а у 3,511% – неалкогольный стеатогепатит

(НАСГ), включая цирроз печени. У
тучных людей неалкогольная жировая
болезнь печени диагностируется намного чаще, чем у лиц с нормальным
весом [4,5].
Лечение заболеваний печени требует индивидуального подхода. Главная задача – восстановление функций
печени. Поскольку многие препараты
оказывают негативное влияние на печень, целесообразно рекомендовать
лекарственные средства на основе натуральных компонентов. Например,
на основе натуральных фосфолипидов, которые хорошо зарекомендовали
себя при лечении различных хронических заболеваний печени. Особый интерес для практических врачей представляет использование натуральных
фосфолипидов при жировой инфильтрации печени различной этиологии.
Прежде всего, это касается неалкогольной жировой инфильтрации печени [6,7,8,9].
Наряду с натуральными фосфолипидами всем больным СП и НАСГ, независимо от этиологии и активности
процесса, назначается базисная терапия. Особое место в базисной терапии
отводится нормализации процессов
пищеварения и всасывания, устранению избыточного роста микробной
флоры в тонкой кишке и нормализации бактериального состава толстой
кишки.
Расшифровка деталей этиологических и патогенетических механизмов диффузных заболеваний печени
явилась основой для разработки новых схем их терапии. В лечении СП
и НАСГ в настоящее время используются натуральные эссенциальные
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фосфолипиды, которые являются патогенетическими препаратами с доказанной эффективностью. В нашей
работе исследовалась эффективность
базисной терапии и терапии с применением натуральных фосфолипидов.
Цель исследования: на основе выявленных клинико-биохимических
нарушений у больных СП и НАСГ
обосновать методы коррекции выявленных нарушений.
Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 70
пациентов с диагнозом СП и НАСГ в
возрасте 32–69 лет. Все больные имели сопутствующую гастроэнтерологическую патологию (хронический
гастродуоденит, хронический бескаменный холецистит, калькулезный
холецистит, хронический панкреатит,
постхолецистэктомический синдром).
Для верификации диагноза использовали
клинико-анамнестические
данные, биохимическое исследование
крови («печеночный комплекс»), ультразвуковое исследование органов
брюшной полости, морфологическое
исследование биоптатов печени. Пациенты с вирусными и алкогольными
поражениями печени из исследования
исключались.
Все обследованные пациенты были
разделены на группы и подгруппы:
основную составили 17 больных СП
(1п) и 13 больных с НАСГ (2п), а контрольную – 24 больных СП (3п) и 16
больных НАСГ (4п). Пациенты основной группы получали базисную терапию и натуральные фосфолипиды в
составе препарата ливенциале. Ливенциале больные получали вначале лечения внутривенно, потом перорально на

протяжении 30 дней.
Основой препарата ливенциале
служит экстракт из соевых бобов, состоящий преимущественно из фосфатидилхолина с высокой концентрацией
полиненасыщенных жирных кислот
(70% линолевой и олеиновой). По своей
химической структуре ливенциале соответствует природным фосфолипидам
организма, но в функциональном отношении активнее их, благодаря содержанию в 1-м и 2-м положении молекул полиненасыщенных жирных кислот, что в
свою очередь, повышает пластические
свойства фосфатидилхолина в восстановлении структуры поврежденных
биомембран гепатоцитов и повышает
их физиологическую активность.
Учитывая, что пациенты получали
ливенциале на фоне базисной терапии,
для оценки эффективности использовали контрольную группу больных.
По полу, возрасту, заболеваниям, приведшим к развитию СП и НАСГ, они
соответствовали больным основной
группы.
Пациенты контрольной группы на
протяжении 30 дней получали только
базисную терапию. Основными компонентами ее были диета №5, режим, исключение приема алкоголя, гепатотоксических лекарств, профессиональных
и бытовых вредностей, лечение сопутствующих заболеваний органов пищеварения и других органов и систем; по
показаниям применялись панкреоферментные препараты, спазмолитики,
прокинетики, антиоксиданты.
Оценка субъективного и объективного состояния больных проводилась
ежедневно, результаты лабораторноинструментального исследования –
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при госпитализации, на 7, 14, 21 сутки
от начала лечения и при выписке из стационара.
Результаты исследования и их
обсуждение. Анализ эффективности
лечения, по сравнению с контрольной
группой, выявил следующие результаты. Под влиянием ливенциале уже на
4-5 день лечения у пациентов основной
группы (1п и 2п) наступало улучшение
общего состояния: уменьшались диспепсия и болевые ощущения, в то время как у больных контрольной группы
(3п и 4п) улучшение отмечалось только
на 10 – 12 день терапии. Через 2 недели
от начала лечения нарушение общего
состояния, слабость, хотя и значительно меньшей интенсивности, сохранялись у 3 пациентов (23,0 %) 2п группы. В
контрольной группе (4п) такие симптомы отмечались у 9 больных (56,2%). У
большинства больных из 1п и 2п групп

исчезли боль и ощущения тяжести в
области правого и левого подреберьев,
их практически перестали беспокоить
диспептические явления (таблица 1).
Умеренная болезненность во время пальпации в верхних отделах живота, больше в правом подреберье,
сохранялась только у 4 пациентов 2п
группы (30,7%); в контрольной группе на 14 день лечения болезненность
в правом подреберье была выявлена
у 12 больных 4п группы (75,0%) и у 7
больных 3п группы (29,1%). После 21
дня лечения болезненность при пальпации верхних отделов живота сохранялась у 10 пациентов контрольной
группы (25,0%).
Об успешном лечении с применением в комплексной терапии препаратов натуральных фосфолипидов свидетельствовал и тот факт, что
уже через 2 недели от начала лечения

Таблица 1.
Динамика клинических показателей у обследованных пациентов
Клинические данные
Болезненностьвверхних
Диспепсический
отделахживотавовремя
Болевой
синдром
Группы
синдром
пальпации
пациентов
День обследования
5
29,4%

4
23,5

1
5,8%

-

-

8
61,5%

4
30,7%

1
7,6%

9
69,2%

6
46,1%

4
30,7%

1
7,6%

10
41,6%

6
25,0%

4
16,7%

2
8,4%

11
45,8%

9
37,5%

7
29,1%

2
8,4%

13
81,2%

9
56,2%

6
37,5%

4
25,0%

14
87,5%

13
81,2%

12
75,0%

8
50,0%

-

2
11,7%

1
7,6%
4
16,7%
6
37,5%
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-

3
23,0%
6
25,0%
9
56,2%

6
35,2%

5
29,4%
7
53,8%
8
33,4%

14-й 21-й

11
68,7%

7-й

9
52,9%

1-й

11
84,6%

14-й 21-й

13
54,1%

7-й

14
87,5%

1-й

СП, 1п
(n=17)

14-й 21-й

НАСГ, 2п
(n=13)

7-й

СП, 3п
(n=24)

Контрольная
группа

Основная группа

1-й
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было зафиксировано снижение содержания общего билирубина в крови
больных из группы 2п в среднем в 4,2
раза (у больных 4п группы – всего в
2,1 раза; р<0,05). Содержание конъюгированного билирубина у пациентов
2п группы уменьшилось в 6,3 раза, а в
группе 4п – лишь в 2,1 раза (р<0,05),
что свидетельствует о мембраностабилизирующих свойствах натуральных фосфолипидов в составе препарата ливенциале и его способности
уменьшать цитолиз гепатоцитов. Еще
одним подтверждением того, что препарат ливенциале в составе базисной
терапии положительно влияет на проявления цитолитического синдрома у
больных НАСГ является достоверное
снижение активности АлАТ в крови
больных 2п группы (в 2 раза против
1,1 раза у больных 4п группы; р<0,05),
а также снижение активности АсАТ в
2,3 раза (р<0,05) против 1,2 раза в контрольной группе (табл. 2).
Анализ ультрасонографических
данных с изучением акустического
строения печени показал, что в обеих
группах состояние печени в процессе

Деньобследования

Холестерин общ.
мкмоль/л

Контрольная группа

Основная
группа

лечения существенно не изменилось,
однако у части пациентов основной
группы (11; 36,7%) по окончании курса терапии наблюдалась тенденция к
снижению акустической плотности
паренхимы и уменьшению размеров
воспалительных очагов.
Анализируя результаты полученных данных, можно отметить, что у
части больных (у 18 из 70; 25,7%) практически отсутствовали субъективные
проявления заболевания, которые
могли послужить поводом для обращения к врачу. Это относится преимущественно к такой патологии как
стеатоз печени, который выявлялся в
основном в результате лабораторноинструментального обследования пациентов, обратившихся к врачу по поводу другой гастроэнтерологической
патологии.
В связи с этим важно отметить
приоритет
лабораторноинструментальных методов, которые
имеют основное значение при постановке диагноза СП и НАСГ. Среди них
ключевое место занимает ультразвуковой метод исследования, позволяюТаблиця 2
Биохимические показатели крови у обследованных пациентов
Билирубин
В-липоГруппы
АЛаТ, АСаТ,
протеиды,
пациентов
МО/л
МО/л
общий прямой
%
СП, 1п
(n=17)

1-й
21-й

15,3±1,7 4,1±0,03 0,43±0,07 0,32±0,08 5,06±0,74
10,1±1,2 0,5±0,02 0,36±0,11 0,30±0,12 4,86±0,61

51±2,3
52±3,1

НАСГ, 2п
(n=13)

1-й
21-й

22,6±1,1 6,2±0,12 1,34±0,12 0,62±0,09 7,21±0,16
4,6±1,3 4,1±0,06 0,52±0,09 0,58±0,07 5,19±0,21

69±1,8
56,2±2,1

СП, 3п
(n=24)

1-й
21-й

16,1±1,9 1,3±0,14 0,39±0,06 0,34±0,06 4,52±0,68
14,2±1,4 1,1±0,12 0,37±0,04 0,29±0.04 4,01±0,59

50±1,9
49,1±2,6

1-й
21-й

21,9±1,3 4,2±0,08 1,39±0,13 0,55±0,12 6,21±0,17
19,8±1,6 2,7±0,03 1,31±0,11 0,50±0,09 5,91±0,13

67±1,6
60,2±1,3
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щий неинвазивным путем выявлять
изменения в печени, характерные для
жировой инфильтрации.
Выводы:
Полученные данные позволяют
считать доказанной эффективность
одновременного применения базисной терапии и натуральных фосфолипидов (в составе препарата ливенциале) при диффузных поражениях
печени:
1. Применение натуральных фосфолипидов в составе комплексной терапии СП и НАСГ значительно улучшает клиническое течение данной
патологии печени, способствует нормализации биохимических показателей.

2. По данным ультразвукового
исследования включение ливенциале
в состав комплексной терапии СП и
НАСГ способствует снижению акустической плотности паренхимы печени и
уменьшению размеров воспалительных
очагов.
3. Включение ливенциале в комплексную терапию СП и НАСГ способствует гармонизации структуры
мембран, уменьшению жировой инфильтрации гепатоцитов, усилению регенерации и восстановлению нормального метаболизма печеночной клетки.
4. Переносимость ливенциале и
базисной терапии на протяжении всего
периода лечения хорошая, побочных
эффектов не выявлено.
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НОЗОГЕНІЧНА РЕАКЦІЯ ЯК ПРЕДИКТОР ВИНИКНЕНННЯ ДЕПРЕСІЇ
У ХВОРИХ НА ХГС (1b генотип HCV) ПІД ЧАС ІФН ТЕРАПІЇ
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НОЗОГЕНИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ КАК ПРЕДИКТОР
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕПРЕССИИ У БОЛЬНЫХ ХГС (1b генотип HCV)
ВО ВРЕМЯ ИФН ТЕРАПИИ
О.Б. Ворожбыт, А.О. Фильц
В статье рассматривается частота возникновения, клинические проявления
нозогенической реакции у больных ХГС, 1b генотип, а также ее связь с депрессией, возникающей как осложнение интерферонотерапии у больных с ХГС.
Ключевые слова: депрессия, хронический гепатит С, интерферонотерапия, нозогения.
Nosogenic reaction as predictor of interferon-induced depression in patients with chronic
hepatitis c (1b genotype HCV)
О.B.Vorozhbyt, O.O. Filts
In the article, a frequency and clinic manifestations of nosogenic reaction, in
patients with chronic hepatitis (1b genotype HCV)as well as itsrelation to depression
arising as a complication of interferonotherapy are examinated
Keywords: depression, chronic hepatitis С, interferonotherapy, nosogenic reaction.
Вступ. Хронічний гепатит С (ХГС)
залишається однією з найактуальніших проблем сучасної медицини
у світі. На сьогодні за даними ВООЗ
приблизно 2% світової популяції на
даний час інфіковані вірусом гепатиту С (ВГС). Єдиним ефективним методом лікування таких хворих є застосування препаратів ІФН-α. Проте,
така терапії часто супроводжується
численними патопластичними проявами, які ускладнюють та обмежують
терапевтичні можливості. Особли-

во небезпечним побічним ефектом
ІФН-терапії є депресія, яка не тільки
впливає на комплаєнтність хворих до
лікування, його повноцінність та завершеність, але часто взагалі унеможливлює його проведення. Ця проблема
є надзвичайно актуальною, оскільки
за даними ВООЗ, у світі понад 110 млн.
осіб мають депресивні розлади, а серед
хворих із хронічними соматичними
захворюваннями їх кількість складає
9,4%. З наведених вище даних видно,
що серед хворих на ХГС виявлено ви49
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сокий рівень поширеності депресій: за
даними різних авторів, частота депресії діагностується у 23% - 72% хворих
на ХГС [1-7]. Таким чином, більшість
хворих на ХГС знаходяться в групі ризику з розвитку депресії, ще до початку ПВТ [8-14].
Депресії на фоні ПВТ характеризуються швидким розвитком, високим
суїцидальним ризиком. Тому раніше в
такому випадку загальноприйнятою
практикою було передчасне припинення ПВТ. Результати багатьох досліджень показали, що в такому рішенні
були «зацікавлені» як лікуючий лікар
(побоюючись не впоратися з лікуванням психіатричної патології, що часто
ускладнена небезпекою суїциду), так
і сам пацієнт, депресивний стан якого впливає на його поведінку таким
чином, що він прагне заподіяти собі
шкоду, «покарати» себе, в тому числі
і відмовляючись від ПВТ, негативна
терапевтична реакція - («Хай буде що
буде»; «Гепатит - це кара за мої гріхи»,
тощо) [10-15].
Крім того, знаючи про високу ймовірність розвитку депресій у хворих на
ХГС, багато лікарів-інтерністів не призначають препарати ІФН-a хворим з
обтяженим психіатричним анамнезом, вважаючи це прямим протипоказанням до проведення ПВТ [7, 11,
16-18]. Як один із варіантів вирішення
даної ситуації, пропонувалося профілактичне призначення антидепресантів всім хворим на ХГС, які отримують
ПВТ [19, 20], проте, надалі від цього
методу відмовилися через переважання ризику виникнення ускладнень над
позитивним ефектом [21].
Окрім того, депресія, що виникає
у хворих під час проведення інтер-

феронотерапія, має різнофакторний
характер, оскільки власне інтерфероніндукована депресія нашаровується на
цілий ряд стресових станів та депресивних епізодів, які існували ще до
початку лікування.
Отже, одним з найбільш розумних
підходів до вирішення даної проблеми
є вивчення усіх можливих предикторів розвитку депресії під час ПВТ, та
її ймовірної важкості. Одним із таких
важливих факторів є виникнення нозогенії.
Нозогенії - це психогенні реакції,
що формуються у відповідь на повідомлення діагнозу соматичного захворювання (останнє виступає як психотравмуюча подія) і становлять собою
особливий клас іпохондричних станів.
Ці розлади пов'язані з різними формами суб'єктивного реагування на зміст і
значення для життя діагнозу, а також з
уявленнями хворих про небезпеку діагнозу ХГС, обмеженнями, що накладає дана хвороба на побутову, професійну діяльність та статеву активність.
Структура нозогеній детермінується
психологічними, соціальними, конституційними (характерологічні особливості особистості) та біологічними
(соматичне захворювання) факторами.
Виділяють 3 основні групи синдромів нозогеній: невротичні, афективні, патохарактерологічні, а інколи
навіть галюцинаторні розлади. Клінічні прояви диференціюються залежно
від переважання гіпернозогнозії (висока суб'єктивна значимість переживання тілесного неблагополуччя) або
гіпонозогнозії (низька значимість відповідних переживань). Можливість
маніфестації нозогеній та їх психопа50
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тологічні особливості багато в чому
визначаються клінічними проявами
соматичної патології, в даному випадку ХГС, а також наявністю супутньої
патології особливо: ІХС, артеріальної
гіпертонії, злоякісних утворів, та ін.
[3,4].
Мета дослідження. Дослідити
частоту виникнення нозогенних реакції та їхніх клінічних проявів у хворих
на ХГС з 1b генотипом HCV, а також
проаналізувати її зв'язок з розвитком
депресії під час проведення ІФН.
Матеріали та методи. Для досягнення даної мети у дослідження було
включено 53 хворих на ХГС (1 b генотип HCV), серед них 26 чол., 27 жін. віком від 17 до 62 рр., хворих на ХГС, які
отримували ПВТ. Діагноз ХГС був підтверджений згідно прийнятих критеріїв. У дослідження включалися лише
ті пацієнти, в яких у період з 8 по 12
тиждень лікування пегільованим інтерфероном альфа 2b+рибавірин було
діагностовано депресивний епізод
згідно критеріїв МКБ 10. 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, за їхньою згодою проконсультовані психіатром.
Результати. У 23 (43,4%) пацієнтів
спостерігалися депресивні симптоми
легкого ступеню, середнього ступеню
у - 19 (35,8%) пацієнтів, важкого ступеню - у 11 (20,8 %) пацієнтів (рис. 1).
Нозогенна реакція, що сформувалася у відповідь на ХГС (як психотравмуючу подію), була діагностована
у 83% (44 особи) із 53 пацієнтів. Слід
зазначити, що серед обстежених хворих спостерігалися усі основні групи синдромів нозогеній: невротичні,
афективні, патохарактерологічні. Невротичний синдром виявлено у 36,3%
(16), за клінічними проявами він поділявся на гіпернозогнозічний та гіпонозогнозичним варіанти. Гіпернозогнозичний варіант зустрічався у 25 % (11),
і проявлявся нав'язливими ідеями та
істероіпохондрією. У даних хворих
страхи і тривожні побоювання з приводу свого нездоров'я і неможливості
повної соціальної реабілітації поєднувалися з загостреним самоспостереженням, гіпертрофованою оцінкою
наслідків захворювання. Переважання істероіпохондричних розладів про-

