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УДК 616.36-002.16/.17-06:616-006.6]-085.281.8

ТАКТИКА ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ГЕПАТИТОВ В И С 
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

М.И. Михайлов1, М.К. Мамедов2

1ГУ НИИ «Полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН»
2Национальный центр онкологии Азербайджанской республики

Ключевые слова: гепатит В, гепатит С, онкология, противовирусная терапия 
хронических гепатитов В и С, противоопухолевая терапия, предикторы положи-
тельного ответа на противовирусную терапию, показания и противопоказания 
для противововирусной терапии гепатитов В и С у онкологических больных. 

ТАКТИКА ПРОТИВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ ГЕПАТИТІВ В ТА С 
В ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ

М.І. Міхайлов, М.К. Мамедов

Розглядається проблема противірусної терапії хронічних гепатитів В та С 
на тлі злоякісних онкологічних процесів. Особлива увага звертається на до-
терапевтичні патологічні зміни організму, відносні та абсолютні протипокази 
для проведення противірусної терапії, розробку індивідуальної програми ліку-
вання із врахуванням предикторів позитивної відповіді. Розглядаються особли-
вості співвідношення противірусної та протипухлинної терапії, зокрема, загро-
за «цитолітичної кризи» за рахунок автоімунних реакцій, стимульованих ІФН.

Ключові слова: гепатит В, гепатит С, онкологія, противірусна терапія хро-
нічних гепатитів В та С, протипухлинна терапія, предиктори позитивної відпо-
віді на противірусну терапію, покази та протипокази для противірусної терапії 
гепатитів В та С в онкологічних хворих. 

TACTICS OF ANTIVIRAL THERAPY FOR HEPATITIS B AND C 
IN ONCOLOGICAL PATIENTS

M.I. Mihailov, M.K. Mamedov

Th e problem of antiviral therapy for chronic hepatitis B and C along with malignant 
oncological processes is presented in the article. A particular attention is paid to pre-
therapeutic pathological changes in the body, relative and absolute contraindications 
for antiviral therapy, elaboration of individual programme of treatment, taking into 

АКТУАЛЬНА   ПРОБЛЕМА 
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consideration predictors of a positive response. Peculiarities of correlation between 
antiviral and anti-infl ammatory therapies, in particular, threat of “cytolytic crisis” due to 
autoimmune reactions, stimulated with interferon, have been described in the research.

Key words: hepatitis B, hepatitis C, oncology, antiviral therapy for chronic hepatitis 
B and C, anti-infl ammatory therapy, predictors of positive response to antiviral 
therapy, indications and contraindications for antiviral therapy in hepatitis B and C in 
oncological patients. 

Положительное решение о проведе-
нии противовирусной терапии (ПВТ) 
гепатита В (ГВ) или гепатита С (ГС) у 
конкретного онкологического больно-
го (ОБ) может приниматься в случаях, 
если у пациента: 1) имеются показания 
к проведению такой терапии; 2) отсут-
ствуют абсолютные и относительные 
противопоказания к назначению пре-
паратов, являющихся компонентами 
предполагаемой программы лечения; 
3) отсутствуют связанные с основным 
заболеванием или с другими причина-
ми патологические или пограничные 
состояния, которые под действием ис-
пользуемых для лечения препаратов 
могут усугубиться и составить пре-
пятствия для завершения лечения; 4) 
шансы на достижение ожидаемого те-
рапевтического эффекта превосходят 
шансы на развитие опасных или труд-
нопереносимых побочных эффектов; 
5) имеется желание получить лечение 
по поводу ГВ или ГС [1-12].

Очевидно, что первым условием, 
предопределяющим обоснованность 
назначения ПВТ является наличие у 
ОБ лабораторно подтвержденного ГВ 
или ГС, сопровождающихся активной 
репродукцией соответствующих ви-
русов. Последний факт определяется 
при наличии в крови у ОБ ДНК ВГВ 

или РНК ВГС, а также при повыше-
нии активности печеночных фермен-
тов – АлАТ, АсАТ и ГГТ. Это позволя-
ет полагать, что показания к ПВТ у ОБ 
не имеют принципиальных отличий 
от таковых у прочих категорий боль-
ных ХГВ и ГС [13-19].

В то же время больным неходж-
кинскими ЛФ с наличием ВГС-
инфекции ПВТ может быть назна-
чена вне зависимости от активности 
печеночных ферментов. Это связа-
но с тем, что у этих больных до сих 
пор четко не определены диагности-
ческие критерии, позволяющие раз-
граничивать «ВГС-ассоциированные 
ЛФ» и ВГС-инфекцию, присоединив-
шуюся к ЛФ уже после возникнове-
ния последних. Поэтому назначен-
ная им ПВТ для лечения ГС может 
оказаться средством лечения ЛФ, по-
скольку препараты ИФН включены в 
ряд программ противоопухолевого 
лечения неходжкинских ЛФ.

Рассматривая второе условие, со-
блюдение которого позволяет при-
нять решение о назначении ПВТ, сле-
дует отметить, что наличие абсолют-
ных противопоказаний однозначно 
исключает возможность проведения 
лечения из-за возможности развития 
тяжелых осложнений.
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В то же время, надо иметь ввиду, 
что вопрос о назначении ПВТ при 
обнаружении у ОБ относительных 
противопоказаний приходится ре-
шать с определенными «послаблени-
ями», поскольку у больных ЗО зача-
стую обнаруживаются изменения го-
меостаза, которые формально могут 
расцениваться как относительные 
противопоказания и, тем более, как 
пограничные состояния. Как уже от-
мечалось, сам факт наличия ОЗ уже 
считается относительным противо-
показанием к назначению препара-
тов ИФН.

Вместе с тем, своевременное (пред-
терапевтическое) выявление в орга-
низме ОБ любых изменений, которые 
могут повысить риск таких побочных 
эффектов при проведении ПВТ, долж-
но рассматриваться как важная задача, 
которая должна решаться до начала ле-
чения. Именно поэтому особое значе-
ние приобретает всестороннее обсле-
дование всех ОБ, которым предстоит 
получить ПВТ, а перед ее назначением 
каждому ОБ должны предшествовать 
осмотры профильными врачами-спе-
циалистами: кардиологом, невропато-
логом и эндокринологом, а при показа-
ниях – другими специалистами.

Важнейшим компонентом обсле-
дования ОБ до начала ПВТ является 
тщательное лабораторное исследова-
ние их крови, включающее определе-
ние практически всех тех общекли-
нических, биохимических, коагулоло-
гических и даже иммунологических 
показателей крови [13].

Результаты всех перечисленных 
выше и иных исследований должны 

быть тщательно проанализированы, 
а при необходимости, обсуждены с 
профильными специалистами. И если 
не будет найдено обстоятельств, огра-
ничивающих или препятствующих 
проведению ПВТ, она может быть на-
значена конкретному пациенту.

Если по тем или иным соображе-
ниям принимается решение о назна-
чении ПВТ ОБ, у которого обнаруже-
ны любые относительные противопо-
казания или потенциально опасные 
пограничные состояния, то такому 
пациенту следует уже с самого нача-
ла лечения обеспечить постоянный 
и более тщательный, нежели у дру-
гих больных, клинико-лабораторный 
контроль за картиной перифериче-
ской крови и функциональным со-
стоянием важнейших систем жизне-
обеспечения.

Далее, оценив возможные нега-
тивные для пациента последствия 
ПВТ, до ее начала необходимо при-
нять во внимание вероятные шансы 
у данного ОБ на успешное достиже-
ние ожидаемого терапевтического 
эффекта лечения.