Рисунок 1. Розподіл за ступенем важкості депресії 53 хворих на ХГС (1b генотип HCV), які
отримують ПВТ
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являлося демонстративною поведінкою, яскравістю і образністю скарг,
що супроводжувалися конверсійними
симптомокомплексами. Тоді як хворі
з гіпонозогнозичним варіантом - синдромом «прекрасної байдужості», які
склали 11,3% (5), виявляли дисоціацію
між проявами латентної соматизованої
тривоги (тахікардія, тремтіння, пітливість) і демонстративно-зневажливим
ставленням до лікування, проблем
прогнозу і результату захворювання.
Навмисне заперечення будь-якого занепокоєння з приводу втрати здоров'я
та працездатності поєднувалося з інтерпретацією захворювання як тимчасової, ситуаційно обумовленої реакції
на стрес, результат «перевтоми». Проте, за цим фасадом награного оптимізму приховувався страх порушення
життєво важливих функцій організму.
Афективні прояви (реактивні депресії, гіпоманії) - виявлені у 47,7%
(21), також спостерігалися у двох варіантах. Гіпернозогнозичний варіант
- синдром іпохондричної депресії 34%
(15). Він маніфестував зниженими настроєм з тривогою і почуттям безнадій-

ності, що поєднувався з астенією, зниженням фізичної активності, болями,
іншими патологічними тілесними відчуттями, конверсійними розладами.
Гіпонозогнозичний варіант - синдром
«ейфорійної псевдодеменції» - 13,7%
(6) характеризувався підвищеним настроєм з переважанням благодушності,
неадекватно-оптимістичною
оцінкою як справжнього стану, так і
наслідків хвороби.
Патохарактерологічний синдром
зустрічався у 15,9% (7) і представлений
наступними варіантами перебігу: гіпернозогнозичний - 9,1% (4) у вигляді
надцінних ідей (іпохондрія здоров'я) у
цьому випадку усвідомлення пацієнтом патологічних змін, які відбулися
у діяльності організму супроводжувалися не тривогою і страхом, а прагненням до подолання недуги з почуттям
подиву і образи. Хворі постійно задають собі питання, як могла статися
така катастрофа як інфікування ВГС і
розвиток ХГС, і поглинені думками «за
всяку ціну» відновити свій фізичний і
соціальний статус. При цьому вони
відчувають у собі потенційні можливості зусиллям волі «переламати» хід

Рисунок 2. Клінічні прояви нозогенічної реакції у 44 хворих на ХГС HCV 1b генотипом
52

Гепатологія, 2010, №2
подій, позитивно вплинути на перебіг
і результат соматичного страждання.
Синдромом «патологічного заперечення хвороби» 6,8% (3). Повне заперечення захворювання, пов'язане з переконаністю в абсолютному збереженні
функцій організму, у даних хворих не
спостерігалося. Проте, спостерігалася
тенденція до мінімізації тяжкості проявів хронічного гепатиту: пацієнти заперечували не захворювання як таке, а
лише ті його аспекти, які мають загрожуючий сенс. Вони виключали можливість летального наслідку. Пацієнт
знає, що при недузі, якою він страждає, смерть можлива, але переконаний, що саме його це не торкнеться
(завдяки «чуду», «чарівній дії» нового,
невідомого раніше засобу неодмінно
наступить зцілення) (рис. 2).
Не виявлено достовірної залежності частоти розвитку нозогенної реакціїї в залежності від статі. Проте,
слід зазначити, що у чоловіків здебільшого виявлялися тривожні побоювання з приводу свого нездоров'я і неможливості повної соціальної реабілітації, які поєднувалися із посиленим
самоспостереженням, гіпертрофованою оцінкою наслідків захворювання,
що загрожують їхньому здоров'ю, почуттям ворожості до всього світу, відчуженістю, дратівливістю. Тоді як у
жінок переважали плаксивість, страхи, почуття безпорадності, знижений
настрій з тривогою і почуттям безнадійності, що поєднувався з астенією,
зниженням фізичної активності, болями, іншими патологічними тілесними відчуттями, конверсійними розладами. Слід відмітити важливий факт,
що нозогенні прояви були присутні в
100% пацієнтів із важким ступенем де-

пресії, і 89,47% пацієнтів в групі із середнім ступенем депресії та 39,1% з
легким ступенем. Отже, наявність нозогенної реакції у хворих на ХГС можна розцінювати як один із предикторів
виникнення депресії під час ПВТ.
Окрім того, у 57% пацієнтів нозогенні прояви тривали більше двох тижнів і значно погіршували якість життя
пацієнтів.
Висновки.
1. Нозогенна реакція що сформувалася у відповідь на ХГС (як психотравмуючу подію), була виявлена у 83% (44
особи) із 53 хворих на ХГС 1b генотип
HCV, у яких під час ПВТ розвинулася
депресія.
2. Серед обстежених хворих спостерігалися усі основні групи синдромів нозогеній: невротичні у 36,3% (16);
афективні у 47,7% (21); патохарактерологічні у 15,9% (7).
3. Нозогенні прояви були присутні
в 100% пацієнтів із важким ступенем
депресії, і 89,47% пацієнтів в групі із середнім ступенем депресії та 39,1% з легким ступенем.
4. У 57% пацієнтів нозогенні прояви тривали більше двох тижнів і значно
погіршувала якість життя пацієнтів.
Отже, підтвердження діагнозу
ХГС для більшої частини пацієнтів є
сильним стресом, що призводить до
виникнення нозогенної реакції, яка
суттєво погіршує психоемоційний
та фізичний стан пацієнта. Нозогенна реакція може вважатися одним із
предикторів розвитку депресії під час
проведення інтерферонотерапії у хворих на ХГС і прогнозування її тяжкості. В подальшому, будуть дослідженні
зв'язок нозогенної реакції з 2 та 3 генотипами вірусу гепатиту С.
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СХЕМА ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРИХ НА ПАРАЗИТАРНІ ХВОРОБИ
ПЕЧІНКИ ЗА КЛІНІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ
К.І. Бодня1, Л.В. Холтобіна1, О.І. Захарчук2
1

Харківська медична академія післядипломної освіти
Буковинськіий державний медичний університет
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Ключові слова: паразитарні хвороби печінки, паразити, гельмінти
СХЕМА ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ ПАРАЗИТАРНЫМИ
БОЛЕЗНЯМИ ПЕЧЕНИ ПО КЛИНИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ
Е.И. Бодня, Л.В. Холтобина, О.И. Захарук.
С целью своевременного выявления паразитарных болезней печени и внедрения современных методов диагностики гельминтозов и протозоозов была
разработана схема обследования больных паразитарными болезнями печени
по клиническим показаниям.
Ключевые слова: паразитарные болезни печени, паразиты, гельминты.
The scheme of examination of patients with parasitic liver disease
for clinical indications
E.I. Bodnya, L.V. Holtobina, O.I. Zaharchuk
With a view to early identification of the liver parasitic diseases and the
introduction of modern methods of diagnostics of helminths and protozoozov a
scheme of examination of patients parasitic diseases of the liver for clinical indications
was developed.
Keywords: parasitic liver disease, parasites, worms
Традиційно хвороби, спричи- інфекційними. Мікозами називають
нені вірусами, віроїдами, пріонами, хвороби, збудниками яких вистурикетсіями і бактеріями називають пають патогенні грибки. До власне
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паразитарних хвороб за існуючою
термінологією відносять тільки протозоози, спричинені патогенними
одноклітинними організмами – найпростішими, і гельмінтози, збудниками яких є паразитичні хробаки –
гельмінти [1].
Останніми роками істотно переглядається соціальне значення паразитарних хвороб. Особливістю гельмінтозів є надзвичайна розмаїтість
клінічних проявів, навіть при зараженні тим самим видом збудника:
від безсимптомного (субклінічного)
перебігу до найтяжчих проявів з летальним наслідком [2]. Це зумовлюється складним впливом комплексу
різноманітних і численних зовнішніх і внутрішніх патогенетичних
факторів, вплив яких закономірно
змінюється у залежності від стадії і
тривалості хвороби.
Багаторічний перебіг паразитозів супроводжується різними неспецифічними проявами: стомлюваністю, слабкістю, зниженням апетиту,
дратівливістю, поганим сном, зниженням працездатності і т.п. Часто
при тривалому перебігу інвазії розвивається депресія, «відхід у хворобу».
Доведено зв'язок між паразитарними хворобами печінки й вогнищевою депігментацією шкіри і розвитком жовтяниці. Алергізація при
опісторхозі підтримує чи ініціює

хронічні алергодерматози – нейродермії, екземи, атопічну бронхіальну астму [3,4].
Спільним патологічним впливом
усіх збудників паразитарних хвороб
печінки, і в першу чергу гельмінтів, є
алергізація і імуносупресія. До того
ж, широка ураженість населення паразитозами призводить до частішого виникнення і важчого перебігу
інших захворювань. Так, у хворих на
опісторхоз у 12 разів частіше формується хронічне черевнотифозне носійство, значно збільшується ризик
виникнення раку печінки, підшлункової залози і жовчних проток. Міжнародним агентством по вивченню
раку збудник описторхозу віднесений до першої групи канцерогенів
людини [1,5]. Опісторхоз виявляється практично у всіх областях України і залишається сьогодні найнебезпечнішим з біогельмінтозів.
Крім того, для паразитарних
хвороб характерна висока частота
різних специфічних клінічних проявів, які не асоціюються з присутністю паразитів і недостатньо відомі
лікарям як симптоми паразитарного
захворювання.
Наприклад, внаслідок паразитування Capillaria hepatica в паренхімі
печінки утворюються гранульоми,
яйця ніколи не виявляються у фекаліях, бо гельмінти відкладають їх
безпосередньо в тканині. При лапа56
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роскопії ділянки ураження виявляються як великі білі плями на поверхні печінки; при біопсії печінки
можуть бути виявлені яйця, подібні
до яєць волосоголовців [4].
Великої уваги в сучасних мегаполісах вимагають хвороби, спричинені личинками гельмінтів, невластивих людині.
Привертає увагу те, що ларвальні інвазії спричиняються представниками всіх трьох класів гельмінтів,
які уражають людину: нематодами,
трематодами і цестодами. Джерелом
інвазії при ларвальних гельмінтозах
є в усіх випадках (за єдиним винятком) дефінітивні хазяїни. Людина
виконує роль проміжного хазяїна,
її епідеміологічна роль потенційно
порівнянна з роллю тварин, що виконують подібну біологічну роль,
однак особливе положення людини,
як соціально організованої істоти,
перетворює її в «екологічний глухий
кут» для паразита [6].
Проблема хронізації інфекційних і паразитарних хвороб набула в
останні роки велике значення і продовжує зберігати свою актуальність.
Паразитарні хвороби часто є причиною хронічних уражень печінки, які
і сьогодні складають одну з актуальних проблем сучасної гепатології.
Відомо кілька механізмів ура-

ження печінки паразитами. Підсумовані дані про етіологічну роль
паразитів при різних ураженнях печінки можна представити у вигляді
таблиці (табл. 1).
Матеріали та методи. З метою
своєчасного виявлення хворих на
паразитарні хвороби та впровадження сучасних методів діагностики гельмінтозів та протозоозів, подальшого підвищення ефективності
заходів з профілактики і боротьби з
паразитарними хворобами в Україні
на підставі поглибленого вивчення
особливостей клініки і патогенезу
паразитарних хвороб на кафедрі медичної паразитології та тропічних
хвороб Харківської медичної академії післядипломної освіти розроблена схема обстеження хворих на
паразитарні хвороби печінки за клінічними показниками.
Результати дослідження. Матеріали подано у зручних в користуванні
таблицях. Рання діагностика як самого паразитозу, так і уражень печінки та органів шлунково-кишкового
тракту, дозволить своєчасно проводити комплексну протипаразитарну і
патогенетичну терапію.
Розроблений алгоритм обстеження пацієнтів з підозрою на паразитарне ураження печінки поданий
у табл. 2.
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Таблиця 1.

№№
п/п

Анатомічна локалізація паразитів у печінці
і типи вторинних патологічних змін
Анатомічна
локалізація
Вид паразитів
паразитів

1.

Просвіт жовчних
проток

Clonorchis, Fasciola, Opisthorchis, Ascaris

2.

Об’ємні ураження в
паренхімі печінки

Entamoeba histolytica (амебний абсцес)

3.

Larva migrans

Echinococcus (ехінококова кіста)
Нематоди: Ascaris, Toxocara, Strongyloides, Capillaria hepatica,
Gnathostoma
Трематоди: Fasciola

4.

Гранульоми навколо
яєць і фіброз

Schistosoma mansoni, S. intercalаtum, S. Japonicum (яйця
потрапляють у печінку через воротну вену)
Гепатоцити: Toxoplasma, Plasmodium

5.

Внутрішньоклітинне
розташування:

Зірчасті ретикулоендотеліоцити (клітини Купфера): Leishmania donovani
Гострі гепатоцелюлярні пошкодження: PlasmoВторинні
dium falciparum, Trypanosoma b. rhodesiense
механізми
ушкодження
Синусоїдальна інфільтрація: Plasmodium
печінки
(повторна інвазія)

Таблиця 2.
Схема обстеження хворих на паразитарні захворювання печінки
за клінічними показниками
Про який
Ознака хвороби паразитоз
треба
Як обстежувати хворого
або анамнез
думати
1

2

3
1. С К А Р Г И

1. Диспепсичні
розлади (нудота,
аналіз калу
кишкові Трикратний
блювання, порушення а) звичайні
гельмінтів
уніфікованими
гельмінтози
стільця, апетиту; біль у
методами
животі тощо)

на наявність
флотаційними

б) кишкові
протозойні
Аналіз калу на наявність найпростіших,
хвороби (при
краще формалін-ефірним методом тричі
сильному проносі – (мазок калу за Цилем-Нільсеном)
криптоспоридіоз)
в) стронгілоїдоз
г) ентеробіоз

Трикратний аналіз калу
дуоденальне зондування

за

Берманом;

Трикратний шкряб або відбиток липкою
стрічкою; опитування про відходження
гостриків
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Продовження таблиці 2
1
2. Біль у правому
підребер'ї

2

3

а) опісторхоз

Враховувати перебування в вогнищах
опісторхозу, вживання в їжу річкової
риби; аналіз калу за Като або формалінефірним методом; дуоденальне зондування з
центрифугуванням (краще порції B та С)

б) стронгілоїдоз

Берманом;

Аналіз калу на наявність найпростіших,
краще формалін-ефірним методом тричі
(мазок калу за Цилем-Нільсеном); серологічне
обстеження на лямбліоз

г) ехінококози

Серологічне обстеження на ехінококоз;
для диференційної діагностики з раком
печінки – реакція РЕА; ультразвукові
та радіонуклідні методи діагностики:
сканування та сцінтиграфія з колоїдами РФП,
ехосонографічне дослідження; рентгенографія
легенів; комп’ютерна томографія
Трикратний аналіз калу
гельмінтів уніфікованими
методами

а) стронгілоїдоз

б) філяріози

4. Виділення з
кишки якихось
гельмінтів,
«стрічок» тощо

за

в) лямбліоз

д) кишкові
гельмінти
3. Алергічні прояви
(кропивниця,
еозинофілія, шкірний
свербіж, астматоїд,
малий субфебрилітет
тощо)

Трикратний аналіз калу
дуоденальне зондування

на наявність
флотаційними

Див. п. 2б схеми

Трикратний аналіз калу
дуоденальне зондування

за

Берманом;

в) рання фаза
опісторхозу або
фасціольозу

Враховувати перебування у вогнищах,
вживання
річкової
риби;
обстежити
через місяць від початку гарячки, краще з
«провокацією» хлоксилом (2 г) – дуоденальне
зондування з центрифугуванням (краще
порції B та С); аналіз калу за Като або
формалін-ефірним методом

г) токсокароз

Врахування балів за спеціальною таблицею

а) теніїдози

Макроскопічне дослідження калу – краще
після провокації гарбузовим насінням (50 г +
проносне), перианально-ректальний шкряб

б) дифілоботріоз

Макроскопічне дослідження калу – краще
після провокації гарбузовим насінням (50 г +
проносне), перианально-ректальний шкряб,
додатково аналіз калу на яйця гельмінтів та
аналіз калу щомісячно, протягом 3-4 місяців

в) аскаридоз

Трикратний аналіз калу на наявність
гельмінтів уніфікованими флотаційними
методами, та дегельмінтизація декарисом
одноразово
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5. Перианальний
свербіж, особливо
вночі

2

3

г) ентеробіоз

Трикратний шкряб, краще відбиток липкою
стрічкою, опитування про відходження
гостриків

а) ентеробіоз

Трикратний шкряб, краще відбиток липкою
стрічкою, опитування про відходження
гостриків

б) стронгілоїдоз

6. Підвищення
температури тіла

Трикратний аналіз калу
дуоденальне зондування

за

Берманом;

в) теніїдози

Макроскопічне дослідження калу, краще
після провокації гарбузовим насінням (50 г +
проносне), періанально-ректальний шкряб

а) малярія

Враховувати повернення з ендемічних на
малярію регіонів (протягом трьох років);
мікроскопія препаратів крові, забарвлених по
Романовському–Гімзе (дослідження тонкого
мазка крові та препаратів товстої краплі);
серологічні методи дослідження.

б) лейшманіоз
вісцеральний

Враховувати
перебування
в
тропіках,
субтропіках;
пропасниця;
гепатоспленомегалія; анемія; лейкопенія та
тромбоцитопенія; виявлення лейшманій в
пунктатах кісткового мозку – стернальна
пункція (а також селезінки, печінки або
лімфовузлів)

в) рання фаза
опісторхозу,
фасціольозу

Враховувати перебування у ендемічних
зонах, вживання річкової риби; обстежити
через місяць від початку гарячки, краще з
«провокацією» хлоксилом (2 г) – дуоденальне
зондування з наступним центрифугуванням
жовчі (краще порції B та С); аналіз калу за
Като або формалін-ефірним методом

г) трихінельоз

Враховувати
епідеміологічний
анамнез,
еозинофілію, груповий характер хвороби;
серологічне
дослідження;
здійснюють
трихінелоскопію підозрілого м’яса, біопсію
м’язів хворого

д) токсоплазмоз

виявлення anti-toxo у сироватці крові методом
ІФА; ПЛР

е) токсокароз

Врахування балів за спеціальною таблицею

2. ДАНІ АНАМНЕЗУ
7. Перебування
у тропіках,
субтропіках

а) малярія

Враховувати повернення з ендемічних на
малярію регіонів (протягом трьох років);
див. п. 6а схеми

б) лейшманіоз
вісцеральний

Враховувати
перебування
у
тропіках,
субтропіках; пропасниця; гепатоспленомегалія;
анемія; лейкопенія та тромбоцитопенія;
виявлення лейшманій у пунктатах кісткового
мозку – стернальна пункція (а також
селезінки, печінки або лімфовузлів)
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в) анкілостомідози

Дослідження щойно зібраного калу на яйця
гельмінтів флотаційними методами

г) стронгілоїдоз

Трикратний аналіз калу
дуоденальне зондування

Берманом;

д) філяріоз

Враховувати перебування у тропіках; також
дивись розділ 3-б схеми

е) шистосомоз
кишковий

Враховувати перебування у тропічних країнах;
виявлення яєць шистосом у сечі, фекаліях,
мокротинні, слизу з статевих органів, спермі,
спинномозковій рідині і ін., а також в органах
і тканинах. Найчастіше використовується
мікроскопічне дослідження сечі та фекалій;
біопсія слизової оболонки прямої кишки й
інших органів травної та сечостатевої систем

ж) шистосомоз
сечостатевий

Дивись п.7е

аналіз калу
з) звичайні кишкові Трикратний
гельмінтів
уніфікованими
гельмінтози
методами
8. Проживання у
районі нижньої течії
великих річок, на
озерах, особливо
північних

за

на наявність
флотаційними

Дифілоботріоз

Макроскопічне дослідження калу – краще
після «провокації» гарбузовим насінням (50 г
+ проносне), перианально-ректальний шкряб;
додатково аналіз калу на яйця гельмінтів та
аналіз калу щомісячно, протягом 3–4 місяців

9. Проживання
у Західному
Сибіру, Сумській,
Полтавській або
Чернігівській
областях

Опісторхоз

Враховувати перебування в ендемічних
зонах, вживання річкової риби; дуоденальне
зондування з наступним центрифугуванням
жовчі (краще порцій B та С); аналіз калу за
Като або формалін-ефірним методом (краще
після «провокації» хлоксилом – 2 г)

10. Перебування
влітку у сільській
місцевості

а) аскаридоз

б) трихоцефальоз

Трикратний аналіз калу
гельмінтів уніфікованими
методами

на наявність
флотаційними

Трикратний аналіз калу на наявність
гельмінтів уніфікованими флотаційними
методами, краще за Калантарян

в) стронгілоїдоз

Трикратний аналіз калу
дуоденальне зондування

за

Берманом;

11. Участь
у земляних,
асенізаційних
роботах

Стронгілоїдоз

Трикратний аналіз калу
дуоденальне зондування

за

Берманом;

12. Побутова звичка
їсти сире м’ясо,
фарш

а) теніїдози

Макроскопічне дослідження калу, краще
після «провокації» гарбузовим насінням (50 г
+ проносне); перианально-ректальний шкряб

б) токсоплазмоз

Дивись п. 6д.
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13. Контакт з
дітьми дошкільних
закладів, особливо
інтернатів

а) ентеробіоз

Трикратний шкряб або відбиток липкою
стрічкою; опитування про відходження
гостриків

б) лямбліоз

Аналіз калу на наявність найпростіших
тричі, краще формалін-ефірним методом
(мазок калу за Цілем-Нільсеном); серологічне
обстеження на лямбліоз.

в) гіменолепідоз
карликовий

Аналіз калу флотаційними методами після
«провокації» фенасалом (0,5 г – 1,0 г)

3. ОБ’ЄКТИВНІ ДАНІ
14. Блідість шкіри,
слизових

15. Збільшення
лімфовузлів,
особливо шийних

16. Безболісні вузли
під шкірою

а) дифілоботріоз

Макроскопічне дослідження калу – краще
після «провокації» гарбузовим насінням (50 г
+ проносне), перианально-ректальний шкряб,
додатково – аналіз калу на яйця гельмінтів та
аналіз калу щомісячно, протягом 3-4 місяців

б) анкілостомідози

Дослідження щойно зібраного калу на яйця
гельмінтів флотаційними методами

в) малярія

Враховувати повернення з ендемічних на
малярію регіонів (протягом трьох років);
також дивись п. 6а схеми.

г) трихоцефальоз

Трикратний аналіз калу на наявність
гельмінтів уніфікованими флотаційними
методами, краще за Калантарян

а) токсоплазмоз

Дивись пункт 6д.

б) лейшманіоз
вісцеральний

Враховувати
перебування
у
тропіках,
субтропіках; пропасниця; гепатоспленомегалія;
анемія; лейкопенія та тромбоцитопенія;
виявлення лейшманій у пунктатах кісткового
мозку – стернальна пункція (а також
селезінки, печінки або лімфовузлів)

а) онхоцеркози

Враховувати перебування у тропіках; клінічна
діагностика нескладна, у сумнівних випадках
мікроскопічне дослідження видалених вузлів
(виявлення мікрофілярій).

Діагноз
залежить
від
результатів
гістологічного
дослідження
цистицеркозних
б) нейроцистицеркоз кіст, які у випадку підшкірної локалізації
видаляються під місцевою анестезією
17. Патологія
очей, помутніння
роговиці

а) токсоплазмоз

Дивись п. 6д

б) онхоцеркози

Враховувати перебування у тропіках;
діагностика за допомогою рогівкового
мікроскопа та офтальмомікроскопа; див.
також п.16 схеми.
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в) дірофіляріоз

3
Дірофілярій
в
очах
допомогою рогівкового
офтальмомікроскопа

виявляють
мікроскопа

за
та

18. Збільшення
печінки

Дивись п. 2а – 2д

19. Збільшення
селезінки

а) лейшманіоз
вісцеральний

Враховувати
перебування
у
тропіках,
субтропіках;пропасниця;гепатоспленомегалія;
анемія; лейкопенія та тромбоцитопенія;
виявлення лейшманій у пунктатах кісткового
мозку – стернальна пункція (а також
селезінки, печінки або лімфовузлів)

б) малярія

Враховувати повернення з ендемічних на
малярію регіонів (протягом трьох років);
також дивись п. 6а схеми

20. Кропивниця на
тілі

Стронгілоїдоз

Трикратний аналіз калу
дуоденальне зондування

21. Болісність чи
апендикулярний
інфільтрат

Трихоцефальоз

Трикратний аналіз калу на наявність
гельмінтів уніфікованими флотаційними
методами, краще за Калантарян

22. Глухість
серцевих тонів

Шистосомози

Дивись 7е

23. Грубі зміни в
легенях

а) парагонімоз

Епідеміологічний анамнез; дослідження
мокроти; рентгенографія легенів; серологічні
дослідження

б) томінксоз

—//—

в) ехінококози

Дивись п. 2г

г) стронгілоїдоз

д) міграційна фаза
аскаридозу

Трикратний аналіз калу
дуоденальне зондування

за

Берманом;

Берманом;

Еозинофільна реакція крові, бронхолегенева
патологія,
виявлення
у
мокротинні
величезного відсотка еозинофілів, еритроцитів
і кристалів Шарко-Лейдена; виявлення
“летючих” інфільтратів при серійному
рентгенологічному
дослідженні;
дані
епідеміологічного анамнезу дають можливість
запідозрити наявність міграційної фази
аскаридозу. Наявні імунологічні методи
обстеження на сучасному етапі не мають
широкого поширення у зв’язку з тим,
що на сьогодні не налагоджений випуск
стандартизованих антигенів.

24. Жовтяниця

25. Набряк кінцівок,
статевих органів

за

Дивись п. 2а – 2г

Враховувати перебування у тропіках;
див. п. 3б схеми.

Філяріоз
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26. Виразки на шкірі
в осіб з Афганістану,
тропіків та
субтропіків

2

3

а) шкірний
лейшманіоз

При наявності виразки з рясним виділенням
матеріал з поверхні брати не рекомендується.
Голкою роблять укол у піднятий, неуражений
край виразки по напряму до дна виразки.
З краплі рідини, що виступила, роблять
мазки, висушують, фіксують і фарбують по
Романовському-Гимза

б) амебіаз шкіри

Дослідження біоптату

4. ЛАБОРАТОРНІ ДАНІ
27. Зниження
вмісту гемоглобіну
у крові, кількості
еритроцитів,
кольорового
показника

а) анкілостомідози

Дослідження щойно зібраного калу на яйця
гельмінтів флотаційними методами

б) малярія

Враховувати повернення з ендемічних
районів протягом трьох років; див. також
п. 6а схеми

в) лейшманіоз
вісцеральний

Враховувати
перебування
у
тропіках,
субтропіках; пропасниця; гепатоспленомегалія;
анемія; лейкопенія та тромбоцитопенія;
виявлення лейшманій у пунктатах кісткового
мозку – стернальна пункція (а також
селезінки, печінки або лімфовузлів)

г) трихоцефальоз

Трикратний аналіз калу на наявність
гельмінтів уніфікованими флотаційними
методами, краще за Калантарян

28. Анемія з
підвищеним
кольоровим
показником

Дифілоботріоз

Макроскопічне дослідження калу – краще
після «провокації» гарбузовим насінням (50 г
+ проносне), перианально-ректальній шкряб,
додатково – аналіз калу на яйця гельмінтів та
аналіз калу щомісячно, протягом 3-4 місяців

29. Зміни у сечі:
свіжі еритроцити

Шистосомоз
сечостатевий

Дивись п.7е

30. Зміни у сечі:
білок, лейкоцити

Ентеробіоз

Трикратний шкряб або відбиток липкою
стрічкою; опитування про відходження
гостриків

31. Кров у калі
видима чи
прихована

а) шистосомоз
кишковий

Дивись 7е

б) трихоцефальоз

Трикратний аналіз калу на наявність
гельмінтів уніфікованими флотаційними
методами, краще за Калантарян

в) стронгілоїдоз
г) амебіаз

Трикратний аналіз калу
дуоденальне зондування

за

Берманом;

Дослідження теплого калу не пізніше 30
хвилин після дефекації або у консерванті
Турдиєва
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32. Збільшення ШОЕ
без підвищення
температури тіла

а) філяріоз

Враховувати перебування у тропіках; також
дивись п. 3б схеми

б) трихоцефальоз

Трикратний аналіз калу на наявність гельмінтів
уніфікованими флотаційними методами, краще
за Калантарян

33. Збільшення
ШОЕ з
підвищенням
температури тіла

Рання фаза
опісторхозу

Враховувати перебування в ендемічних зонах,
вживання річкової риби; обстежити через
місяць після початку лихоманки, краще з
«провокацією» хлоксилом (2 г) – дуоденальне
зондування з наступним центрифугуванням
жовчі (краще порції B та С), аналіз калу за Като
або формалін-ефірним методом

34. Гіпереозинофілія
крові

Стронгілоїдоз

Трикратний аналіз калу
дуоденальне зондування

а) трихінельоз

Враховувати епідеміологічний анамнез, еозинофілію, груповий характер хвороби, серологічне дослідження; здійснюють трихінелоскопію підозрілого
м’яса, біопсію м’язів хворого

б) рання фаза
опісторхозу

Враховувати перебування в ендемічних зонах, вживання річкової риби; обстежити через місяць від початку гарячки, краще з «провокацією» хлоксилом (2
г) – дуоденальне зондування з наступним центрифугуванням жовчі (краще порції B та С), аналіз калу за Като
або формалін-ефірним методом

в) токсокароз

Врахування балів за спеціальною таблицею

а) рання фаза
опісторхозу

Враховувати перебування в ендемічних зонах,
вживання річкової риби; обстежити через місяць від початку гарячки, краще з «провокацією» хлоксилом (2 г) – дуоденальне зондування
з центрифугуванням (краще порції B та С); аналіз калу за Като або формалін-ефірним методом

б) філяріоз

Враховувати перебування у тропіках; також
дивись п. 3б схеми.

в) токсокароз

Врахування балів за спеціальною таблицею

г) трихінельоз

Враховувати епідеміологічний анамнез, еозинофілію, груповий характер хвороби, серологічне дослідження; здійснюють трихінелоскопію підозрілого м’яса, біопсію м’язів хворого

35. Висока
еозинофілія,
гарячка

36. Висока
еозинофілія з
лейкоцитозом

за

Берманом;
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УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧНОГО МІХУРА
ПРИ ТРОПІЧНІЙ МАЛЯРІЇ
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Головний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ», м. Київ
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ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ
ПРИ ТРОПИЧЕСКОЙ МАЛЯРИИ
В.И. Трихлеб
В статье приводятся результаты изучения частоты и особенностей поражения печени и желчного пузыря при тропической малярии (по результатам
обследования миротворцев при их возвращении в Украину)
Ключевые слова: гепатомегалия, желчный пузырь, малярия
The lesion of the liver and gallbladder in patients with tropical malaria
V.I. Trihleb
In the article results of malaria diagnostic in peacekeepers after their returning Ukraine
are shown and the severe cases described
Keywords: hepatomegaly, gallbladder, malaria.
Вступ. Основним механізмом
розвитку ускладнень при тропічній
малярії вважається скупчення (секвестрація) інвазованих еритроцитів в судинах внутрішніх органів, переважно в
головному мозку, печінці, кишечнику,
кістковому мозку, плаценті. Наслідком
цього є швидкопрогресуючі циркуляторні та метаболічні порушення, гіпоксія тканин, які призводять до важких дистрофічних та некробіотичних
змін в різних органах з порушенням
їх функцій. Зменшення всмоктування
вуглеводів та гальмування глюконеогенеза в печінці викликає гіпоглікемію.
Також відомо, що в печінці проходить

одна із стадій розвитку малярійного
паразита, і при цьому відбувається загибель інвазованих гепатоцитів.
На перших етапах хвороби збільшення печінки обумовлено застійними явищами, дещо пізніше виникає
лімфоїдна та ретикулоендотеліальна
гіперплазія. У період шизогонії спостерігається гемоліз різної інтенсивності, ураження гепатоцитів, що призводить до посилення пігментного
обміну, збільшення вмісту білірубіну в
крові, уробіліну в сечі та калі. В цей час
може розвиватись жовтушність шкіри
та слизових оболонок. Дослідження
біоптатів вказує на виражені гіпертро66
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фічні зміни ретикулоендотеліальних
клітин та дистрофічні зміни в них, які
мають зворотний характер. Проте дані
літератури відносно частоти та особливостей ураження печінки у хворих
на малярію суперечливі [1– 6].
Саме це зумовило потребу у відповідному дослідженні.
Мета дослідження: встановити
частоту та особливості ураження органів гепатобіліарної зони у паразитоносіїв плазмодіїв тропічної малярії та
хворих на тропічну малярію на тлі хіміопрофілактики захворювання.
Матеріали і методи: проаналізовані історії хвороб осіб, які були госпіталізовані до інфекційних відділень військових госпіталів та медичної роти.
Результати та їх обговорення.
Було опрацьовано 617 історій хвороб паразитоносіїв плазмодіїв тропічної малярії, які були виявлені одразу
після прибуття з тропічних країн в
Україну (активне виявлення в період
обстеження). Як виявилось, 153 з них
(24,80%) хворіли на малярію під час перебування у відрядженні.
При обстеженні 617 паразитоносіїв у 35 (5,67%) була виявлена гепатомегалія. Встановлено, що з цих 35 осіб
2 перехворіли на малярію за місяць;
2 – за 2 місяці, 2 – за 3 місяці до обсте-