Немалое значение требует выяс-
нение факта наличия у каждого ОБ 
достаточного числа так называемых 
«предикторов курабельности»; каж-
дый из которых, будучи конкретной 
характеристикой пациента или забо-
левания, выступает в качестве факто-
ра, наличие которого повышает шан-
сы на достижение «хорошего» тера-
певтического эффекта этиотропной 
терапии. При наличии у пациента не-
скольких предикторов эти шансы по-
вышаются. При недостаточном коли-
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честве предикторов курабельности с 
большей степенью вероятности мож-
но изначально ожидать низкой эф-
фективности ПВТ.

Эти предикторы условно разделя-
ют на 2 группы: 1) связанные с осо-
бенностями пациентов и 2) связан-
ные с особенностями инфекций и об-
условленных ими заболеваний. При 
этом некоторые из предикторов явля-
ются общими как при ХГВ, так и при 
ХГС, а другие имеют прогностическое 
значение только при ХГВ или только 
при ХГС. Эта особенность отражена в 
таблице 1.

Имея дело с ОБ с недостаточным 
числом предикторов курабельности, 
при планировании лечения предпо-
чтение отдают более интенсивным 

программам ПВТ или увеличивают 
планируемую продолжительность ле-
чения. Разумеется, что при этом не 
должна упускаться из виду и возмож-
ность усиления побочных эффектов 
ПВТ.

И наконец, первостепенное значе-
ние имеет и выбор программы лече-
ния. Поэтому необходимо четко по-
нимать мотивы и степень обоснован-
ности выбора данной, а не другой, 
программы ПВТ.

В связи с этим надо обратить вни-
мание на тот факт, что адаптация су-
ществующих программ ПВТ ГВ и ГС к 
ОБ, инфицированным ВГВ и ВГС, до 
сих пор не осуществлены. В частно-
сти, еще не определены оптимальные 
дозы противовирусных препаратов и 

Таблица 1
Предикторы лучшей курабельности хронических гепатитов В и С

Общие

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОВ: 
возраст менее 40 лет; женский пол; низкий индекс массы тела; отсутствие маркеров ин-
фицирования ВИЧ и вирусами других гепатитов; отсутствие в анамнезе алкоголизма 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФЕКЦИЙ И БОЛЕЗНИ: 
инфицирование не более, чем за 3-4 года до момента начала ПВТ; умеренно 
повышенная активность АлАТ, АсАТ и ГГТ; низкая вирусная нагрузка; отсутствие 
гистологических признаков ЦП

Для ХГВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОВ: 
принадлежность к европеоидной рассе; инфицирование уже в зрелом возрасте; на-
личие в анамнезе недавно перенесенного клинически манифестного ОГВ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФЕКЦИЙ И БОЛЕЗНИ: 
наличие в крови HBeAg или anti-HBe; относительно низкий уровень билирубина в 
крови; высокий уровень в крови циркулирующих иммунных комплексов

Для ХГС

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОВ: 
гетеросексуальная ориентация; наличие в анамнезе перенесенного клинически ма-
нифестного ОГС; наличие С/С фенотипа рецептора интелейкина 28b 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФЕКЦИЙ И БОЛЕЗНИ: 
принадлежность ВГС не к генотипам «1» и «4»; низкое содержание железа в кро-
ви; отсутствие признаков холестаза; нормальная или умеренно повышенная актив-
ность ГГТ в крови; низкий титр anti-HCV; невысокий уровень в крови циркулирую-
щих иммунных комплексов
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режимы их введения, не установлены 
наилучшее время начала и оптималь-
ная длительность применения этио-
тропной терапии. Соответственно, 
общепринятые и научно обоснован-
ные рекомендации по лечению ГВ и 
ГС у ОБ пока не разработаны. Иными 
словами, проблема этиотропной те-
рапии ГВ и ГС у ОБ сегодня остается 
широким полем для клинического по-
иска.

Тем не менее, большинство иссле-
дователей считает, что тактика ПВТ ГВ 
и ГС у ОБ не имеет принципиальных 
отличий от таковой, применяемой при 
лечении ГВ и ГС, а ее программы, с уче-
том специфики патогенеза и клиниче-
ских проявлений ЗО, можно достаточ-
но легко адаптировать для примене-
ния у данного контингента пациентов. 
Именно поэтому ниже мы приведем 
ряд общих положений, которыми мо-
гут руководствоваться практические 
врачи, впервые столкнувшиеся с этой 
проблемой в клинике.

Вопрос о целесообразности ПВТ 
должен ставиться сразу по выявле-
нии факта инфицирования пациен-
та ВГВ и/или ВГС. Решение следует 
принимать с учетом не только фор-
мы развившегося гепатита и возрас-
та пациента, но и, главное, фазы и ле-
карственного состава избранной про-
граммы XT (наличие в ней препаратов 
с выраженной гепатотоксичностью), 
ее эффективности, возраста пациен-
та, состояния кроветворной системы, 
и соответственно, риска развития ос-
ложнений со стороны печени.

Вместе с тем, в любом случае так-
тика ПВТ ГВ и ГС у ОБ в соответствии 

с общей стратегией такой терапии 
всецело определяется перспективами 
лечения ОЗ и их прогнозом.

Лечение всегда проводится в стро-
гом соответствии с принципом мак-
симальной индивидуализации, кото-
рый сводится к тому, что в ходе лече-
ния у каждого пациента стандартные 
«стартовые» дозы противовирусных 
препаратов и режимы их введения 
могут и должны корректироваться в 
зависимости от соотношения прояв-
лений терапевтического и побочных 
действий ПВТ.

При выборе программ ПВТ важ-
но не упустить из виду, что частота 
и выраженность проявлений ПВТ за-
висят, с одной стороны, от доз этих 
препаратов, интенсивности режима 
и длительности их введения, а с дру-
гой стороны, – от состояния организ-
ма пациента.

И если уменьшение доз противо-
вирусных препаратов и использо-
вание низко интенсивных режимов 
введения может снизить эффектив-
ность лечения и не позволит достичь 
основной цели лечения, то эскалация 
доз вводимых препаратов (как уча-
щение частоты их введения), всегда 
сопряжены с более высоким риском 
усиления их побочного действия в 
форме повышения частоты регистра-
ции и выраженности токсических 
проявлений. Поэтому известное по-
ложение о том, что все ныне исполь-
зуемые программы ПВТ для лечения 
ГВ и ГС являются условным компро-
миссом между эффективностью и ча-
стотой побочных эффектов, вызван-
ных этими препаратами, в онкологи-
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ческой клинике приобретает особое 
практическое значение.

При выборе временного соотно-
шения ПВТ и ПОТ следует стремить-
ся, по возможности, начать первую за 
несколько недель до начала послед-
ней. У ОБ проведение ПВТ на фоне 
или немедленно после XT значитель-
но повышает риск суммации или даже 
потенцирования не только миелоде-
прессивного, но и иных типов токси-
ческого действия противоопухолевых 
препаратов.

Этот принцип наиболее значим при 
лечении ГВ, поскольку развитие «цито-
литического криза» (усиление деструк-
ции инфицированных гепатоцитов за 
счет стимулированных ИФН аутоим-
мунных цитолитических реакций) на 
фоне XT может совпасть с пиком про-
явления гепатотоксичности противо-
опухолевых препаратов и привести к 
тяжелому поражению печени.