ження. Один пацієнт переніс малярію
двічі. Інші пацієнти, за даними анамнезу, на малярію не хворіли.
У 29 осіб з 617 обстежених (4,70%)
встановлено підвищення рівня загального білірубіну в сироватці крові
в 2 – 2,5 рази; у 17 (2,76%) білірубін
знаходився на верхній межі норми
(20,5 мкмоль/л). У 91 пацієнта (14,75%)
спостерігалось збільшення активності
АлАТ у 1,5-3 рази.
86 осіб без гепатомегалії (всього
їх було 582) також мали підвищені показники АлАТ (14,78%). У хворих на
гепатомегалію підвищення активності АлАТ реєструвалось частіше (у 11 з
35; 31,43%). Гіперферментемія тривала
протягом одного – двох тижнів. Показники тимолової проби були збільшені
у 29 осіб ( із 617 обстежених; 4,70%).
Також були оброблені дані 667 історій хворих на малярію (на тлі хіміопрофілактики в час їх перебування у
відрядженні). Враховуючи, що на ураження печінки може впливати своєчасність лікування, ми проаналізували
терміни госпіталізації хворих від початку малярії (табл.1).
Хворі з легким та середньоважким
перебігом малярії поступали на лікування переважно протягом перших
3-х діб хвороби. Пацієнтів з легким пе-

Таблиця 1
Термін госпіталізації хворих на малярію від початку хвороби
Ступінь важкості
легка
середньо важка

Час госпіталізації з моменту захворювання (у добах)
1

2

3

4

5

6

7

8і>

Первинна

63

70

66

14

9

3

6

12

Повторна

75

76

47

14

6

1

7

8

Первинна

53

31

15

6

1

3

-

3

Повторна

37

19

12

4

3

-

2

1

228

196

140

38

19

7

15

24
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ребігом первинної атаки тропічної малярії госпіталізували в середньому на
2,7 добу хвороби, із середньоважким
перебігом первинної атаки – на 2,06
добу. Хворі з рецидивом, у разі легкого
перебігу малярії, в середньому поступали на лікування на 2,4 добу, а із середньоважким перебігом – на 2,1 добу
хвороби. Дещо швидше звертання до
лікаря хворих на тропічну малярію з
середньоважким перебігом зумовлено
інтенсивнішою лихоманкою та проявами інтоксикаційного синдрому.
Дані вивчення частоти гепатомегалії у хворих на первинну та вторинну
тропічну малярію, що виникала на тлі
хіміопрофілактики, наведені у табл. 2.
З даних, наведених в табл. 2, видно, що при тропічній малярії на тлі
хіміопрофілактики, гепатомегалія час-

тіше спостерігається при більш важкій
формі хвороби (21,8% у разі легкого
перебігу і 42,1% у хворих на середньоважку малярію). Звертає на себе увагу
те, що гепатомегалія у хворих на легку
форму хвороби частіше виникає у разі
рецидиву (16,5% при первинній і 27,4%
при повторній малярії), натомість у
разі середньоважкого перебігу гепатомегалія переважає серед первинних
хворих (відповідно 46,4% та 35,9%).
При повторній малярії (рецидив)
попередня малярія була у 26 осіб за місяць, у 11 – за 2 місяці, у 5 – за 3 місяці,
у 18 – понад 3 місяці. Терміни появи
гепатомегалії наведені у табл. 3.
Гепатомегалія частіше розвивалась протягом перших 3-х діб хвороби, як при первинній атаці, так і при
повторному захворюванні (рецидив).

Таблиця 2
Частота гепатомегалії у хворих на тропічну малярію різного ступеня
важкості
Наявність
гепатомегалії

Легка форма

Середньоважка форма

Первинна Повторна Всього Первинна Повторна Всього

Всього

Без
гепатомегалії

203
83,5%

170
72,6%

373
78,2%

60
53,6%

50
64,1%

110
57,9%

483
72,4%

З
гепатомегалією

40
16,5%

64
27,4%

104
21,8%

52
46,4%

28
35,9%

80
42,1%

184
27,6%

РАЗОМ

243

234

477

112

78

190

667

Таблиця 3
Частота і терміни появи гепатомегалії
Ступінь важкості
легка
середньоважка

Доба хвороби
1

2

3

4

5

6

7

8

Первинна

9

14

7

4

1

-

2

-

Повторна

17

26

10

6

2

1

1

Первинна

9

17

13

3

4

1

1

-

Повторна

6

8

5

2

5

-

1

-

41

64

35

15

12

2

5

-
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У хворих з первинною атакою тропічної малярії легкого перебігу гепатомегалія виникала на 2,9 добу хвороби,
при аналогічному перебігу рецидивів
– на 2,4 добу; у разі середньоважкої
форми первинної атаки – на 3,1 добу,
середньоважкого рецидиву – на 3,04
добу хвороби.
Отже, на час звернення хворих до
лікаря та госпіталізації з приводу малярії гепатомегалії може не бути.
Тривалість гепатомегалії при тропічній малярії легкого перебігу, у разі
первинної атаки, становила 5,6 діб, рецидиву – 6,14 діб; при середньоважкій
первинній атаці – 5,6 діб, при середньоважкому рецидиві – 5,5 діб. Середня тривалість гепатомегалії у хворих
на тропічну малярію, що виникала на
тлі хіміопрофілактики, становила 5,7
діб.
Наводимо виписки з історій хвороби пацієнтів з важким та ускладненим перебігом тропічної малярії. Доцільність цього зумовлена тим, що у
доступній нам літературі переважно
є дані про такі ускладнення малярії:
важкі дистрофічні та некробіотичні
зміни у головному мозку (церебральна форма), респіраторний дистрессиндром, гостра ниркова недостатність, анемія [7 – 11]; описів ураження
жовчного міхура ми не знайшли.
Наводимо виписку з історії хвороби пацієнта, в якого перебіг малярії
ускладнився гангренозним холециститом.
Хворий М., 30 років, госпіталізований до нашої клініки 21.12.2008 р.
украй важкому стані. При госпіталізації контакту недоступний. З епідеміологічного анамнезу встановлено, що з

червня по грудень 2008 р. перебував у
Ліберії. З 6 по 8 грудня пройшов обстеження, відхилень від норми не виявлено. За час знаходження у відрядженні
малярією не хворів, хіміопрофілактику проводив нерегулярно.
15.12.08 р. відчув слабкість, першіння в горлі, ниючі болі в суглобах,
підвищення температури тіла з ознобом. За медичною допомогою звернувся
16.12.2008 р. При огляді стан хворого
порушений незначно. У легенях дихання везикулярне, хрипи не вислуховуються. Живіт м’який, безболісний.
Печінка, селезінка не збільшені. Було
запідозрено малярію, але при перегляді
«товстої» краплі, мазків крові плазмодії не виявлені. Виставлений діагноз:
"Гостре респіраторне захворювання,
ринофарингіт". Призначене лікування.
З 17.12.2008 р. на тлі 38,20С з’явився сухий кашель, біль в нижньобокових відділах грудної клітини, більше справа.
При глибокому диханні вислуховується ослаблене дихання на тлі якого були
крепітуючі хрипи. У зв’язку з важким
станом хворий розміщений у ВРІТ. При
повторному обстеженні на малярію
плазмодії не були виявлені. В крові лейкопенія 3,2×109/л. В наступні дні температура тіла була вище 390С, скарги
та об’єктивні дані попередні, в крові
лейкоцитів 2,6×109/л, п-28%, с-63%,
розвинулась тромбоцитопенія – до
33×109/л; білірубін – 59 мкмоль/л, АлАТ
1,4 ммоль/л, креатинін – 130 мкмоль/л,
сечовина - 3,2 ммоль/л; протеінурія –
15 мг/дл. Знов при огляді «товстої»
краплі та мазків крові збудник не виявлений. У зв’язку з аускультативними
даними, що вказували на пневмонію,
призначений цефепім по 1,0 г 2 рази на
69
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добу. При рентгенографії ОГП – патології не виявлено. ЕКГ – синусова тахікардія. КТ головного мозку та додаткових пазух – ознаки помірно вираженої
лікворної гіпертензії. Пневматизація
додаткових пазух носа не знижена.
ЕхоКГ – без патології. УЗД внутрішніх
органів – відхилень від норми не виявлено. При стернальній пункції патології також не виявлено. Консіліумом
лікарів виставлений діагноз: "Криптогенний сепсис". Лікування – в/в цефепім 2,0 г 2 рази на день, азітроміцин
500 мг/д, ципрофлоксацин 200 мг 2р/д,
трансфузія свіжозамороженої плазми,
симптоматичне лікування.
З 20.12.08 р. біля 16.00 на тлі підвищення температури тіла до 39,0 0С
у хворого порушилась свідомість,
з’явилась дезорієнтація в просторі,
періодично психомоторні збудження.
Здійснено люмбальну пункцію. Цитоз
- 62 клітини. 21.12.08 р. в 5.30 у хворого виникли клоніко-тонічні судоми,
які були куповані сібазоном. У зв’язку з
неадекватністю дихання, SpO2 до 80%
(на тлі подачі кисню) хворий переведений на ШВЛ. При повторній КТ ГМ
– змін не виявлено. КТ ОГП – в задньобазальних сегментах легенів інфільтративні зміни з наявністю рідини в
плевральних порожнинах. Повторно
проведені дослідження «товстої» краплі, мазків крові, які також були негативними. Проведений повторний
консиліум лікарів: "криптогенний сепсис на тлі вторинного імунодефіциту
з розвитком синдрому поліорганної недостатності".
21.12.08 р. по санітарній авіації в
23.45 хворий був переведений в клініку інфекційних захворювань ГВМКЦ

«ГВКГ». При поступленні стан вкрай
важкий. Кома І. Реагує на больові подразнення, збережена реакція зіниць на
світло. Позитивні симптоми Бабінського, знижені черевні рефлекси. Ригідність потиличних м’язів (на 3 пальці).
Температура тіла 35,4 0С. Є незначна
жовтяничність шкіри, склер. На шкірі живота, верхніх кінцівок – плямиста висипка. Ослаблене дихання над
нижніми долями легенів. Пульс 86 в хв.
АТ 115/70 мм рт. ст. ЦВД 12 мм вод
ст. Живіт м’який, безболісний. Печінка на 3 см виступає нижче краю
реберної дуги. Пальпується нижній полюс селезінки. В крові: Ер–4,1×1012/л,
Нв–130 г/л, лейкоцити – 4,5×109/л,
ю–2%, п–55%, с–30%, л–10%, м–3%. Біохім.ан.крові: білірубін - 123 мкмоль/л,
АлАТ–92 ОД/л, АсАТ–242 ОД/л, сечовина – 12,2 ммоль/л, креатинін – 105 мкмоль/л, загальний білок–54 г/л. Взяті аналізи крові на
стерильність, малярію. Призначені
ванкоміцин, меронем, симптоматична
терапія. В "товстій" краплі та мазку
крові виявлені плазмодії тропічної малярії у всіх стадіях розвитку. Розпочата протималярійна терапія хініном
по 600 мг 3 рази на добу, артесунат
по 3 таб. 3 рази на добу. В наступні дні зросла жовтушність шкіри та
склер. Зберігається гарячка, ослаблене
дихання в нижніх відділах обох легенів, гепатоспленомегалія. ЧД 32 в хв.
Діурез 130 мл. В крові: Ер-3,18×1012/л,
Нв 106 г/л, Тромб. 45×109/л, Лейкоцити 11×109/л зі зсувом формули вліво до
промієлоцитів. Біохім.ан.крові: білірубін – 248 мкмоль/л, АлАТ – 124 ОД/л,
АсАТ–479 ОД/л, сечовина–44,5 ммоль/л,
креатинін – 766 мкмоль/л, загальний
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білок – 54 г/л. Сеча: колір цегляний,
мутна, білок 0,165 г/л, поодинокі гіалінові та зернисті циліндри. УЗД – гепатоспленомегалія, незначна кількість
вільної рідини в малому тазу, правій
плевральній порожнині. Трахеостомія. Трансфузія тромбоконцентрата.
З 25.12.08 р. виявляються поодинокі
плазмодії. Добовий діурез 50 мл. Перший сеанс гемодіалізу. З 26.12.08 р.
хворий в свідомості, доступний контакту. Продовжується терапія протималярійними препаратами, симптоматичне лікування. З 7.01.09 р.
стан погіршився, посилився кашель,
з’явився біль в грудній клітині, при
аускультації над всіма полями легенів
вислуховувалось ослаблене дихання,
крепітація над деякими областями.
Контрольна рентгенографія легенів негативна динаміка (над всіма полями легенів – вогнищева інфільтрація,
зліва – зливного характеру, сферичної
форми, не виключається абсцедування). При обстеженні харкотиння ріст P.aeruginosa. Призначений коломіцин + цефепім. 09.01.09 р. почалося
психомоторне збудження, негативізм.
12.01.09 р. з’явились болі спастичного характеру в животі, послаблення
стільця до 10-12 разів на добу, характер – водянистий з домішками
слизу. При ректороманоскопії даних
за ураження кишечника не виявлено.
14.01.09 р. біль в животі різко посилився, проте частота випорожнень
зменшилась. З’явилося здуття живота. При УЗД встановлено збільшення
жовчного міхура, наявність вільної рідини по правому флангу живота. Виконана діагностична лапароскопія, під
час якої був виявлений гангренозний

холецистит, проведена холецистектомія. З 16.01.09 р. знов збільшилась
кратність випорожнення. При колоноскопії від 19.01.09 р. Ознаки псевдомембранозного коліту. До лікування
додано: внутрішньо ванкоміцин 500 мг
× 4 рази, флюконазол 100 мг 2 рази,
салофальк по 1 г 3 рази на добу. Одночасно проводилась корекція анемії рекормоном, ферумплексом, сеанси ГБО.
Всього за термін лікування проведено
10 сеансів гемодіалізу, 2 сеанси плазмаферезу. Хворий виписаний в задовільному стані.
У наступного хворого перебіг хвороби ускладнився атонією жовчного
міхура.
Хворий М, 1950 р.н., поступив до
клініки інфекційних захворювань ГВКГ
23.04.02 р. зі скаргами на загальну слабкість, головний біль, озноб, жар, потіння, підвищення температури до
39,5-400 С, нудоту, сухість в роті, зниження апетиту.
З анамнезу – захворів 18.04.02, коли
з’явились загальна слабкість, трикратне блювання, підвищилась температура тіла до 390С, пізніше приєдналось послаблення стільця (тричі на
добу). З 20.04. з’явились напади ознобу,
жару з наступним потовиділенням.
Приймав жарознижуючі засоби, стан
дещо покращився, але 22.04.02 знов
підвищилась температура тіла до
400С, зросла слабкість. Звернувся до інфекціоніста і був направлений на стаціонарне лікування.
З епідеміологічного анамнезу – в
1999 р. перебував в Афганістані, Азербайджані, 2000 р. - в Шрі-Ланці, березні
2002 р. – в Афганістані.
При поступленні – температура
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тіла 39,60С. Обличчя, шия гіперемійовані. Периферичні лімфатичні вузли
не збільшені. Слизова ротоглотки не
яскраво гіперемійована. Катаральних
явищ немає. Дихання везикулярне, в базальних відділах жорстке. Рs 100 в хв.,
АТ 130/80 мм рт ст. Тони серця приглушені. Язик сухуватий, обкладений
жовтим нальотом. Печінка, селезінка
не збільшені. Рентгенографія ОГП – посилення легеневого малюнку за рахунок
бронхіального компоненту. Корені тяжисті. В крові Ер. – 4,3 ×1012/л, гемоглобін
– 140г/л, лейк. 15,4 ×109/л, П-10%, С-68%,
Е-1%, Лім-15%, Мон-6%, ШОЕ – 48 мм/год.
Заг.біліруб. -14 мкмоль/л, АлАТ- 27 Од/л,
АсАТ – 27 Од/л, сечовина – 5,2 ммоль/л,
креатинін – 89 мкмоль/л, білок – 77г/л,
протромбін– 88%, фібриноген– 6,16 г/л. Є
сечовий синдром з незначною протеінурією, лейкоцитурією, мікрогематурією. Виставлений попередній діагноз:
"Гостре респіраторне захворювання,
середньої важкості. Малярія? Вторинний пієлонефрит?". Призначений ципрофлоксацин.
На ранок 24.04. стан покращився, температура тіла знизилась до
36,90С. Біля 10.00 з’явився сильний
озноб, температура підвищилась до
38,70С. Скарги на незначні больові відчуття в правому боці, рідкий сухий
кашель. УЗД- КВР правої долі печінки – 191 мм, товщина лівої - 102 мм.,
ехогенність підвищена. Жовчний міхур
– 56×19 мм, стінки нерівномірної щільності, не потовщені, конкрементів
немає. Селезінка – 125×55 мм. В крові – Ер.- 3,92×1012/л, гемоглобін – 117г/л,
Тромб – 205×109/л, Лейк. 12,3×109/л, П – 9%,
С-72%, Е – 2%, Лім – 12%, Мон-5%, ШОЕ
– 48 мм/год. Поодинокі кільцевидні ши-

зонти. До лікування додані ін’єкції хініну. Об’єм рідини 1900 мл. З 7-ої доби
хвороби пальпаторно визначалась
збільшена печінка +2 см, пальпувався
нижній полюс селезінки. З’явився незначний сухий кашель. В легенях дихання
везикулярне, дещо ослаблене в базальних відділах. У крові знайдені плазмодії
тропічної малярії. Ципрофлоксацин
замінений на абактал. В наступні дні
спостерігалось зменшення загальної
слабкості, зберігався кашель з незначною мокротою. Періодично турбувала незначна нежить. В легенях зліва
по середньолопаточній лінії дихання з
бронхіальним відтінком, вислуховувались розсіяні сухі і вологі дрібнопухирчасті хрипи. Клінічні дані за розвиток
вогнищевої пневмонії. Зростають показники анемії.
30.04. Дихання жорстке, хрипи не
вислуховуються. Печінка +1,5 –- 3см.
Пальпується нижній полюс селезінки.
Позитивний симптом Рагози. Рентгенографія ОГП – інфільтративних змін
немає. В крові зростає рівень лейкоцитозу з паличкоядерним зсувом вліво
(П-21%). У зв’язку з появою нових нападів гарячки з ознобом, профузним
потом – не виключається пароксизм
тропічної малярії не зважаючи на лікування. Знову відновлені ін’єкції хініну
з доксицикліном До лікування доданий
халфан.
В крові Ер.–4,55×1012/л, гемоглобін –
148г/л, Тромб – 325×109/л, Лейк. – 16,5 ×109/л,
П – 21%, С – 59%, Е – 1%, Лім – 16%,
Мон – 3, ШОЕ – 5 мм/год. В наступні дні
зберігається субфебрильна температура, загальна слабкість, інколи озноби з підвищенням температури. Печінка +2см. Пальпується селезінка. Заг.
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біліруб. – 11 мкмоль/л, АлАТ -51 Од/л,
АсАТ – 29 Од/л, сечовина –5,5 ммоль/л,
білок – 70 г/л, глюкоза – 6,5 ммоль/л.
Поодинокі кільцевидні шизонти, мерозоїти. Доданий мефлохін.
8.05. При ретельному опитуванні
скарги на відчуття деякого дискомфорту, періодичної важкості та помірного
ниючого болю в правому підребер’ї протягом 3-х діб. Симптоми подразнення
очеревини відсутні. УЗД – печінка збільшена, ехогенність підвищена. Жовчний
міхур 102×95 мм, стінки ущільнені. Холедох 6 мм. У хворого хронічний холецистит в фазі загострення. В крові Ер.
4,5×1012/л, Гем – 132 г/л, Тромб – 297×109/л,
Лейк. 14,4×109/л, П – 12%, С – 52%, Е – 0%,
Лім – 25%, Мон – 11%, ШОЕ – 35 мм/год.
Заг.біліруб. – 19 мкмоль/л, АлАТ – 58 Од/л,
лужна фосфатаза – 183 Од/л, креатинін – 84 мкмоль/л, білок – 73,6, глюкоза –
9,2 ммоль/л. Поодинокі кільцевидні шизонти різних стадій розвитку. Додані
ін’єкції но-шпи, платифіліну, ципрінол
та амоксиклав. Хінін відмінений.
В наступні дні зберігається субфебрильна температура, тільки 10.05
було підвищення температури до
38,70С. Проводиться терапія з приводу
загострення хронічного холециститу,
бронхіту. Печінка +2,5-3см.
10.05 стан попередній. Скарги на
помірну загальну слабкість, кашель.
Спостерігалось підвищення температури до 38,70С з відчуттям жару;,
ознобу не було. Періодично відчуття
гіркоти в роті. Рентгенограма ОГП –
високе стояння діафрагми. В мазках
від 8.05., 10.05, 11.05 – поодинокі напівзруйновані плазмодії. АлАТ – 56 Од/л,
АсАТ – 34 Од/л, креатинін – 78 мкмоль/л,
глюкоза – 7,0 ммоль/л.

На 23 добу хвороби - температура тіла в нормі. Задишка 28 в хв. В легенях жорстке дихання, крепітуючі
хрипи в нижніх відділах. Хворий оглянутий хірургом. Живіт м’який, безболісний, симптоми Ортнера-Кера,
Мерфі, Щеткіна негативні. Печінка
+1,5см. Селезінка не збільшена. За даними УЗД – жовчний міхур збільшений, стінки його чітко не візуалізуються, в просвіті дрібнодисперсне зваження. Відмічається негативна динаміка. Заключення – емпієма жовчного міхура. Рекомендовано продовжити антибактеріальну терапію. В крові Ер.- 3,67×1012/л, Гем – 108 г/л, Тромбоцити – 302×109/л, Лейк. – 109/л, П – 14%,
С – 60%, Е – 1%, Лім – 22%, Мон – 3%,
ШОЕ 36 мм/год. Заг. біліруб. – 10 мкмоль/л,
АлАТ – 49 Од/л, АсАТ – 40 Од/л, лужна
фосфатаза – 163 Од/л, білок – 62,9г/л,
глюкоза – 7,4 ммоль/л.
16.05. Скарг активно не висловлює.
Живіт не роздутий. Жовтяниці немає.
Температура субфебрильна. В правому
підребер’ї пальпується дно збільшеного
безболісного жовчного міхура. Симптоми Ортнера, Кера, Мерфі, Щеткіна
негативні. УЗД – жовчний міхур збільшений (140×120 мм, стінки тонкі,
просвіт заповнений густою сумішшю,
в центрі щільна структура, подібна
на зліпок «замазки» з багаточисленними дрібними конкрементами по 6-8
мм. Селезінка 122 мм. Висловлено припущення про відключений жовчний міхур з конкрементами гігантських розмірів. Оглянутий хірургом – має місце
атонія жовчного міхура з порушенням
евакуації жовчі на тлі порушення її
ліпогенності. Через це виникло просочування жовчі крізь витончену стінку
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або її перфорацію. Запропоновано продовжити інфузійну терапію зі спазмолітиками (платифілін), «сліпі» зондування з оливковим маслом, урсофальк. У
зв’язку з виявленням плазмодіїв у аналізі
від 15.05. – призначений артесунат по
2 т 2 рази на добу – 1 день, у наступному – по 1т 2рази на добу. Урсофальк 3
таб, галстена по 15 крап 3 рази на добу.
17.05. - УЗД – жовчний міхур збільшений
– 142×133 мм.
З 18.05. хворий відмічає покращення
стану. Скарг немає. Жовтяниці немає. В
крові Ер. – 3,4×1012/л, гемоглобін – 107г/л,
Лейк. – 9,3×109/л.
20.05. температура протягом 2-х
діб нормальна. Зберігається незначне
покашлювання. В легенях жорстке дихання, справа – рідкі крепітуючі хрипи.
Печінка зменшилась у розмірах, пальпується біля краю реберної дуги. В крові
плазмодії не виявляються. УЗД - виражений метеоризм, печінка візуалізується фрагментарно, збільшена, ПЗР правої долі 140 мм. Ехогенність підвищена.
Жовчний міхур 95×75 мм, стінки нечіткі, товщина 3 мм. Плазмодії не виявлені.
Артесунат відмінений.

Виписаний 27.05. в задовільному стані. В крові Ер. – 4,25×1012/л, гемоглобін – 124
г/л, Тромб – 420×109/л, Лейк. 7,2 × 109/л,
П-2%, С-50%, Е – 1%, Лім – 42%, Мон – 5%,
ШОЕ – 15 мм/год. АлАТ -26 Од/л, АсАТ–
22 Од/л, сечовина – 4,0 ммоль/л, креатинін – 63 мкмоль/л, білок – 63,7, глюкоза –
6,0 ммоль/л.
Висновки:
1. Гепатомегалія переважно виникає на 2-3 добу хвороби. Ураження
печінки при малярії частіше відбувається в легкій формі: спостерігається
короткочасне збільшення її розмірів,
незначно або помірно підвищується
активність трансаміназ.
2. Гепатомегалія, що спостерігається в 5,67% пацієнтів із «паразитоносійством» плазмодіїв тропічної малярії,
вказує на те, що під виглядом паразитоносійства приховується малярія в
субклінічній формі.
4. Серед ускладнень малярії можливий розвиток холециститу та атонії жовчного міхура, що повинно враховуватись
лікарями у разі важкості або болючості
в правому підребер’ї, та є показом для
обов’язкового УЗД обстеження.
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ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ ПРИ ЕПШТЕЙНА-БАРР ВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ
Т.В. Покровская, В.И. Бельдий
Проанализированы особенности поражения печени в зависимости от
тяжести болезни у 63 пациентов, больных острой Епштейна-Барр вирусной
инфекцией. Диагноз подтвержден серологическими и вирусологическими
исследованиями.
Ключевые слова: Епштейна-Барр вирус, вирусная инфекция острая, печень
Liver injuries in Epstein-Barr virus infection
T. Pokrovska, V. Beldiy
We analyzed features of liver damage, depending on the severity of the disease
in 63 patients with Epstein-Barr virus infection. The diagnosis is confirmed by serological and virological tests.
Keywords: Epstein-Barr virus, acute virus infection, liver
Вступ. Вірусні гепатити – це група
різних за етіологічною, епідеміологічною і клінічною суттю нозологічних
форм, що перебігають з переважним
ураженням печінки. Поряд з гепатоспецифічними вірусами ураження
печінки може спостерігатися і при
інших гепатотропних вірусних інфекціях: цитомегаловірусній, інфекційному мононуклеозі, жовтій гарячці тощо. Інфекційний мононуклеоз
(ІМ), спричинений герпетичним ві-

русом людини 4-го типу, вірусом
Епштейна-Барр (ВЕБ), є первинною
формою гострої Епштейна-Барр вірусної інфекції (ЕБВІ). Це найбільш
поширена герпетична інфекція у світі. Більш ніж 90% людей інфікуються
ВЕБ у дитинстві з подальшою довготривалою персистенцією збудника в
організмі. Разом з іншими провідними симптомами (гарячка, тонзиліт,
лімфаденопатія) ураження печінки
є одним із основних, важливих і по76
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стійних симптомів ЕБВІ [1– 5]. ВЕБ
високотропний до тканини печінки,
уражає її, внаслідок чого виникає супутній вірусний гепатит [6,7].
Мета роботи – дослідження
функціонального стану печінки у
хворих на гостру ЕБВІ в залежності
від важкості хвороби.
Матеріали та методи дослідження. Під спостереженням було 63 хворих з гострим перебігом ЕБВІ, які
лікувалися у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні протягом
2005-2007 років. Серед хворих було
35 підлітків (55,6%) віком від 14 до 17
років і 28 дорослих (44,4%) віком від
18 до 40 років.
Верифікація діагнозу проводилася на підставі даних анамнезу, характерної клінічної картини захворювання (гіпертермія, поліаденопатія,
гострий тонзиліт, гепатолієнальний
синдром), змін периферичної крові
(лімфомоноцитоз, нейтропенія, лейкоцитоз, поява атипових мононуклеарів) і результатах серологічних і вірусологічних досліджень. Методом
ІФА виявляли антитіла до специфічних антигенів BEБ: anti-VCA IgM,
anti-EA IgG, anti-EBNA IgG, використовуючи діагностичну тест-систему
ЗАО “Вектор-Бест (Санкт-Петербург,
Росія). Методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) проводили індикацію ДНК ВЕБ у слині і зі шкрябу слизової оболонки задньої стінки
ротоглотки із застосуванням набору
реагентів фірми “ДНК-технологии”
(Москва).
Обов’язковою умовою включення
хворих у дослідження були негативні
результати обстеження на маркери

гепатитів А, В, С.
Результати дослідження. Аналіз
результатів серологічного дослідження в перші два дні від госпіталізації
показав, що у всіх хворих з клінічними проявами гострої ЕБВІ виявлені
антитіла до ВЕБ. З 63 хворих на гостру ЕБВІ в 30 пацієнтів (47,6%) були
anti-VCA IgM, у 33 (52,4%) – одночасно anti-VCA IgM і anti-EA IgG. ДНК
ВЕБ методом ПЛР у гострому періоді
хвороби виявлено у 48 осіб (81,4%).
Важкість хвороби визначали із
врахуванням вираженості симптомів загальної інтоксикації, ступеню
лімфопроліферативного синдрому,
характеру ураження рото- та носоглотки, розмірів паренхіматозних органів, поєднаності уражень, а також
на підставі гематологічних змін.
Важка форма хвороби спостерігалася у 33,3% підлітків і в 11,1% дорослих, середньоважка – відповідно у
66,7% підлітків і 88,9% дорослих пацієнтів.
Залучення в патологічний процес печінки клінічно (у вигляді збільшення її розмірів) виявлено у 91,4%
підлітків і 82,9% дорослих хворих.
Максимальних розмірів печінка сягала до 7–10 дня хвороби, а нормалізація її розмірів відбувалася повільно
– протягом 1-го і навіть 2-х місяців.
Печінка у всіх хворих була щільної
консистенції, край гострий, поверхня
гладка. Незначне збільшення печінки
(на 1-2 см нижче краю реберної дуги
по середньоключичній лінії) вірогідно частіше спостерігалося у дорослих
порівняно з підлітками (відповідно
42,8% і 14,3%, Р<0,01). Проте збільшення її розмірів понад 2 см частіше
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відбувалося у підлітків, порівняно
з дорослими хворими (відповідно
77,1% і 50,0%, Р<0,05). Болючість при
пальпації була у 19 (30,1%) осіб, у
яких спостерігалося порушення пігментного обміну. Було встановлено,
що жовтяниця найчастіше виникала
з 9 по 13 день хвороби та утримувалася від 3 до 15 днів. Залежності між
інтенсивністю жовтяниці і збільшенням розмірів печінки не встановлено– в 11 хворих при значному її збільшенні (+ 4 см нижче реберної дуги по
середньоключичній лінїї) жовтяниця
була помірною і навпаки, у 8 осіб при
мінімальному збільшенні печінки (до
+ 2 см) – вираженою.
При дослідженні печінки за допомогою біохімічних тестів виявлено порушення пігментного обміну у
19 хворих, з них у 5 пацієнтів рівень
білірубіну в сироватці крові був вище
100 мкмоль/л, переважала пряма
фракція. Максимальне підвищення
рівня загального білірубіну спостерігалось на другому тижні хвороби.
Активність АлАТ збільшена в 49,5%
пацієнтів і була в межах від 1,5 до
10,1 ммол/г*л. Нормалізація активності ферментів відбувалася протягом перших 12–14 днів від початку
хвороби
Тимолова проба більше 6 од. виявлена у 16 хворих. Кількість загального білка крові в обстежених хворих
знаходилась у межах норми, проте у
14 пацієнтів (22,2%) виявлена диспротеінемія у вигляді зниження відсотка
альбумінів (44,26±1,08) і підвищення
альфа-2 і бета-глобулінової фракції
(31,33 ±0,92).
За даними літератури [6,7] гісто-