Следует также соблюдать прин-
цип продолжения ПВТ на протяже-
нии строго определенного промежут-
ка времени, определяемого избранной 
программой, и лечение может быть 
прервано лишь по двум причинам: 
при доказанной неэффективности 
ПВТ или при наличии выраженных и 
не поддающихся коррекции токсиче-
ских эффектов ПВТ.

Весь период лечения пациент дол-
жен оставаться под наблюдением вра-
ча и периодически проходить лабора-
торное обследование с двумя целями: 
1) для оценки эффективности проти-
вовирусного лечения и 2) для контро-
ля за показателями гомеостаза, изме-
нение которых может быть вызвано 

побочным действием вводимых про-
тивовирусных препаратов.

Эффективность ПВТ должна оце-
ниваться по тем же критериям, как 
и в случае лечения «обычных» боль-
ных ГВ и ГС. При благоприятной ди-
намике в течение первых 2-3 месяцев 
(снижение активности АлАТ и уров-
ня вирусной нагрузки) целесообразно 
продолжить ПВТ до 6-12 месяцев для 
консолидации полученного эффекта 
и достижения стойкой ремиссии.

В отсутствие эффекта в течение 
3-6 месяцев возможно повышение до-
зы используемых препаратов вдвое 
или присоединение другого противо-
вирусного препарата.

Следует также иметь ввиду, что 
проведение ПВТ у ОБ чаще чем у дру-
гих категорий больных ГВ и ГС, со-
провождается побочными эффекта-
ми, которые у ОБ могут затрагивать 
большее число функциональных си-
стем и органов с разнообразными 
проявлениями.

В силу этого, важное клиническое 
значение приобретает своевременное 
распознавание таких побочных эффек-
тов, поскольку их ранняя диагностика 
создает предпосылки для более эффек-
тивного использования имеющихся 
методов и средств их коррекции.

В этом контексте исключительно 
важное значение приобретают лабо-
раторные методы исследования кро-
ви, позволяющие идентифицировать 
не только уже развитые проявления, 
но и по характеру изменения важней-
ших показателей состояния гомеоста-
за указать на появление угрозы разви-
тия таких проявлений.
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Это прежде всего относится к об-
щему и биохимическому анализам 
крови, позволяющим своевременно 
выявить признаки миелодепрессии в 
виде лейкоцитопении, тромбоцитопе-
нии или олигоцитемии. Общий ана-
лиз крови должен проводиться мини-
мум раз в неделю, а биохимический 
анализ крови – не реже одного раза в 
месяц.

Для коррекции побочных эффек-
тов ПВТ у ОБ, как и у прочих катего-
рий больных ГВ и ГС, получающих 
ПВТ, могут использоваться оба спосо-
ба: дозовая коррекция (снижая дозы и 
меняя режим введения препаратов ча-
сто удается добиться ослабления, а по-
рой и исчезновения клинико-лабора-
торных проявлений их побочных дей-
ствий) и медикаментозная коррекция.

Медикаментозная коррекция мо-
жет быть не только симптоматиче-
ской, но в ряде случаев обретать харак-
тер патогенетического лечения. Для ее 
проведения могут использоваться все 
существующие лекарственные препа-
раты с соответствующими фармако-
логическими свойствами, если их на-
значение не сопряжено с риском усу-
губления состояния пациента.

С этой целью могут быть с успехом 
использованы многие лекарственные 
препараты из арсенала средств под-
держивающей терапии ОЗ и, в том 
числе, широко используемые для ле-
чения и профилактики побочных дей-
ствий как XT так и ЛТ.

При выявлении у таких ОБ ней-
тропении либо анемии могут быть ис-
пользованы различные факторы ге-
мопоэза. Однако следует также тща-

тельно мониторировать развитие 
возможных осложнений при приме-
нении последних.

При появлении тяжелых побоч-
ных эффектов показано временное 
прекращение ПВТ и возобновление 
ее только с использованием меньших 
доз противовирусных препаратов. 
При повторном развитии осложнений 
лечение следует прекратить.

Руководствуясь изложенными вы-
ше и некоторыми другими соображе-
ниями, при определении рациональ-
ной тактики ПВТ у ОБ с ГВ или ГС 
можно придерживаться следующих 
принципов.

При манифестных желтушных 
формах ГВ и ГС на фоне XT на высоте 
желтухи ПВТ не показана – она может 
усугубить желтуху и потенциировать 
токсическое поражение печени. В этот 
период приходится выбирать между 
угрозой жизни пациента со стороны 
ОЗ и возможностью развития пече-
ночной недостаточности:
а) если преобладает первое, то обыч-

ное лечение ГВ и ГС в острой фазе 
(дезинтоксикация, гепатотропные 
препараты, при необходимости – 
парентерально глюкокортикоид-
ные гормоны) проводят на фоне 
продолжающейся XT или ее кра-
тковременного прерывания;

б) если реальна непосредственная 
угроза развития острой печеноч-
ной недостаточности с острой эн-
цефалопатией, то XT отменяется до 
выхода пациента из этого состоя-
ния. Лечение проводят по принци-
пам, рекомендуемым для терапии 
фульминантных форм ГВ, а ПВТ 
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может быть назначена лишь в пе-
риод спада клинических проявле-
ний гепатита.
В случае выявления стертой или без-

желтушной формы ГВ или ГС при необ-
ходимости продолжения XT назначать 
ПВТ можно лишь в случае отсутствия 
прямых противопоказаний. Необходи-
мо детально соотносить риск развития 
хронического гепатита в дальнейшем с 
непосредственной угрозой осложнений 
ПВТ на фоне XT.

Определяя тактику проведения 
ПВТ, удобно выделить две категории 
ОБ, у которых выявлена ВГВ- или 
ВГС-инфекция.

Больные 1-й группы, серопози-
тивные в отношении ВГС, но не име-
ющие в крови маркеров репродукции 
вирусов, должны находиться под на-
блюдением для своевременного выяв-
ления этих маркеров, поскольку при 
проведении им XT может произойти 
реактивация ранее перенесенного ви-
русного гепатита, что побуждает пре-
рвать курс лечения 03, изменить про-
грамму лечения и редуцировать дозы 
химиопрепаратов. Этой группе боль-
ных ПВТ назначается в случае реак-
тивации вирусной инфекции в период 
проведения XT и ЛТ.

Больным 2-й группы, в крови ко-
торых выявлены маркеры активной 
репродукции вирусов, рекомендует-
ся назначать ПВТ, но только при от-
сутствии прямых противопоказаний. 
При низкой эффективности ПВТ или 
развитии побочных действий осу-
ществляют коррекцию доз противо-
вирусных препаратов в ту или иную 
сторону.

И наконец, для ПВТ ГВ и ГС у 
ОБ, в зависимости от особенностей 
этих инфекций, могут использовать-
ся как стандартные, так и модифици-
рованные программы лечения. По-
следние отличаются от стандартных 
программ ПВТ, используемых для ле-
чения ГВ и ГС, дозами вводимых пре-
паратов и режимами их введения, а 
также применением дополнительных 
(помимо предусмотренных соответ-
ствующими программами) противо-
вирусных препаратов.

Здесь же уместно отметить, что 
проведение ПВТ ГВ и ГС у ОБ в прин-
ципе не исключает возможности 
применения других методов патоге-
нетического и симптоматического 
лечения, если они не оказывают нега-
тивного влияния на результаты про-
тивовирусного лечения.