логічно у таких хворих, зазвичай, виявляється портальна, перипортальна
і синусоїдальна лімфомоноцитарна
інфільтрація, проліферація клітин
Купфера і жовчних канальців. Печінкові дольки або портальні тракти інфільтровані великими мононуклеарними клітинами, структура печінки
збережена. Ознаки регенерації превалюють над некротичними змінами
в клітинах.
Ці особливості перебігу ЕБВІ
необхідно враховувати в клінічній
практиці при диференціальній діагностиці гострих і хронічних вірусних уражень печінки.
Наводимо наступний випадок
тяжкої форми ЕБВІ з ураженням печінки.
Хвора С., 15 років, госпіталізована
в обласну інфекційну клінічну лікарню
м. Львова 23.10. 2006 р. зі скаргами
на слабкість, біль голови, озноб, підвищену температуру тіла, поганий
апетит, болі в животі, жовтяницю.
Із анамнезу встановлено, що захворіла 11.10, коли підвищилася температура тіла до субфебрильних цифр,
збільшилися передньо-, задньошийні
та підщелепні лімфатичні вузли. Через 3-4 дні з’явилися біль у горлі при
ковтанні, багаторазове блювання,
температура тіла підвищилася до
38,5-39,6oС, посилились загальна слабкість, біль голови.
При огляді дільничним лікарем виявлені прояви гострого лакунарного
тонзиліту, у зв’язку з чим призначено
цефтріаксон по 1 г два рази на добу,
діазолін. Проте стан хворої не покращувався – посилився інтоксикаційний синдром. Повторно звернулась до
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лікаря 23.10 і була скерована в інфекційну лікарню з діагнозом “Вірусний
гепатит А?”. Контакт з інфекційними хворими протягом останнього
місяця заперечує.
При поступленні у стаціонар
стан хворої важкий: різко виражені
симптоми інтоксикації (біль голови, нудота, блювання), температура
тіла 38,6oС, жовтяниця. Слизова оболонка ротоглотки незначно гіперемійована в ділянці дужок, мигдалики
збільшені (гіпертрофія ІІ ст.), чисті.
Пальпувались неболючі, не спаяні з
підшкірною основою розміром до 1 см
передньошийні, а також пахвові і пахвинні лімфатичні вузли. Тони серця
ритмічні, приглушені. Край печінки
пальпувався на 4-5 см нижче реберної
дуги по середньоключичній лінії, помірно болючий, м’яко-еластичний, з гладкою поверхнею, селезінка – збільшена.
Загальний аналіз крові від 24.10: НВ
–110 г/л, Е – 3,8×10 12 /л , Л – 11,3×109/л,
п – 11%, с – 12%, л – 72 %, м – 5%, ШОЕ
– 15 мм/год.(віроцити не виявлені).
Загальний аналіз сечі – без особливостей. Біохімічний аналіз крові від 24.10:
білірубін загальний – 137,10 мкмоль/л,
(прямий – 116,20, непрямий – 20,90),
АлАТ – 5,1 ммоль/л, тимолова проба – 10,2 од.; загальний білок у сироватці крові 66 г/л, альбуміни – 51,2%,
глобуліни – 48,8%, (альфа-1 – 3,8%,
альфа-2 – 8,0%, бета – 12,0%, гама –
25,0%). Серологічні маркери вірусних
гепатитів А, В, С, D не виявлені. УЗД
від 24.10. – печінка різко збільшена
(передньо-задній розмір правої частки 18,5 см; лівої – 12,5 см), однорідна,
з нечіткою, розмитою структурою,
помірно підвищеною акустичною

щільністю. Селезінка значно збільшена (22×15×10), однорідна, підвищеної
ехогенності. Рентгенографія органів
грудної клітки від 24.10: корені легенів
розширені, без чіткої структури за
рахунок збільшених внутрішньогрудних лімфатичних вузлів.
З огляду на тривалий виражений
інтоксикаційний синдром та високий лімфоцитоз хвора консультована
гематологом, запідозрений гемобластоз. Гемограма від 07.11: НВ – 98 г/л,
Е – 3,78 ×1012 /л, Л – 8,4×109/л, п – 5%, с
– 10%, лімф. –77 %, мон. – 8%, атипові
мононуклеари – 11%; ШОЕ – 25 мм/год.
Лімфоцити частково широкоцитоплазмові, виражена базофілія клітин
лімфоцитарного і моноцитарного
ряду. Додатково проведені серологічні
дослідження на ЕБВІ. Методом ІФА
виявлені: антитіла IgM до капсидного
антигена VCA і IgG до раннього антигена EА, ПЛР на ДНК ВЕБ позитивна
(у слині і зішкрябу). Клінічний діагноз:
“Епштейна-Барр вірусна інфекція,
гострий перебіг, важка, вісцеральна
форма (гепатит)”.
Хворій призначено: дексаметазон,
герпевір, діазолін, галаскорбін. Для
зменшення інтоксикації проводили інфузійну терапію кристалоїдними розчинами. На фоні лікування стан почав
покращуватися. З 29.10. температура тіла нормалізувалась, зменшилися
лімфатичні вузли до 0,5 см, покращився апетит, зменшилася жовтяниця,
(тривалість жовтяниці не перевищувала 14 діб). Перед випискою печінка і
селезінка зменшилися відповідно до 1,5
і 1см нижче краю реберної дуги. Гепатолієнальний синдром зберігався біля
місяця від початку хвороби.
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Цей клінічний випадок ілюструє
важкість клінічної діагностики, що
зумовлена відсутністю на початку
хвороби атипових мононуклеарів в
периферичній крові, жовтяницею,
вираженим інтоксикаційним синдромом. Тому в подібних випадках
доцільно ширше використовувати
методи специфічної лабораторної діагностики, зокрема ІФА та ПЛР, для

верифікації ЕБВІ, особливо при атиповому перебігу.
Висновки:
Ураження печінки спостерігається у значної кількості хворих на
ЕБВІ, про що свідчить гепатомегалія (у 82,1% осіб), гіпербілірубінемія
(15,2%), підвищення активності АлАТ
(12,8 %), диспротеїнемія.
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КОНФЕРЕНЦІЇ
ТРЕТЯ СЕССІЯ
ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ У ЛІКУВАННІ
ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С
(за матеріалами 45-ї конференції європейської асоціації
з вивчення печінки, EASL)
Д.Є. Телегін
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Головний форум Європейської
асоціації з вивчення печінки (EASL)
цьогоріч відбувся у перлині центральної Європи, казковому Відні. На відміну від минулих конференцій, що
презентували переважно результати
чергових стадій попередньо анонсованих клінічних досліджень, цьогорічна зустріч змогла здивувати делегатів
доповідями, що пропонують новий
погляд на традиційні проблеми гепатології. Оскільки деякі представлені
на віденській конференції інновації у
найближчі роки можуть радикально
змінити існуючі стандарти ведення
хворих на хронічний гепатит С, у нашому огляді ми вирішили основну
увагу приділити саме цим повідомленням.
Зауважити новий напрямок у розвитку сучасної гепатології можна лише
переглянувши зміст програми 45-го
конгресу EASL. Поряд із традиційними
розділами: клінічні, експериментальні
аспекти гепатитів, імунологія, трансплантація, лікування, – з’являється
новий окремий розділ «Поліморфізм
IL28b». Перше повідомлення на цю
тему прозвучало минулої осені на
конгресі Американської асоціації з
вивчення хвороб печінки (AASLD) у

Бостоні, майже одночасно із сенсаційною публікацією у журналі “Nature”
D.B. Goldstein, J.G. McHutchison,
A.J. Thompson та співавторів. У статті «IL28b асоціюється із відповіддю
хронічного гепатиту С на лікування α-інтерфероном та рибавірином»
вони повідомили, що ефективність
противірусної терапії (ПВТ) в осіб із
СС-генотипом є удвічі вищою, ніж у
хворих із не-СС-генотипом (а саме,
СТ- або ТТ-генотипами). І ось вже навесні 2010 року, у Відні, ми можемо
чути нові повідомлення про зв’язок
стійкої вірусологічної відповіді (СВВ)
із поліморфізмом IL28 (rs12979860) у
хромосомі 19q13, що кодує інтерферон λ3; про поширеність генотипів
СС, СТ, ТТ у регіонах світу; їх зв’язок
із внутрішньопечінковою експресією
інтерферон-індукованих генів і, навіть, із ймовірністю спонтанного кліренсу HCV. Як вплине виявлена генетична схильність того чи іншого пацієнта щодо СВВ на засади ПВТ, особливо напередодні появи на ринку противірусних засобів нових генерацій,
спробуємо розібратись, спираючись
на повідомлення 45-го конгресу EASL.
Вже на першому пленарному засіданні EASL один з авторів публікації
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у «Nature», A.Thompson, презентував
результати генетичного обстеження
74 хворих на хронічний гепатит С, переважно 1 генотипу [1]. В усіх пацієнтів визначали СС-, СТ- та ТТ-генотип
IL28, і у подальшому аналізували рівні внутрішньопечінкової експресії
інтерферон-індукованих генів (ІІГ) серед хворих із СС- та не-СС-генотипом.
Одержані результати виявили чіткий зв’язок між СС-генотипом IL28
та зниженням експресії ІІГ. Обидві ці
ознаки корелювали також із частотою
СВВ, що дозволило авторам припустити існування генетично детермінованих варіантів імунної відповіді на
HCV-інфікування та на ефективність
подальшої інтерферонотерапії. Аналогічні результати продемонстрували
роботи японських [2] та французьких
вчених [3], однак їх швейцарські колеги більш схильні розглядати генотип
IL28 та рівень експресії ІІГ як незалежні предиктори, наголошуючи на
вищій прогностичній цінності останнього [4].
Продовжуючи тему генетичних
предикторів відповіді на противірусну терапію, слід відзначити ще одну
роботу. Вона, як і попередні, розпочиналась у рамках дослідження
IDEAL. Символічно, що цей грандіозний проект, намагаючись порівняти ефективність та переносимість
різних молекул та схем використання
пегильованих інтерферонів, виявив
відмінності значно суттєвіші, ніж очікувалось. Проте, далеко не ті, що залежать від екзогенних факторів (препарату чи схеми його дозування), але
від спадкових ознак пацієнта. У своїй
роботі D. B. Goldstein, J. G cHutchison,

A. J. Thompson із співавторами повідомляють про виявлений однонуклеотидний поліморфізм гена, що кодує
фермент інозинтрифосфатазу (ITPA)
- rs1127354 та rs7270101. Наявність мінорних алелей у пацієнтів, за даними
авторів, зумовлювала дефіцит ITPA,
що, у свою чергу, запобігало розвитку
рибавірин-індукованої гемолітичної
анемії, проте не впливало на частоту
стійкої вірусологічної відповіді [5].
Окреслюючи перспективи вдосконалення противірусної терапії у найближчому майбутньому і, відповідно,
прогнозуючи зростання ефективності
терапії ХГС з 40% (у разі найнесприятливішого 1-го генотипа HCV) до
80%, професор John McHutchison презентував стратегію ПВТ із урахуванням вище перерахованих генетичних
предикторів СВВ – визначення поліморфізму генів IL28b та ITPA (рис.
1). Третьою складовою оптимізації
терапії майбутнього він називає доповнення існуючих схем препаратами
прямої антивірусної дії (Direct Acting
Anti-Viral, DAA).
З очікуваних сьогодні засобів прямої антивірусної дії найбільші надії
покладають на два препарати з групи інгібіторів протеази NS3/4a - боцепревір (MSD) і телапревір (Vertex
Pharmaceuticals), що знаходяться на
завершальній стадії третьої фази клінічних досліджень і незабаром будуть
зареєстровані для клінічного застосування. Представлені у Відні результати досліджень цих препаратів підтверджують їх перспективність. Так, у
повідомленні Vierling JM і співавторів
було підтверджено тривалість СВВ
при терапії пегінтерфероном α2b, ри82
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бавірином і боцепревіром: у жодного
з 290 пацієнтів, що брали участь в дослідженнях II фази і досягли СВВ, при
понад 2-річному спостереженні не
розвинулось віддалених рецидивів.
Побічні ефекти, специфічні для боцепревіру, такі як порушення смаку і
розвиток анемії, було зареєстровано
лише у 5% пролікованих. Це дозволяє
стверджувати, що СВВ після курсу
потрійної терапії із використанням
боцепревіру, є маркером остаточного
кліренсу вірусу з організму пацієнта.
Раніше результати 2-ї фази клінічних
випробувань боцепревіру у дозі 800
міліграм 3 рази на день показали, що
його комбінація із пегінтерфероном
α2b і рибавірином у стандартних дозуваннях протягом 48 тижнів у хворих
на ХГС 1b генотипу, може забезпечувати СВВ у 72% хворих. У цій групі
використовувався спеціальний режим
терапії: пацієнти отримували стартову терапію лише пегінтерфероном і
рибавірином протягом 4 тижнів, а потім до стандартної терапії додавався
боцепревір, і лікування продовжувалося до 48 тижнів. Такий режим терапії мав декілька переваг. Ключовою
є можливість досягти початкового
пригнічення реплікації HCV і знизити ризик появи і селекції мутацій,
резистентних до боцепревіру, а також виявити пацієнтів, в яких можна
утриматись від призначення третього
препарату. У разі ж його призначення
можливе скорочення загальної тривалості терапії до 28 тижнів. Так, у групі
пацієнтів, що досягли кліренсу ВГС
на 4-му тижні лікування пегінтерфероном, рибавірином і боцепревіром
(8 тиждень загального курсу терапії),

частота досягнення СВВ після 24-тижневого лікування склала 82 %. У рамках сателітарного симпозіуму доктор
Fred Poordad з медичного центру ЛосАнджелесу навів також дані дослідження SPRINT-1, що переконують в
ефективності боцепревіру у разі лікування невідповідачів на стандартну
ПВТ: частота СВВ при 48-тижневому
курсі потрійної терапії таких хворих
може сягати 55%, за умови наявності
в них швидкої вірусологічної відповіді
[7]. Дослідження, PROVE-1, яке вивчало ефективність іншого інгібітора протеази – телапревіру, показало середню
частоту СВВ 37% серед невідповідачів
на попередній курс стандартної ПВТ
та 57% – серед хворих, що перервали
попередній курс ПВТ [8]. Препарати з
інших фармакологічних груп, що знаходяться на ранніх стадіях клінічних
досліджень і поява яких очікується
у віддаленій перспективі, теж були
анонсовані у доповіді Stefan Zeuzem і
схематично представлені на рисунку 2.
Аналізуючи наслідки цих здобутків у діагностиці та лікуванні хронічного гепатиту С: можливість генетичного прогнозування СВВ та появу
нових препаратів з групи інгібіторів
протеаз, – усвідомлюєш, що у гепатології, як і у будь-якій іншій галузі,
прогрес породжує значно більше питань, ніж надає відповідей. Зокрема,
залишаються без відповіді запитання,
що були поставлені John McHutchison
на одній із сесій віденської конференції: 1) чи лікуватимемо ми завтра тих
хворих, у яких вже сьогодні можемо
достеменно констатувати мізерність
шансів на одужання? 2) кому і за яких
умов завтра ми доповнюватимемо
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Рисунок 1. Перспективи ПВТ ХГС (за даними John McHutchison, MD Duke University
Medical Center, Durham, North Carolina, USA // The International Liver Congress 2010 45th
annual meeting of the European Association for the Study of the Liver April 14-18, 2010, Vienna,
Austria)

Рисунок 2. Препарати прямої противірусної дії, що у даний час знаходяться на І-ІІІ
стадіях клінічних досліджень (за даними Stefan Zeuzem MD, J.W. Goethe University
Hospital Frankfurt, Germany // The International Liver Congress 2010 45th annual meeting
of the European Association for the Study of the Liver April 14-18, 2010, Vienna, Austria).
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ПВТ засобами прямої противірусної
дії, а кого залишатимемо на стандартній комбінації пегильованих інтерферонів і рибавірину?
Неможливо оминути увагою і
інші доповіді 45-ї конференції EASL,
що стосуються хронічного гепатиту
С. Zeuzem S. доповів про виявлену залежність між частотою інсулінорезистентності та першим генотипом HCV.
Підтвердив цей зв’язок A. Thompson
у роботі, яка демонструє достовірне
зниження індексу HOMA і, відповідно, інсулінорезистентності у разі досягнення СВВ саме при ХГС першого
генотипу, чого, однак, не спостерігається при 2 та 3 генотипах HCV [9].
Результати багатоцентрового рандомізованого дослідження INDIV-2
презентував C. Sarrazin із співавторами. Дослідники пропонують можливість максимальної індивідуалізації
тривалості ПВТ залежно від початкового вірусного навантаження та його
динаміки у ході терапії. У дослідження
було включено 613 хворих на ХГС 1b
генотипу, що раніше не отримували
ПВТ. 389 пацієнтів отримували індивідуалізовану терапію пегінтерфероном
α2b і рибавірином протягом 24, 30, 36,
42, 48, 60 або 72 тижнів залежно від
початкового вірусного навантаження
та термінів досягнення авіремії (4, 6, 8,
12 та 24 тижні). Інші 224 хворих склали контрольну групу і отримували лікування аналогічними препаратами
протягом 48 тижнів. Частота СВВ в
обидвох групах виявилась ідентичною
(53% та 48% відповідно), що дозволило авторам пропонувати впровадження індивідуалізованих схем ПВТ
пегінтерфероном α2b та рибавірином

залежно від початкового вірусного навантаження та термінів кліренсу HCVRNA. Такі схеми, на думку авторів, дозволять знизити вартість лікування та
зменшити кількість побічних ефектів
без зниження ефективності ПВТ [10].
Теми індивідуалізації ПВТ за рахунок збільшення її тривалості до 72
тижнів у хворих із повільною вірусологічною відповіддю також торкалось
повідомлення M. Buti із співавторами,
присвячене результатам дослідження
SUCCESS. Одержані у ході дослідження результати дозволили визначити
ті категорії хворих, в яких подовження термінів ПВТ до 72 тижнів може
достовірно збільшити шанси на досягнення СВВ. До цієї категорії автори зараховують пацієнтів, в яких на 8
тижні лікування вірусне навантаження зменшується менш, ніж на 2 log
та/або на 12 тижні лікування – менш,
ніж на 2-3 log [11].
Нажаль, формат інформаційного
повідомлення не дозволяє достатньо
повно висвітлити усі теми, що були
презентовані на 45-й конференції Європейської асоціації з вивчення печінки у Відні. На окрему увагу, безперечно, заслуговує проблема хронічного
гепатиту В, якій було присвячено понад 200 доповідей, проблема захворювань печінки мікст-етіології, декомпенсованих захворювать печінки,
гепатоцелюлярної карциноми та інших актуальних питань гепатології.
Наступна конференція EASL запланована на 30 березня 2011 року у
м. Берліні.
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«ПРОГРАМА ПОСТІЙНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ GUIDE».
ТРЕТЯ СЕСІЯ.
О.Б. Герасун
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Розпочати це повідомлення хотілося би інформацією про те, що у
листопаді 2009 року відбулося злиття
компанії "Шерінг-Плау" з компанією Merck, відомою за межами США
та Канади як MSD (Мерк Шарп энд
Доум).
Незважаючи на такі глобальні
зміни, компанія MSD продовжує дотримуватись прийнятої у свій час
політики відкритого поширення наукової інформації серед лікарів. І
ось, 23-24 квітня 2010 року в Стамбулі (Туреччина) відбулась третя сесія
«Програми постійної медичної освіти
GUIDE (peGintron continUous medIcal
eDucation programmE)».
Нагадаємо, що базові проблеми
гепатології розглядались на першій сесії GUIDE, а засідання другого циклу
було повністю присвячено питанням
сучасного лікування хронічного гепатиту С та лікарській тактиці ведення
хворих. Отже, організаторами було
прийнято рішення не робити третю
сесію GUIDE тематичною, а присвятити її окремим, найбільш важливим
та цікавим питанням. Натомість побудова занять залишилась попередньою:
після кількох прочитаних лекцій, у
менших групах лектори проводили практичні заняття, наближені до
тем доповідей. Як і минулого разу, на
практичних заняттях здебільшого обговорювались клінічні приклади.