Патогенетическая терапия гепати-
тов В и С у онкологических больных

Патогенетическая терапия явля-
ется важнейшим компонентом лекар-
ственного лечения больных остры-
ми ГВ и ГС [20]. Однако, выше отме-
чалось, что случаи развития острых 
клинически манифестных ГВ и осо-
бенно ГС среди ОБ достаточно ред-
ки. Тем не менее, ниже, мы приводим 
схему, позволяющую определить ме-
сто патогенетической терапии среди 
других методов лечения этих заболе-
ваний (табл. 2).
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При лечении хронических форм 
ГВ и ГС значение патогенетической 
терапии существенно ниже такового 
при острых вирусных гепатитах. Од-
нако, в случае лечения этих заболева-
ний у ОБ значение патогенетической 
терапии ощутимо возрастает, по-
скольку в этих случаях вирусному по-
ражению подвергается печень ОБ, за-
частую уже имеющая морфофункци-
ональные изменения, обусловленные 
как патогенным дезинтегрирующим 
влиянием ЗО на метаболический го-
меостаз, так и гепатотоксическим 
действием противоопухолевых пре-
паратов. Это обстоятельство пред-
определяет одну из важных особен-
ностей лечения ГВ и ГС у данного 
контингента больных.

Вместе с тем, у таких больных из 
всего разнообразия методов патогене-
тической терапии наиболее значимы-
ми становятся методы, позволяющие 
решить две терапевтические задачи: 
1) снижение интенсивности патоло-
гических процессов, происходящих в 
печени этих больных и 2) предотвра-
щение или ослабление выраженности 
гомеостатических сдвигов, обуслов-
ленных дисфункцией печени.

В этой связи надо отметить, что 
вторая из этих задач в условиях он-
кологической клиники может быть с 
успехом решена путем рационального 
использование лекарственных препа-
ратов с разным механизмом действия, 
которые уже нашли применение в па-
тогенетической терапии ОБ и при 

Таблица 2 
Основные компоненты комплексной терапии больных 

острыми вирусными гепатитами
Комплексная терапия больных вирусными гепатитами

Патогенетическая
терапия:

гепатотропная терапия;
коррекция сдвигов кислот-

но-щелочного равновесия, 
электролитного баланса и 
ме таболического гомеостаза;

детоксикационная
инфузионная и антиоксидант-

ная терапия;
метаболическая терапия (за-

местительная и др.);
иммунотропная терапия;
антитоксическая терапия;
церебропротективная терапия.

Базисная терапия:

лечебное питание и режим, 
ог раничивающие небла го-
при ятные воздействия на 
пе чень;

подавление кишечной 
микрофлоры.

Терапия развившихся синдро-
мов и осложнений:

коррекция холестаза;
коррекция гипоксии;
коррекция гипокоагуляции;
коррекция волемических и 

реологических расстройств;
лечение микроангиопатий и 

активация микроциркуля-
ции;

лечение вторичных инфекций
лечение энцефалопатии.

Этиотропная терапия. Другие методы лечения:

«печеночный» диализ;
гемосорбция;
гипербарическая оксигенация.

Симптоматическая
терапия.
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проведении им поддерживающей те-
рапии. В то же время подходы к реше-
нию первой задачи, которая имеет са-
мостоятельное значение в онкологии, 
требуют определенных пояснений.

Онкологи хорошо знают, что пол-
ноценное, в полном объеме прове-
дение XT, в первую очередь, зависит 
именно от состояния печени – ее дис-
функции лимитируют возможности 
современной XT, поскольку большин-
ство противоопухолевых препаратов 
метаболизируется в печени. Более то-
го, многие из этих препаратов, обла-
дая прямым гепатотоксическим дей-
ствием, вызывают повреждения мем-
бранных структур гепатоцитов, при 
выраженности которых появляется 
угроза развития серьезных дисфунк-
ций печени, вплоть до острой пече-
ночной недостаточности.

Заметим, что при повышении ак-
тивности печеночных ферментов в 5 
раз и более, риск развития таких дис-
функций резко возрастает, что по-
буждает прерывать XT. А это неиз-
бежно отрицательно отражается на 
эффективности противоопухолевой 
терапии и, в итоге, приводит к ее сни-
жению и повышает риск прогрессиро-
вания ОЗ.

В качестве лекарственных средств 
при лекарственных поражениях пече-
ни, вызванных XT, используются ге-
патотропные препараты, обладающие 
мембраностабилизирующей и анти-
оксидантной активностью. Эти типы 
биологической активности представ-
ляются весьма ценными, поскольку 
их реализация позволяет снизить ин-
тенсивность процесса повреждения 

мембран клеток печени свободнора-
диакальными соединениями, образу-
ющимися в процессе «оксидативного 
взрыва» и индуцирующими актива-
цию перекисного окисления липидов 
и, в том числе, формирующих указан-
ные мембранные структуры. Поэто-
му применяя такие препараты удает-
ся облегчить проведение XT в полном, 
или близком к нему, объеме и снизить 
риск развития тяжелых дисфункций 
печени, включая острую печеночную 
недостаточность.

Следует иметь ввиду, что мембран-
ные структуры гепатоцитов повреж-
даются и под воздействием вирус-ас-
социированных и иммунно-обуслов-
ленных цитолитических реакций. Это 
указывает на то, что используя упо-
мянутые лекарственные препараты, 
можно снизить интенсивность по-
вреждения цитомембран гепатоци-
тов, обусловленного вирусными ин-
фекциями, т. е. одновременно защи-
тить их от «двойного» удара.

Реальная защита печени от ток-
сических воздействий лекарств и ци-
тодеструктивного действия факто-
ров иммунной системы в реально-
сти осуществима лишь частично, так 
как возможности медикаментозной 
гепатопротективной терапии, к со-
жалению, все еще остаются ограни-
ченными и лекарственные препара-
ты, способные надежно «защитить» 
гепатоциты от таких воздействий, до 
сих пор не созданы.

Прежде считалось, что «защитное» 
действие могут оказывать препара-
ты различного происхождения, объ-
единяемые под названием «гепатопро-
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текторы». Однако, сегодня все чаще 
высказываются сомнения в целесоо-
бразности не только назначения этих 
препаратов, но и использования само-
го термина «гепатопротекторы». По-
следние даже определяют, как «препа-
раты, которым приписывается способ-
ность оказывать защитное действие на 
патологически измененную печень».
На самом деле, наряду с сообщени-
ями об их умеренно выраженной те-
рапевтической эффективности, есть 
данные и о том, что назначение неко-
торых из них (например, широко при-
меняемых препаратов эссенциале и 
его аналогов) может способствовать 
развитию или усилению внутрипече-
ночного холестаза.

Применение для этой же цели вита-
минов и, в первую очередь, витаминов 
С, А и Е, обладающих антиоксидантны-
ми свойствами, также не обеспечивает 
желаемый терапевтический эффект.

Более эффективными в этом отно-
шении являются лекарственные пре-
параты нескольких разных групп – 
индукторы активности монооксидаз 
печени, производные силимарина, не-
которые селенсодержащие органиче-
ские соединения, а также препараты, 
усиливающие процессы образования 
и выделения желчи.

Индукторами активности моноок-
сидаз печени могут быть различные 
вещества и, в том числе, лекарствен-
ные соединения (зиксорин, бензонал, 
фенобарбитал и др.). Их прием, по-
вышая активность упомянутых окси-
доредуктаз, стимулирует синтез ци-
тохрома Р450 и других компонентов 
окислительной системы. Это приво-

дит к увеличению в печени концен-
трации цитохрома Р450 и стимули-
рует образование глюкуронидов, тем 
самым, ускоряет выведение из орга-
низма эндогенных продуктов катабо-
лизма и биологическую инактивацию 
ксенобиотиков. Применение индук-
торов монооксидаз печени позволяет, 
при необходимости, активизировать и 
ускорять процессы детоксикации эн-
догенных метаболитов и ксенобиоти-
ков и, тем самым, ослабить их токсиче-
ское воздействие на гепатоциты. При 
этом нельзя забывать, что препараты 
барбитурового ряда (за исключением 
зиксорина) оказывают выраженное 
угнетающее действие на центральную 
нервную систему, ослабляют скорость 
реакции и внимание, и при определен-
ной предрасположенности либо дли-
тельном применении могут вызывать 
зависимость.

Препараты на основе силимари-
на обладают подтвержденным в ряде 
наблюдений мембраностабилизирую-
щим действием. Реализуя последнее, 
они препятствуют обусловленной ге-
патотоксическими агентами деструк-
ции мембранных структур клеток 
печени, улучшают клеточный обмен, 
отток лимфы и микроциркуляцию, а 
также стимулируют образование ри-
босомной РНК – важного участника 
процесса биосинтеза белков, способ-
ствующего активации репаративных 
процессов в печени.

Некоторые препараты на основе 
селенсодержащих соединений обла-
дают выраженной антиоксидантной 
активностью, благодаря которой они 
способны проявлять мембраностаби-
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лизирующее действие на гепатоциты.
Согласно имеющимся в литерату-

ре сообщениям, препараты этой груп-
пы, будучи применены при остром 
токсическом поражении печени, огра-
ничивают структурные нарушения в 
ее паренхиме; оказывают нормализу-
ющее влияние на детоксицирующую 
функцию печени; снижают выражен-
ность изменений основных биохи-
мических показателей, отражающих 
обезвреживающую функцию печени; 
а также в определенной степени сти-
мулируют регенераторные процессы.

В этом же смысле интересны желче-
гонные препараты, облегчающие удале-
ние из печени частично или полностью 
«биотрансформированных» продуктов 
или экскретируемых в химически неиз-
мененной форме ксенобиотиков.

Среди них наибольший интерес в 
контексте рассматриваемой пробле-
мы представляют препараты урсоде-
зоксихолевой кислоты (УДХК), тера-
певтическая эффективность которых 
при лекарственных поражениях пе-
чени и вирусных гепатитах получила 
подтверждение в целом ряде рандо-
мизированных клинических наблюде-
ний. Таковыми являются оригиналь-
ный препарат «урсофальк» и его гене-
рические аналоги (урсосан, урсобил, 
холудексан и др.).

В частности, УДХК, наряду с жел-
чегонным действием, способствую-
щим выведению желчных кислот из 
организма и торможению их всасыва-
ния из тонкой кишки, обладает и ря-
дом других свойств.

Считается, что УДХК оказывает 
многокомпонентное гепатотропное 

действие. В частности, документиро-
вано его мембраностабилизирующее 
действие, за счет которого происхо-
дит уменьшение проницаемости кле-
точных мембран для низкомолекуляр-
ных водорастворимых соединений, 
транспортируемых путем свободной 
и обменной диффузии.

Более того, согласно имеющимся 
в литературе данным, наряду с цито-
протективной активностью, УДХК об-
ладает и антиоксидантной и антиапоп-
тотической активностями, которые 
приобретают важное терапевтическое 
значение при применении этого пре-
парата в качестве средства, назначае-
мого больным, получающим XT.

И наконец, УДХК считается пре-
паратом, который способен повышать 
эффективность ПВТ ГВ и ГС, и сегод-
ня широко используется в качестве 
третьего дополнительного компонента 
программ этиотропной терапии этих 
заболеваний. Сегодня имеются много-
численные данные о том, что посто-
янный пероральный прием препара-
тов УДХК на протяжении всего пери-
ода ПВТ не только предотвращает и 
устраняет холестатический синдром, 
но и улучшает переносимость лечения 
и позитивно влияет на его результаты.

В нашем наблюдении было по-
казано, что назначение урсофалька 
больным с признаками токсической 
гепатопатии и, в том числе, инфици-
рованных ВГВ и ВГС, позволило эф-
фективно снизить выраженность кли-
нико-лабораторных проявлений дис-
функции печени, а у части пациентов 
даже полностью нормализовать важ-
нейшие изменившиеся биохимиче-
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ские параметры крови.
Отдельного упоминания требует 

и гептрал (адеметионин), представ-
ляющий собой физиологическое со-
единение, эндогенно синтезируемое 
из метионина и аденозила. Он уча-
ствует в межуточном обмене, играя 
центральную роль в процессах регу-
ляции функционального состояния 
клеточных мембран, обеспечения 
антитоксической функции печени и 
антиоксидантной защите, и стимуля-
ции процесса регенерации гепатоци-
тов. Кроме того, адеметионин обла-
дает антифиброзной активностью и 
рядом других типов биологического 
действия в тканях.

Результатом многообразных вли-
яний препарата являются клиниче-
ские эффекты, предопределившие его 
использование в различных областях 
медицины, в первую очередь, в гепато-
логии для предотвращения и лечения 
внутрипеченочного холестаза, защиты 
печени от гепатотоксических агентов 
любой природы (алкоголя и наркоти-
ческих средств, медикаментов, биоло-
гических и промышленных ядов, ин-
фекционных агентов). Во всех случаях 
повреждение печени приводит к недо-
статку эндогенного адеметионина, и 
введение его извне помогает предот-
вратить накопление токсических ме-
таболитов. Согласно имеющимся у 
нас материалам, при использовании 
гептрала на фоне интенсивной XT от-
мечалось снижение активности пече-
ночных ферментов как у неинфициро-
ванных пациентов, так и инфициро-
ванных ВГВ и ВГС ОБ.

Защитное действие гептрала по-

зволяет заметно сократить количе-
ство вынужденных изменений про-
грамм XT, связанных с поражением 
печени, а также уменьшить длитель-
ность перерывов. Кроме того, его при-
менение улучшает и субъективную 
переносимость XT и оказывает анти-
диспепсическое и даже антидепрес-
сивное действие.

В заключении отметим, что в на-
стоящее время существует возмож-
ность повысить эффективность ге-
патотропной терапии и, в том чис-
ле, проводимой в профилактических 
целях инфицированным ВГВ и ВГС 
ОБ, получающим XT и, в первую оче-
редь, в высокодозных режимах. В ос-
нове такой возможности лежит одно-
временное применение двух или даже 
трех препаратов с разными механиз-
мами гепатотропного действия.

В этом смысле интересны резуль-
таты наблюдений С. Р. Гиясбейли и 
В.  А. Горбуновой, проведенных в Рос-
сийском онкологическом научном 
центре им. Н. Н. Блохина [21-23]. Су-
дя по полученным результатам, одно-
временное назначение трех разных ге-
патотропных препаратов пациентам с 
серологическими маркерами ВГВ или 
ВГС, получавшим XT ОБ, обеспечи-
ло не только снижение частоты и вы-
раженности побочных проявлений 
противоопухолевых препаратов, но и 
ослабление негативного влияния суб-
клинических нарушений функций пе-
чени на эффективность консерватив-
ного лечения.
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В статье рассмотрена клинико-патогенетическая характеристика основных 
изменений кожи, встречаемых у больных с хроническими заболеваниями печени.
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CLINICAL-PATHOGENIC  CHARACTERISTIC  OF  COMMON 
DERMATOLOGICAL  MANIFESTATIONS  OF  LIVER  DISEASES

A.B. Herasun, R.Yu. Hrytsko, A.M. Zadorozhnyi, S.V. Volbyn, S.A. Lyshenjuk

Clinical-pathogenic characteristic of common skin alterations, observed in patients 
with chronic liver disease, has been presented in the article.