Темою першої доповіді стали
«Практичні аспекти диференційної
діагностики жовтяниць», доповідач
Б.А. Герасун (Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького). На початку доповіді
Б.А.Герасун звернув увагу на те, що зазвичай обмін жовчних пігментів розглядають як поетапний розпад еритроцитарного гемоглобіну, хоч в дійсності
це є циклічний процес. Адже, майже
20% жовчних пігментів утворюється
попри розпад гемоглобіну.
У людини гем циркулюючого гемоглобіну складає лише 70-80% всього
гемопоетичного пулу. Проте, жовтяниці майже завжди зумовлені або підвищеним розпадом саме гемоглобіну
або порушенням транспорту і перетворення пігменту, позаяк міоглобін
і, тим більше, цитохроми, через їх незначну кількість, не мають суттєвого
значення у виникненні жовтяниць.
Внаслідок постійної фізіологічної
деструкції еритроцитів утворюється
білівердин – біля 200-300 мг на добу,
ця кількість приблизно відповідає
0,5-1,0 г гемоглобіну. Отже пігментний обмін є одним із найважливіших
елементів оновлення крові. Після детального аналізу механізмів синтезу
та біохімічних особливостей вільного
(незв’язаного) та прямого (зв’язаного)
білірубіну лектор перейшов до розгляду клінічних аспектів пігментного об87
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міну. В залежності від причини і (або)
рівня блоку метаболізму (транспорту)
білірубіну, жовтяниці класифікуються
як надпечінкові, печінкові і підпечінкові.
Надпечінкові. Основним біохімічним показником є підвищений вміст
вільного білірубіну в крові. Найчастішою жовтяницею з цієї групи є гемолітична. Проте досить часто надпечінкові жовтяниці зумовлені так
званими «шунтовими» гіпербілірубінеміями. Головними причинами їх
можуть бути: 1. Неефективність еритропоезу внаслідок дефіциту антианемічних факторів; 2. Порушення транспорту білірубіну при недостатності
білірубіно-альбумінового комплексу:
а) значне зниження синтезу альбуміну при важких хворобах печінки; б)
білкове голодування, зокрема, при
ранньому гестозі вагітних з надмірним блювотінням; в) розчеплення
білірубіно-альбумінових комплексів
під впливом деяких медикаментів; 3.
Утворення білірубіну з гемопротеїдів
при масивних крововиливах, інфаркті
легенів тощо.
Різноманітними є також причини
печінкових жовтяниць. Головні: а) блокування захоплення вільного білірубіну гепатоцитом та порушення його
внутрішньоклітинного транспорту;
б) недостатність глюкуронілтранферази; в) недостатність екскреції гепатоцитом; г) блокування транспорту
на шляху жовчні капіляри => жовчні
протоки.
Взаємодоповнення або переважання тої чи іншої складової патогенезу печінкової жовтяниці може наближати її за клінічними проявами і

лабораторними показниками або до
надпечінкової, або до підпечінкової
жовтяниці.
Розглядаючи підпечінкові жовтяниці, лектор звернув увагу на роль
інфекційного компонентну у розвитку
тих порушень току жовчі, які призводять до виникнення жовтяниці.
Значна увага була приділена жовтяницям, патогенетично пов’язаним
із вагітністю; було наведено основні
опорні критерії для диференціації
жовтяниць при гестозах, зокрема
синдромі Шихана, HELLP-синдромі
тощо.
Взагалі саме диференціальній діагностиці жовтяниць різного генезу
була приділена головна увага.
Наступна доповідь Г.М. Дубинської (Українська медична стоматологічна академія, Полтава) – «Індивідуалізація терапії вірусного гепатиту С
відповідно до предикторів відповіді».
Доповідач розповіла, що певні предиктори вірусологічної відповіді потребують уваги ще до початку терапії.
Крім загальновідомих факторів (генотип, вірусне навантаження, ступінь
фіброзу, раса, вік, вага), до них належать також предиктори, асоційовані
з метаболічним синдромом та інсулінорезистентністю – стеатоз печінки і
гіперглікемія, які доцільно корегувати
перед стартом ПВТ для підвищення
шансу на формування стійкої вірусологічної відповіді (СВВ). В процесі лікування інструментом прогнозу
досягнення СВВ слугує моніторинг
кінетики вірусу, тому обов’язковим є
дослідження на РНК HCV на 4, 12, 24
тижнях лікування. Залежно від швидкості кліренсу вірусу прийнято виді88
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ляти різні типи вірусологічної відповіді. Ті з них, які визначають протягом
лікування, були наведені у доповіді та
подані на слайді (табл. 1).
Такий моніторинг дозволяє у хворих з 1-м генотипом та низьким вірусним навантаженням, за наявності
ШВВ, скоротити тривалість лікування до 24 тижнів; СВВ у таких пацієнтів виникає в 93% (проти 96% при
48-тижневому курсі лікування). Тоді
як для хворих з 1-м генотипом, які
повільно відповідають на лікування,
можливо збільшення тривалості курсу до 72 тижнів. Це підвищує його
ефективність на 13-26%. Пацієнти з
2/3 генотипом та низьким вірусним
навантаженням, які досягли ШВВ без
ознак прогресування хвороби печінки, є кандидатами для вкороченого
12-16 тижневого лікування; частота
рецидивів в таких хворих, за даними
різних авторів, становить 5–6%. А пацієнтам з 2/3 генотипом та високим
вірусним навантаженням, які не досягли ШВВ, зі симптомами прогресування захворювання печінки варто

подовжити лікування до 48 тижнів. Це
може зменшити кількість рецидивів з
26 до 7%.
Далі увазі присутніх було надано
доповідь медичного радника компанії
MSD Г. Ликова, присвячену фармакокінетиці пегільованих інтерферонів.
Надзвичайно пізнавальна доповідь почалась з огляду еволюції методів терапії ХГС з монотерапії α-інтерферонами
(ефективність 6-22%) через комбіновану терапію ІНФ-α та рибавірином (з
ефективністю в межах 22-79%, залежно від генотипу) до комбінованої терапії Пег-ІНФα та рибавірином (коли
ефективність знову ж таки залежно
від генотипу коливається в межах 4282%). Далі Г. Ликов нагадав механізм
дії інтерферонів, розкрив суть процесу пегілювання. При цьому було наголошено, що молекулярна маса 12 кДа
є оптимальною, тому що зі збільшенням розміру молекули поліетиленгліколю зростає період напіввиведення,
але знижується специфічна противірусна активність, оскільки сама молекула інтерферону, яка є діючою речо-

Таблиця 1
Моніторинг кінетики вірусу – інструмент прогнозування СВВ
Відповідь

Інтерпретація

ШВВ

HCV РНК негативна (<50 Мо/мл) на 4-му тижні

повна

HCV РНК позитивна на 4-му і негативна на 12-му тижні

часткова

HCV РНК позитивна на 4-му та зниження на ≥2 log10 від вихідного
рівня на 12-му тижні

РВВ негативна

Зниження HCV РНК на <2 log10 від вихідного рівня на 12-му тижні

РВВ
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виною, ніби губиться у великій молекулі поліетиленгліколю. Крім того, лікарська речовина з меншою молекулярною масою краще проникає у переферичні тканини, що надзвичайно
важливо для ХГС. Також доповідач доводив більшу ефективність ПЕГ-ІНФ
α-2b, пояснюючи це тим, що місце
приєднання молекули поліетиленгліколю в такого інтерферону знаходиться поза зоною взаємодії інтерферону
зі своїм рецептором.
Далі, після практичних занять,
увазі слухачів пропонувалась лекція
Л.В. Дудар (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця,
Київ) «Метаболічний синдром та вірусний гепатит С». Ішлося про зміни
вуглеводного обміну (порушення толерантності до глюкози, інсулінорезистентність, цукровий діабет 2 типу),
порушення ліпідного (підвищення
рівня тригліцеридів, холестерину, зниження ЛПВЩ) та електролітного обмі-

нів. На слайді з доповіді проф. Дудар
наведені механізми порушення метаболізму при ХГС (рис. 1).
Для лікування різних проявів метаболічного синдрому, що в свою чергу підвищує шанс отримання СВВ, для
інсулінорезистентності та ЦД запропановано бігуаніди, інсулінові синтетайзери або препарати, що посилюють
чутливість інсулінових рецепторів,
зниження маси тіла. З метою останнього, з медикаментозних середників використовують сибутрамін – інгібітор зворотного захоплення норадреналіну та серотоніну (він прискорює появу відчуття ситості); та орлістат, який пригнічує активність ліпази
та зменшує всмоктування жирів.
Доповідь С.В. Федорченка (Інститут епідеміології та інфекційних
хвороб ім. Л.В. Громашевського) стосувалась прогностичних факторів
спонтанного кліренсу HCV RNA при
гострому та хронічному гепатиті С.

Рисунок 1. НСV: механізми порушення метаболізму.
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Доповідач розповів про фактори, що
впливають на ймовірність спонтанного кліренсу (СК), а саме: стать (жіноча), вік (до 35 років), ГГС в анамнезі (жовтянична форма), 1 генотип
НСV, низький рівень віремії, інфікування не в результаті гемотрансфузій, коінфекція НАV, НВV, відсутність коінфекції НIV, носійство алеля HLA-DRB1, належність до європеоїдної та латиноамериканської раси.
Позитивні предикт-фактори та частота виникнення спонтанного кліренсу НСV, за С.В. Федорченком, наведені у табл. 2.
Про остаточні результати дослідження IDEAL розповів Г. Ликов.
Доповідач наголосив, що IDEAL –
пряме порівняльне дослідження
ефективності двох підходів до терапії. Як відомо, мова йде про Пег-ІФН
α-2b+рибавирин (800 – 1400 мг/добу)
та Пег-ІФН α-2a+рибавирин (1000 –
1200 мг/добу). Принциповими у дизайні дослідження можна вважати
наступні позиції: централізоване про-

ведення рандомізації, ретельний моніторинг і збір даних, велика вибірка
(> 3 000 пацієнтів), багатоцентровість
(118 центрів), великий спектр пацієнтів, інфікованих вірусом гепатиту С
1 генотипу. Результати дослідження
IDEAL дозволили зробити висновки
про оптимальне дозування рибавірину; передбачуваність та ведення терапії відповідно до відповіді: РВВ, ШВВ,
ступінь зниження вірусного навантаження на 4 тижні; прихильність до
терапії та доцільність використання
еритропоетину α. Крім того, повномасштабний аналіз геномів учасників
дослідження IDEAL дозволив виявити однонуклеотидний поліморфізм
на 3000 н.п. вище гена ІЛ-28В (ІФН
λ-3), який асоційований зі СВВ. І як
заключний висновок, п. Ликов оголосив, що Пегінтрон забезпечує максимальну ефективність терапії вірусного гепатиту С, завдяки високій
передбачуваності і низькій частоті
рецидивів. Після невеличкої перерви
на каву, «школярам» знов-таки запро-

Таблиця 2
Позитивні предикт-фактори та частота виникнення СК НСV
Показники

СК НСV (n=27)

ХГС (n=196)

9/18 (33 %/66 %)

114/82 (58,1%/41,9 %)

Вік: чол.

27±2,4

43±8,7

жін.

25±3,1

52±10,2

Стать ч/ж

В/в введення наркотиків

11 (40,7 %)

87 (44,3 %)

3 (11 %)

36 (18,3 %)

Анті-НВс

13 (48,1 %)

64 (32,6 %)

Анті-НВs

4 (14,8 %)

17 (8,7 %)

Анті-НIV

0%

18 (9,1 %)

7 (25,9 %)

16 (8,2 %)

Гемотрансфузії

ГГС в анамнезі
НСV серотип 1/3/2

18/9/0 (67%/33%/0%)

-

НСV генотип 1/3/2

-

115/72/9 (59%/37%/4%)
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понували практичні заняття. А ближче сьомої вечора – урочиста вечеря в
ресторані на березі Босфору.
Наступний день освітньої програми розпочався лекцією Б.А. Герасуна
«Вірусний гепатит В – клінічні аспекти вірусології та імунології». У лекції
було розглянуто ті аспекти будови
вірусу (переважно його «антигенний
комплекс»), що суттєво впливають
на клініку та діагностику хвороби.
Особливу увагу лектор приділив мутаціям вірусу. Детально були розглянуті клініко-патогенетичні аспекти
мутацій pre-core гена та складнощі
діагностики, що зумовлені мутаціями
S-гену.
Розглядаючи механізм тривалої
персистенції вірусу (шляхи імунного уникнення HBV), лектор, зокрема,
звернув увагу слухачів та те, що високий рівень антигену, який у багато разів перевищує кількість повноцінних
віріонів, викликає функціональне виснаження специфічних CD8.
Розглядаючи складнощі противірусної терапії, Б.А.Герасун наголосив
на тому, що HBV(на відміну від HCV)
уражає практично всі гепатоцити, а
видалення з організму закритої кільцевої ДНК можливе лише після загибелі гепатоцитів. До того ж реплікація
відбувається швидше, ніж руйнування
інфікованих клітин.
Саме тому деякі західні дослідники
взагалі піддають сумніву можливість
звільнення від вірусу після гострого
гепатиту В, припускаючи можливість
збереження малоактивної реплікації
у клітинах печінки. Отримано прямі
молекулярні свідоцтва латентної НВвірусної інфекції, що супроводжується

реплікацією HBV у печінковій тканині
«здорових» антиген-позититвних людей.
Детально розглядаючи підходи до лікування хворих на HBeAgпозитивний та HBeAg-негативний
хронічний гепатит В, лектор зупинився на особливостях лікування таких хворих пегільованим інтерфероном і піддав сумніву «офіційну» точку
зору на те, що для лікування ХГВ доведеною вважається лише ефективність
пегінтерферону альфа-2а, при цьому
лектор посилався на результати випробування пегінтрону для лікування ХГВ.
Оскільки кількість хворих, що
отримують противірусну терапію неухильно зростає, зростає і кількість
тих, що не відповідають на лікування. Тому доповідь С.В. Федорченка,
присвячена повторній терапії (ПТ)
пацієнтів з хронічним гепатитом С,
виявилась вельми актуальною. На початку було зазначено, що причинами
неефективності першого курсу терапії
здебільшого є низька прихильність до
лікування, виражені побічні ефекти
та самостійне прийняття хворим рішення про модифікацію доз препаратів. За даними різних досліджень,
ефективність ПТ коливається в межах 11–24%; індукція СВВ була вища у
хворих, які отримували перший курс
ІФ, у хворих з рецидивом (порівняно
з нонреспондентами), у пацієнтів, інфікованих 2 або 3 генотипами НСV.
Також на ефективність впливали схеми лікування. Тому, уніфікуючи різні
дослідження, лектор запропонував
наступні принципи повторної терапії:
Пег-ІФН+рибавирин – після негатив92
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них результатів застосування монотерапії або ІФН+рибавирин (стандартний режим); терапія 48 тижнів для 2
та 3 генотипів НСV, та 72 тижні для 1
генотипу НСV (пацієнти, що не відповіли на Пег-ІФН+рибавирин); індуктивна доза Пег-ІФН – 12 тижнів або
протягом всього лікування. Вирішення питання про припинення терапії
слід відкласти до 24 тижня.
Заключною була доповідь Г.Ликова
щодо майбутнього терапії вірусного
гепатиту С. Йшлося зокрема про інгібітори протеаз. Доповідь мала вигляд
вільної співбесіди, з якої стало зрозуміло, що кардинальні зміни у терапії хронічної НСV-інфекції вже не за
горами. Але це все згодом, а покищо
останні практичні заняття, закриття
Гепатошколи з підведенням підсумків