Key words: chronic liver disease, skin damage, jaundice, vasculitis, cryoglobuli-
nemia. 

ОГЛЯДИ   ТА   ЛЕКЦІЇ

Увазі читача пропонується, чи не 
перша, у вітчизняній літературі спро-
ба систематизувати зміни шкірних по-
кривів та їх дериватів за патогенетич-
ним механізмом розвитку. Складнощі, 
з якими ми зіткнулися, пов’язані зо-
крема з тим, що один патогенетичний 
механізм може викликати кілька клі-
нічних проявів (як, наприклад, холес-

таз), а одна ознака може мати кілька 
механізмів розвитку (наприклад, зміна 
кольору шкіри). Ще однією проблемою 
є те, що не дивлячись на багатовікову 
історію дослідження гепатитів (про за-
разну форму жовтяниці писав ще Гіп-
пократ у V ст. до н.е.), патогенез деяких 
клінічних змін лишається невідомим 
докінця. Через це нам не вдалося ви-
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класти матеріал абсолютно послідов-
но, тим більше, для розуміння проце-
сів, що відбуваються в організмі, таке 
намагання може виявитись корисним.

Множинні функції виконує печін-
ка, забезпечуючи гомеостаз, при їх по-
рушенні проявляється безліч клініч-
них симптомів. Сама печінка, маючи 
величезну компенсаторну здатність, 
може страждати досить пізно, і тоді 
на перший план виступають позапе-
чінкові прояви, що значно ускладнює 
діагностику [1–3]. Частими змінами, 
що супроводжують ураження гепато-
біліарної системи, є зміни шкіри та її  
дериватів. Ці «зовнішні» прояви різ-
няться, залежно від ураження тої чи 
іншої функції печінки.

Так, порушення відтоку жовчі – хо-
лестаз – призводить до клінічних про-
явів, в основі розвитку яких лежить 
відкладання компонентів жовчі у шкі-
рі та слизових оболонка. У першу чер-
гу це стосується зміни кольору шкіри.

Жовтяниця – відкладання біліру-
біну в шкірі та слизових оболонках 
внаслідок порушення його виведення 
або надмірного утворення. При біль-
шості захворювань печінки в основі 
розвитку жовтяниці лежать, в першу 
чергу, порушення метаболізму у ге-
патоцитах зі зниженням проникнос-
ті їхньої мембрани, що призводить 
до утруднення екскреції білірубіну 
(прямого, зв’язаного) та його регур-
гітації. Білірубін має виражену спо-
рідненість з тканинами, які багаті на 
еластичні волокна. 

Візуально у дорослих жовтяниця 
проявляється при концентрації білі-
рубіну в сироватці крові більше ніж 

30 мкмоль/л. Найшвидше жовтяни-
ця з’являється на склерах, нижній по-
верхні язика, твердому піднебінні, піз-
ніше – на обличчі, долонях, підошвах і 
поширюється по всьому тілу.

В окремих хворих можна відміти-
ти субіктеричність чи легку іктерич-
ність склер. Проте в особливо тяжких 
випадках хронічного вірусного гепа-
титу та у заключних стадіях цирозу 
печінки жовтяниця стає постійним 
симптомом, що певною мірою харак-
теризує ступінь печінково-клітинної 
недостатності.

Жовтяниця також є пізньою озна-
кою первинного біліарного циро-
зу (ПБЦ). За рахунок запальної ав-
тоімунної відповіді відбувається 
деструкція найдрібніших внутріш-
ньо-печінкових жовчних ходів, що 
призводить до блокади виділення 
жовчі та надходження її компонентів 
у кров. Приблизно одночасно мож-
ливе виникнення атрофії скроневих 
м’язів та м’язів проксимальних відді-
лів кінцівок, набряків, асциту [4]. 

На початкових стадіях ПБЦ у 55–
60% хворих спостерігається тем-
но-коричнева пігментація [5]. Вона 
обумовлена відкладенням меланіну і 
з’являється спочатку в ділянці лопа-
ток, потім в ділянках розгинальних 
поверхонь. У випадку прогресуван-
ня захворювання пігментована шкіра 
ущільнюється, можлива поява щіль-
ного набряку, а також вогнищ депіг-
ментації, які нагадують вітиліго [6].

Ще одна ознака синдрому холеста-
зу  – сухість шкіри – зумовлена дефіци-
том жиророзчинного вітаміну А вна-
слідок порушення його всмоктування. 
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Вертаючись до питання зміни ко-
льору шкіри, слід сказати, що це вза-
галі типове для цирозу печінки і не 
пов’язане з холестазом. Характерним 
вважається брудно-сірий (землистий) 
колір та яскраво-червоне забарвлен-
ня слизової порожнини рота і губ [7]. 
Вочевидь, це є наслідком поєднання 
анемії з посиленням синтезу меланіну. 
При цьому можуть з’являтися ділян-
ки як гіпер- так і депігментації. Синтез 
меланіну регулюється багатьма фак-
торами, його стимулюють, в першу 
чергу, меланостимулюючий гормон гі-
пофіза, АКТГ, статеві гормони, медіа-
тори симпатичної нервової системи; 
гальмують – мелатонін і медіатори па-
расимпатичної нервової системи [8]. 
У даному випадку можна думати про 
провідну роль статевих гормонів, про 
роль яких мова піде нижче.

Ще один прояв, імовірно 
пов’язаний з анемією, – зміна форми 
та кольору нігтів – потовщення їх у 
вигляді «годинникових скелець», час-
то поєднується із деформацією дис-
тальних фаланг пальців рук за типом 
«барабанних паличок»; вперше був 
описаний Гіппократом і носить його 
ім’я («пальці Гіппократа»). В основі 
розвитку симптому лежить порушен-
ня мікроциркуляції та трофіки, що 
супроводжується місцевою гіпоксією 
тканини [9]. За даними літератури, 
цироз печінки з портальною гіпертен-
зією викликає дилятацію судин мало-
го кола кровообігу, що веде до гіпок-
семії (так званий легенево-печінковий 
синдром); у таких випадках «пальці 
Гіппократа», як правило, поєднують-
ся з телеангіектазіями, «полями су-

динних зірочок», пігментацією нігтів 
(у розгорнутій стадії ПБЦ) [10–11].

Традиційно як ознаку холестазу 
прийнято розглядати свербіж шкіри 
та його прояви – розчухи або екскорі-
ації. Він є характерним для біліарного 
цирозу печінки, а також для гострих 
та хронічних вірусних гепатитів (хо-
лестатичний варіант). Постійне роз-
чухування нерідко призводить до ви-
никнення екскоріацій, інфікування, 
порушення пігментації шкіри та її по-
товщення (ліхеніфікації). 

При гепатитах у більшості випад-
ків наявність свербежу збігається з 
жовтяницею, за винятком, так зва-
ного, дисоційованого холестазу, ко-
ли через мембрани гепатоцитів ви-
бірково проникають певні складові 
жовчі. При біліарному цирозі у 20–
70% випадків поява свербежу випе-
реджає жовтяницю на місяці або на-
віть роки [12].

Вважається, що в основі патогене-
зу свербежу лежить затримка жовчних 
кислот, відкладання їх у шкірі зазви-
чай пояснюють збільшенням концен-
трації жовчних кислот та інших спо-
лук, які у нормі надходять до жовчі. 
Припускається, що свербіж шкіри при 
холестазі викликають з’єднання, які 
в нормі екскретуються в жовч і, мож-
ливо, синтезуються в печінці (на ко-
ристь цього свідчить зникнення свер-
бежу в термінальній стадії печінкової 
недостатності). На це, зокрема, вказує 
ефективність холестираміну в ліку-
ванні хворих, зменшення або зникнен-
ня свербежу після оперативного або 
консервативного усунення обструк-
ції жовчних шляхів, а також поява 
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свербежу після експериментального 
внутрішньошкірного введення жов-
чі. Проте, навіть за допомогою точ-
них біо хімічних методів не вдається 
виявити кореляцію між вираженістю 
свербежу і концентрацією ендогенних 
жовчних кислот у сироватці та шкірі. 
Більше того, в термінальній стадії пе-
чінкової недостатності шкірний свер-
біж може зникати, в той час як концен-
трація жовчних кислот у сироватці за-
лишається підвищеною [2, 3].

Разом з тим, відсутність кореляції 
між концентрацією жовчних кислот 
та інтенсивністю свербежу, неефек-
тивність у частини хворих сорбентів, 
що зв’язують жовчні кислоти, вказу-
ють на те, що існують й інші механіз-
ми. Дані експериментів на тваринах та 
результати випробувань різних меди-
каментів, зокрема налоксону, дають 

змогу припустити роль опіоїдних ре-
цепторів у патогенезі свербежу. Са-
ме тому для зменшення свербежу при 
холестазі останнім часом стали вико-
ристовувати налоксон як конкурент-
ний антагоніст опіоїдів [2, 3, 13].

Ксантоми – ще одна дерматоло-
гічна ознака, яка може виникати при 
холестазі. Ксантоми – це жовто-ко-
ричневі, помаранчеві або рожеві пля-
ми (плоскі ксантоми), папули (еруп-
тивні ксантоми), бляшки (ксантелаз-
ми), вузли (горбкуваті ксантоми) або 
інфільтрати (сухожильні ксантоми) 
[14]. Запальні зміни відсутні, найчас-
тіша локалізація: кисті рук, лікті, по-
віки (в останньому випадку утворен-
ня називають ксантелазмами). Ксан-
томи утворюються через відкладення 
ліпідів у шкірі та інших тканинах. Гіс-
тологічно це – скупчення так званих 

Рисунок 1. Ксантоми у хворої на первинний біліарний цироз 
(власне спостереження).
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ксантомних клітин, що являють со-
бою одно- або багатоядерні фагоци-
ти з пінистою цитоплазмою, що міс-
тить жирові включення. Ксантоми 
з’являються при порушеннях ліпід-
ного обміну (первинних і вторинних 
гіперліпопротеїдеміях), гістіоцитозах 
(хворобах, обумовлених проліфера-
цією гістіоцитів), іноді – без видимої 
причини, ймовірно, внаслідок міс-
цевих порушень функції макрофагів 
[14]. При ураженні печінки розвива-
ються вторинні гіперліпопротеїдемії. 

Завершуючи обговорення патоге-
нетичних механізмів зміни кольору 
шкірних покривів при ураженнях пе-
чінки, слід приділити особливу увагу 
синдрому перевантаження залізом. У 
першу чергу мова йде про гемохрома-
тоз, патогенез якого запускається му-
тацією HFE-гена (C282Y або H63D), 
далі порушується насичення трансфе-
рину, збільшується рівень сироватко-
вого феритину, що призводить до де-
понування заліза у життєвоважливих 
органах, насамперед у печінці, з фор-
муванням фіброзу [15]. Відкладання 
заліза у шкірі стимулює продукцію 
меланину, а це надає шкірі характер-
ний колір – від блідо-сірого або чер-
вонувато-коричневого аж до темно-
го з бронзовим або бурим відтінком. 
Шкіра потоншена, блискуча. Також 
зміни кольору шкіри при гемохрома-
тозі пов’язують з відкладенням в ба-
зальному шарі епідермісу ліпофусци-
ну і гемосидерину [4]. Відтінки шкіри 
залежать від співвідношення мелані-
ну і гемосидерину. Зміни забарвлен-
ня найбільше виражені на відкритих 
ділянках тіла (обличчі, руках), у при-

родньо пігментованих місцях: у пах-
винних впадинах, в ділянці статевих 
органів.

Численні дослідження у різних 
країнах світу доводять, що поєднан-
ня мутації HFE-гена з інфікуванням 
вірусом гепатиту С пришвидшують 
прогресування та погіршують про-
гноз гемахроматозу [16-18].

Ще одне захворювання, в осно-
ві розвитку якого лежить переван-
таження залізом – пізня шкірна по-
рфірія (ПШП). ПШП, як і гемахрома-
тоз, асоційована з мутацією HFE-гена 
[19], ці захворювання часто зустріча-
ються разом [20], і так само у їх про-
гресуванні важливу роль відіграє 
наявність інфікування гепатитом С 
[21]. За даними літератури, антитіла 
до вірусу гепатиту С виявляють у 62-
91% хворих на цю патологію [22]. У 
дослідженнях, проведених на кафедрі 
інфекційних хвороб ЛНМУ, встанов-
лено, що частота ПШП серед хворих 
на ХГС у регіоні спостереження скла-
дає 20% з числа позапечінкових про-
явів та 3% – зі загальної кількості усіх 
інфікованих HCV [23]. В основі пато-
генезу ПШП лежить дефіцит фермен-
та уропорфіриноген-декарбоксилази 
– при тяжких формах хвороби – та 
гепатокарбоксил-порфіриноген-де-
карбоксилази та уропорфіриноген-
косинтетази  – при легших. Це при-
зводить до надходження уропорфі-
ринів, копропорфиринів та інших 
попередників гема у плазму, накопи-
чення їх у кістках, нирках та особли-
во в печінці; виділення порфіринів 
з калом та сечею, що забарвлює їх у 
червоний колір. 
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Ураження шкіри при ПШП є про-
відними клінічними ознаками та ра-
зом зі змінами нігтів можуть бути 
згруповані наступним чином [6]:
• пігментація шкіри – перший прояв 

захворювання. Виникає на відкри-
тих ділянках тіла. Спочатку нага-
дує собою еритему, легкий опік, а в 
подальшому набуває синюшного, 
землисто-сірого відтінку;

• легка ранимість шкіри – незначне 
тертя, тиск, гоління, витирання 
рушником спричиняє виникнення 
ерозій на відкритих ділянках тіла;

• поява на шкірі міхурів – від розмі-
ру просяного зерна до горошини 
і більше. Вміст міхурів серозний, 
серозно-геморагічний. Найчас-
тіша локалізація: тильна поверх-
ня кистей рук, лице, вушні рако-
вини, задня поверхня шиї. Ерозії 
і виразки, що утворюються піс-
ля вскриття міхурів, повільно за-
живають, вкриваючись кірочками 
і залишаючи після себе ділянки 
атрофії шкіри;

• гіпертрихоз – виникає на лиці, 
скронево-виличній ділянці, пере-
ніссі, вушних раковинах;

• передчасне старіння шкіри облич-
чя – глибокі зморшки, «кисет» на-
вколо рота;