та екскурсія по Стамбулу.
Старовинне, засноване у VII ст. до
н.е., місто вразило своєю архітектурою, в якій гармонійно переплелися
традиції сходу, стародавнього Риму
та сучасності. До екскурсійної програми входило відвідування визначних пам`яток – Блакитної мечеті та
Собору Святої Софії. Не обійшлося і
без традиційного вельми калоритного
східного ринку. Далі – вечеря у рибному ресторані, а найвитриваліші учасники зібрались на останньому поверсі
Plaza Hotel з чудовим видом на Босфор, щоб поспілкуватися та поділитися враженнями. І ось час прощатися,
зранку чекає трансфер у аеропорт та
переліт додому. Але всі впевнені – попереду чекають нові зустрічі !
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РЕФЕРАТИ
ДОСЛІДЖЕНЬ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ НА 45-Й КОНФЕРЕНЦІЇ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ ПЕЧІНКИ
RELATION BETWEEN SUSTAINED VIROLOGIC RESPONSE
AND INSULIN RESISTANSCE IN PATIENT
WITH GENOTYPE 1 OR 2/3 CHRONIC HEPATITIS C
Зв`язок між стійкою вірусологічною відповіддю та
інсулінорезистентністю у хворих на хронічний гепатит C
з генотипом 1 або 2/3
A.Thompson, M.Diago, G.Foster et alt.
Мета та завдання: хронічний гепатит С (ХГС), пов`язаний із
зростанням поширення діабету та інсулінорезистентності (ІР). Недавно
було висунуто гіпотезу про існування генотип-специфічного зв’язку між
генотипом 1 вірусу гепатиту С (ВГС) та ІР. Проте, залишається нез’ясованим,
чи цей взаємозв’язок не є випадковим. У даному дослідженні вивчали зв`язок
між стійкою вірусологічною відповіддю (СВВ) та ІР у пацієнтів, які були
включені у дослідження ACHIEVE 1 та 2/3.
Методи: 2255 наївно-лікованих хворих на ХГС із генотипами 1 або 2/3
ВГС були включені у 2 окремі фази активно-контрольованого дослідження
з ефективності лікування albinterferon α-2b у порівнянні з peginterferonom
α-2а + ribavirin, протягом 48 чи 24 тижнів, відповідно. ІР визначали на 0, 12,
24-му або 48-му тижнях і після лікування – на 12-му тижні; для оцінки ІР
використовували гомеостатичну модель (HOMA-IR). У всіх досліджуваних
враховували особливості пацієнтів: вік, стать, расу, індекс маси тіла, ВГСвірусне навантаження, показники аланін-амінотрансферази, γ-глютамил
транспептидази, вміст загального холестерину, тригліцеридів, а також дані
біопсії печінки для визначення стеатозу, METAVIR для визначення ступеня
запальних змін та стадії фіброзу. Обов’язково визначали ІР, встановлюючи
поріг HOMA-IR ≥ 3. Зміни HOMA-IR після терапії вважали постійними.
HOMA-IR дані були log – трансформовані для аналізу. ACHIEVE 1 і 2/3 групи
були проаналізовані окремо.
Результати: парні вимірювання HOMA-IR (до- і після 12-тижнів
лікування) були отримані від 1038 пацієнтів, у яких було діабету (з генотипом
1–497, з генотипом 2/3 – 541). Відповідно рівень СВВ становив 60% у пацієнтів
з генотипом 1 ВГС і 84 % з генотипами 2/3. Базові значення HOMA-IR шкали
були вищі у хворих з генотипом 1 у порівнянні з 2/3 (3.4 vs 2.9, Р=0.006).
СВВ асоціювалася зі зменшенням поширення ІР (Р ≤ 0.001) і в даних шкали
HOMA-IR (Р=0.004) у хворих із 1 генотипом HCV, але не з генотипом 2/3.
Отримані дані не залежали від значення індексу маси тіла, активності аланінмінотрансферази, γ-глютамілтранспептидази і рівнів ліпідів. Показники
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HOMA-IR не відрізнялись у нон-респондерів. Не виявлено зв’язку між СВВ і
ІР, коли групу хворих з генотипом 2 і 3 оцінювали окремо.
Висновки: Встановлено зв'язок між СВВ та зменшенням HOMA-IR у
хворих на ХГС з 1 генотипом і не встановлено у пацієнтів з генотипами 2/3.
Результати свідчать що 1 генотип ВГС може бути причиною розвитку ІР, яка
може бути зворотною у випадку ерадикації вірусу.

VITAMIN D SUPPLEMENT IMPROVES SVR IN CHRONIC HEPATITIS C
(GENOTYPE 1) NAIVE PATIENTS TREATED WITH PEG INTERFERON
AND RIBAVIRIN
Застосування вітаміну Д у наївно-лікованих хворих на хронічний
гепатит С (генотип 1) покращує СВВ при лікуванні ПЕГ- інтерфероном і
рибавірином
S. Abu Mouch, Z. Fierman et alt.
Вступ: комбінована терапія ПЕГ/РБВ вважається стандартним методом
лікування хронічного гепатиту С (ХГС). Стійку вірусологічну відповідь (СВВ)
одержують у 40-50% наївно лікованих хворих з 1генотипом ВГС. Вітамін Д
є потенційним імуномодулятором, вплив якого на СВВ під час лікування
ПЕГ/ RBV хворих на хронічний гепатит С є невідомим.
Мета: оцінити чи може додавання вітаміну Д до традиційної терапії
ХГС ПЕГ/ RBV покращити СВВ.
Методи: 58 хворих на хронічну ВГС-інфекцію були рандомізовані у
2-і групи для проходження лікування: основна група складалася із 27 осіб
(вік: 47± 11 років, індекс маси тіла (ІМТ) 27±4; мужчин-50%), які одержували
пегільований інтерферон – альфа 2b (1,5 мг/кг 1 раз в тиждень) плюс
рибавірин (1000 – 1200 мг/в день), разом з вітаміном Д3 (1000-4000 ІU/ на
день, рівень у сироватці крові > 32 нг/мл), та контрольна група, що складалася
із 31 особи (вік 49 ± 7 років, ІМТ 24 ± 3, мужчини – 60%), які одержували таку
саму терапію, але без вітаміну Д. Рівень HCV RNA оцінювався за допомогою
RT-PCR (чутливість, 50 І±/мл). Відсутність HCV RNA на 12 тижні терапії і на
24 тижні після лікування розцінювалися як повна РВВ і СВВ).
Результати: демографічні та етнічні характеристики, перебіг основного
захворювання, базові біохімічні показники та відповідь на лікування були
подібними в обох групах. Основна група мала вищі значення ІМТ (27± 4
та 24 ± 3 відповідно; р<0,01), вірусного навантаження (68% та 58%, р<0,01)
та фіброзу (за шкалою METAVIR ≥ F2: 55% та 18%; р<0,001) у порівнянні з
контрольною групою. Усі, крім 1-го пацієнта з основної групи (96%) та
(15/31) 48% з контрольної групи, були HCV RNA негативними на 12-му тижні
(р ≤ 0.0001). На 24 тижні після лікування (СВВ) 86% (13/15) з основної групи
і 41% (5/12) з контрольної групи були HCV RNA негативні (р<0.001). Побічні
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ефекти у більшості були помірними і типовими для ПЕГ/РБВ-терапії. Серйозні
побічні ефекти не спостерігалися.
Висновки: Додавання вітаміну Д до традиційної ПЕГ/РБВ терапії у
наївно лікованих хворих на хронічну HCV-інфекцію з 1генотипом значно
покращує СВВ.
ON-TREATMENT RESPONSE-GUIDED THERAPY WITH TELAPREVIR
Q8H OR Q12H COMBINED WITH PEG INTERFERON ALFA-2A OR PEG
INTERFERON ALFA-2B AND RIBAVIRIN IN TREATMENT NAIVE PATIENTS GENOTYPE 1 HEPATITIS C (STUDY С 208)
Метод терапії в залежності від ефективності лікування Telaprevir Q 8Н
або Q 12Н, у комбінації з пегінтерфероном альфа-2a та пегінтерфероном
альфа-2b і рибавірином, у наївно лікованих хворих на хронічний гепатит
С (генотип 1) (дослідження: С. 208).
X. Forns, P. Marcellin, P. Ferenci et alt
Вступ: С.208 є фаза-2 відкритого, мультицентрового дослідження по
оцінюванню застосування Telaprevir (TVR) у дозі 750 мг кожних 8 годин або
1125 мг кожних 12 годин, у комбінації з пегінтерфероном альфа-2a (PEG-IFN)
(180 мг/тижд) або альфа-2b (1.5 мг/кг/тижд) плюс рибавірин у наївно лікованих
хворих на хронічний гепатит С (генотип 1). Рівень СВВ коливався між 8185 %. Даний звіт є суб-аналізом ефективності даної терапії, яка базується на
відповіді пацієнтів лікування.
Методи: 161 пацієнт був рандомізований для отримання протягом
12 тижнів Telaprevir – кожні 8 годин з PEG-IFN-альфа-2а/РБВ (1000/1200 мг/
день) (Q8/2a, n=40) або PEG-IFN-альфа-2b/РБВ (800/1200 мг/день) (Q8/2b, n=42)
або Telaprevir – кожні 12 годин з PEG-IFN-альфа-2а/РБВ (Q12/2а, n=40) або
PEG-IFN-альфа-2b/РБВ (Q12/2b, n=39). В подальшому пацієнти одержували
додатково рибавірин, базуючись на критеріях відповіді на лікування
(12 додаткових тижнів, якщо HCVRNA не визначається на 4 тижні, 20-му
тижні; в іншому випадку – 36 тижнів). Пацієнти, яким припиняли терапію
Telaprevir згідно визначених критеріїв, продовжували приймати рибавірин до
повних 48 тижнів.
Результати: основні характеристики порівнювали між групами хворих,
які отримували терапію. В середньому, 68% (рівень в групі – 56-75%) і 18%
(рівень в групі –10-24% ) всіх хворих, згідно з критеріями лікування, отримали
терапію від 24 до 48 тижнів відповідно, в цей же час 14% хворим припинили
лікування перед 24-м тижнем, з різних причин (вірусологічна недостатність,
n=8; ускладнення, які призвели до припинення лікування, n=11, інше – n=4).
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Рівні стійкої вірусологічної відповіді (СВВ) – подані у таблиці :
Тривалість
лікування

Q8h /2a
n= 40

Q8h /2b
n= 42

Q12h /2 a
n= 40

Q12h/ 2b
n= 39

Всього
n= 161

48 тижнів

5/6 (83%)

7/10 (70%)

¾ (75%)

8/9 (89%)

23/29 (79%)

24 тижні

29/ 30 (97%)

26/28 (93 %)

29/29 (100%)

21/22 (96%)

105/109 (96%)

< 24 тижнів

0/4 (0%)

1/ 4 (25%)

1/7 (14%)

3/8 (38%)

5/ 23 (22%)

Частоту побічних проявів порівнювали між групами. Припинення
прийому ліків переважно пов’язано з такими побічними ефектами, як висип
та анемія, зустрічалися у 8% (n=13), в більшості ці симптоми виникали до 24го тижня.
Висновки: Більшість хворих (68%) отримали 24 тижні загального
лікування (HCVRNA негативна від 4-го тижня до 20-го тижня). Серед них
високий відсоток тих, хто досягнув СВВ – від 93% до 100%, незалежно від типу
ПЕГ-ІФН, дозування та кратності прийому Telaprevir. Продовження прийому
рибавірину більше ніж 24 тижні завершилось високим рівнем досягнення СВВ
у пацієнтів, в яких не було показів для скорочення тривалості лікування.

IMPACT OF GENDER ON THE CLINICAL PRESENTATION OF WILSON
DISEASE
Вплив статі на клінічні прояви хвороби Вільсона
P. Ferenci, U. Merle, A. Czlonkowska et alt.
Хвороба Вільсона (ХВ) є автономно-рецесивним успадкованим
розладом метаболізму міді у печінці, який призводить до ураження печінки,
і/чи нейропсихіатричних проявів. Клінічні симптоми ХВ є різноманітними. У
деяких хворих симптоми проявляються в дитинстві або в ранньому дорослому
віці, в інших осіб ця хвороба проявляється значно пізніше, інколи у віці
70-ти років. Фактори, які впливають на клінічні прояви хвороби, є майже
недослідженими.
Методи: Визначали і аналізували час виникнення клінічної
симптоматики у зв’язку із статтю у великій групі хворих – 1181 осіб, які
приймають участь у міжнародному дослідженні клінічних і генетичних даних
(в більшості з Німеччини, Австрії, Угорщини, Польщі, Чеської республіки і
Словакії, Балканів і країн Бенелюксу). Дослідження триває. У 1025 пацієнтів
діагноз підтверджений давно, а 156 – нові випадки. Діагноз ХВ базувався на
критеріях, встановлених міжнародною групою з вивчення ХВ (P. Ferenci et alt.
Liver international, 2003). Для цього дослідження оцінювали лише показові
випадки. Прояви хвороби були представлені первинними гепатологічними
і/або неврологічними симптомами.
Результати: У загальному, як і очікувалось, відбувся рівномірний
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розподіл за статтю (508 жінок/517 чоловіків). Проте, виявлена різниця
у переважанні симптомів у зв’язку із статтю: 316 з 508 жінок (62%, 95%
CI:57,6-66,2), але тільки 284 з 517 чоловіків (54,9%; 50,5-59,2; p<0,05) мали
ураження печінки. Ця різниця в більшості була завдяки вищій частоті
фульмінантної форми ХВ у жінок, аніж у чоловіків. Незалежно від статі серед
дітей та пацієнтів молодого віку частіше зустрічалося ураження печінки,
аніж неврологічні прояви. Хворі, у яких симптоми з’являлися у дорослому
віці, частіше мали неврологічну симптоматику. Ураження печінки частіше
спостерігалося у жінок. Розподіл генних мутацій ХВ не відрізнявся серед
хворих жінок і чоловіків
Висновки: Стать значно впливає на клінічну симптоматику: у жінок
частіше спостерігається ураження печінки (включаючи фульмінантну ХВ),
аніж у чоловіків. Ця особливість є переважно помітною у дітей і молодих
дорослих людей. Отже, в майбутньому потрібно продовжити досліджувати
вплив статевих гормонів на ХВ.

Переклади рефератів підготувала О. Ворожбит
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РЕЦЕНЗІЇ
И ВСЕ-ТАКИ ЛЕЧИТЬ СЛЕДУЕТ
БОЛЕЗНЬ, А НЕ СИНДРОМЫ
(Об учебном пособии профессора
Н.Б.Губергриц «Хронические
гепатиты и циррозы печени.
Современные классификация,
диагностика и лечение»)
Рассматриваемое учебное пособие – самый «свежий» (издано в 2010
году) труд, посвященный такому
сложному разделу внутренней медицины как гепатология. Написанная
основательно, капитально, как и все
за что берется в своих трудах профессор Н.Б.Губергриц, книга продолжает
бессмертное классическое наследие
Шерлы Шерлок – ее «Заболевания печени и желчных путей».
Целых две главы автор посвящает
знакомству читателя с современным
определением гепатитов и циррозов
печени, также с терминологией, используемой в гепатологии, – от чисто
клинических терминов до патофизиологических и иммунологических. В
этих главах приводятся и используемые сегодня классификации гепатитов (Лос-Анджелевская, 1994) и циррозов печени (авторство не указано).
Практически вся оставшаяся
часть книги (3-я глава, занимающая
237 страниц) согласно названию,
посвящена важнейшим синдромам
при хронических гепатитах и циррозах печени. Блестяще задуманная
автором семиотика болезней печени
впервые представлена в столь ис-

черпывающем изложении, что ярко
выделяет эту книгу среди опубликованных отечественных книг по гепатологии.
Однако… Однако автор в каждом
из подразделов этой главы «съезжает» с синдромов на описания отдельных заболеваний печени, которые
естественно повторяются в следующих подразделах, поскольку они (заболевания) могут включать в себя
несколько синдромов. Изложение заболеваний представлено обстоятельно, ярко, образно, но его следовало
бы поместить а отдельной главе или
главах. Учитывая тот факт, что книга
не содержит предметного указателя,
читателю трудно ориентироваться,
где читать об интересующем его заболевании («в каком синдроме»). К
тому же среди «синдромов» разместилось и лечение – синдромов или
все-таки болезней?
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Категорически нельзя согласиться с мнением автора, высказанного
во «Введении», в отношении синдромного диагноза и его лечения
в случае трудностей диагностики
практическим врачом. Болезнь нельзя свести к синдрому, даже если он
занимает ведущее место в картине
болезни. Сегодня есть все возможности (узкие специалисты, областные консультативные поликлиники
и центры, профильные кафедры) для
точной диагностики заболеваний печени, включая определение вирусных
маркеров, генотипов вируса, биопсию
печени. Было бы желание врача, согласие и материальные возможности
больного.
Хотелось бы найти в книге категорические рекомендации автора о
недопустимости самостоятельного
лечения участковыми терапевтами и
врачами общей практики таких серьезных заболеваний как вирусные и

аутоиммунные гепатиты, что требует
специальных знаний и клинического
опыта.
Ценным в книге является 4 раздел «Критерии отбора больных для
трансплантации печени». Хотя трансплантология в нашей стране едва существует, читатель узнает о том, что
делается в мире и каковы перспективы этого направления в лечении циррозов печени.
Безусловно, выход в свет книги
Н.Б. Губергриц будет служить большим подспорьем в работе терапевтов
и гастроэнтерологов, а также капитальным дополнением списка рекомендованной литературы для врачейкурсантов и интернов.
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