• ураження нігтів – вони стають 
тьмяними, деформуються, набу-
вають вигляду годинникових ске-
лець.
Велика група «шкірних маркерів» 

захворювань печінки патогенетично 
пов’язана з порушенням (послаблен-
ням) інактивації у печінці біологічно 
активних речовин. Відомо, що печінка 

інактивує естроген, хоча рівень естра-
діолу при цирозі часто є нормальним. 
Припускається, що важливіше значен-
ня має співвідношення естрогена і ан-
дрогенів. Естроген сприяє збільшенню 
і дилатації спіральних артеріол ендоме-
трія; можливо, аналогічний механізм 
лежить в основі виникнення, зокрема, 
шкірних зірочок. Часто аналогічні про-
яви спостерігаються також при вагіт-
ності. Розвиток телеангіектазій зумов-
лений дією естрогена у чоловіків, хоча 
при назначенні цих препаратів хворим 
на рак передміхурової залози, судинні 
зірочки утворюються нечасто. У чоло-
віків з цирозом печінки рівень вільно-
го тестостерону в сироватці крові зни-
жується, а рівень естрадіолу залиша-
ється нормальним. Найвищі значення 
співвідношення естрадіолу/вільного 
тестостерону виявлені у чоловіків із 
судинними зірочками, котрі стражда-
ють на цироз печінки [24].

Клінічно це проявляється низкою 
симптомів: зміною оволосіння, паль-
марною еритемою, зірчастими та лі-
нійними телеангіектазіями.

Зміни оволосіння – характерні для 
чоловіків з хронічною патологією пе-
чінки. Проявляються скудністю або 
втратою оволосіння на тулубі, в пах-
вових ділянках, на лобку. Ці зміни по-
єднуються з гінекомастією, атрофією 
яєчок і є наслідком «гіперестрогенно-
го стану» організму. Відбувається по-
рушення метаболізму гормонів: змен-
шення рівня тестостерону з підвище-
ним співвідношенням естрогенів до 
вільного тестостерону [2, 8, 25, 26].

Пальмарна еритема (син. «печін-
кові долоні») – найбільш характерна 
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для хворих з помірним і вираженим 
ступенем активності хронічного ге-
патиту та цирозу печінки різної етіо-
логії. Це симетрична дрібно-плямиста 
(іноді точкова) еритема в ділянці тена-
ра і гіпотенара, подушечок пальців на 
фоні підвищеної теплоти шкіри кис-
тей рук. Іноді може виникати на сто-
пах. Причиною виникнення цих змін 
є порушення мікроциркуляції внаслі-
док гормональних розладів (найчас-
тіше – надлишок естрогенів). Ерите-
ма долонь може спостерігатися також 
при вагітності, захворюваннях легень, 
СЧВ, тиреотоксикозі, а також у здоро-
вих людей [4, 24].

Зірчасті ангіоми (син. судинні зі-
рочки, «павучки», телеангіектазії) –
звивиста центральна артеріола з пуль-
сацією всередині з більш дрібними 
судинами, що розходяться радіально 

і нагадують ніжки павука (рис. 2). Їх 
розмір коливається від 1 до 10 мм в діа-
метрі. Кількість і розмір прямо пропо-
рційно пов’язані з тяжкістю уражен-
ня печінки. Типові місця локалізації  – 
обличчя, шия, верхня частина грудної 
клітини, плечі й передпліччя. Тобто 
розташовуються у судинному басей-
ні верхньої порожнистої вени і лише в 
окремих випадках виявляються нижче 
лінії, що з’єднує соски молочних залоз, 
і ніколи не поширюються нижче пуп-
ка. Іноді їх виявляють на слизовій обо-
лонці порожнини носа, рота і глотки 
[24]. Вони найбільше виражені в пері-
од загострення цирозу, а в період ре-
місії – можливий їх зворотний розви-
ток. Як вказувалося вище, причиною 
появи телеангіектазій є гормональні 
розлади, найчастіше надлишок естро-
генів внаслідок порушення їх метабо-

А                                                                                                     В

Рисунок 2. А. Схематичне зображення артеріальної зірочки [28]. В. Зображення маленької 
артеріальної зірочки (власне спостереження).
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лізму печінкою. Дані прояви, хоча і є 
типовими для цирозу печінки, проте в 
рідких випадках можуть виникати і у 
здорових людей, здебільшого у дітей, 
вагітних жінок та при прийомі гормо-
нальних контрацептивів [27].

Капілярити – це розширення капі-
лярів, найчастіше з’являються на що-
ках і в міжлопатковій ділянці та інко-
ли – на всій грудній клітці. За будовою 
являють собою лінійні телеангіекта-
зії. Хаотичне розташування капілярів 
(синього та червоного кольору) нага-
дує шовкові нитки на американських 
доларових банкнотах, у зв’язку з чим 
цей симптом називають симптомом 
«грошової купюри» [24]. Характерні 
для цирозу печінки. Механізм виник-
нення аналогічний такому при зірчас-
тих телеангіектазіях [29]. 

Портальна гіпертезія, яка супро-
воджує цироз печінки, має багато 
клінічних проявів, які вкладаються 
у «синдром портальної гіпертензії». 
Підвищення тиску в портальній вені 
обумовлене хронічним захворюван-
ням печінки, призводить до розви-
тку коллатерального кровообігу. При-
кладом є варикозне розширення вен 
стравоходу. На шкірі воно проявля-
ється розширенням вен передньої че-
ревної стінки (caput medusae) [6]. 

Імунокомплексні ураження при хво-
робах печінки – невід’ємна ланка пато-
генезу. Як відомо, циркулюючі імунні 
комплекси (ЦІК) в першу чергу уража-
ють судини, а за умови ураження судин 
шкіри виникають специфічні зміни.

Хвороба Джанотті-Крості – ха-
рактерна для хронічного гепатиту В і 
частіше виникає у дітей, клінічно про-

являється симетричною макулопапу-
льозною еритематозною висипкою на 
ногах, сідницях, передпліччях. Висип 
утримується до 15–20 днів, іноді мо-
же супроводжуватися лімфаденопаті-
єю. У патогенезі даного патологічного 
процесу відіграють роль циркулюючі 
імунні комплекси, що містять НВsАg і 
антитіла до нього [30].

Вузликовий поліартеріїт (періар-
теріїт) – некротизуюче запалення се-
редніх та дрібних артерій без гломе-
рулонефриту або васкуліту артеріол, 
капілярів та венул [31]. За даними лі-
тератури, у 15–50% хворих із вузлико-
вим поліартеріїтом (ВП) у сироватці 
крові виявляють HBsAg. 

У дослідженнях Е.Д. Насонова та 
співавт., проведених на 41 хворому з 
ВП, окрім таких клінічних проявів, як 
схуднення (> 6 кг), гарячка, поліней-
ропатія, різноманітні ураження шлун-
ково-кишкового тракту та артеріаль-
на гіпертензія, майже у третини хво-
рих (31,7%) спостерігались ураження 
шкіри: набряк гомілок – 21,9 %, сітчас-
те ліведо – 14,6 %, вузлики – 4,9 % [31].

Клінічний перебіг вузликового пе-
ріартеріїту, зумовленого HB-вірусною 
інфекцією, подібний до перебігу ВП 
іншого походження, проте у хворих із 
ХГВ частіше уражуються нирки (мож-
ливі інфаркти), спостерігається зло-
якісна гіпертензія [32].

Шкірний васкуліт – прояв системно-
го васкуліту – гетерогенної групи захво-
рювань, основною морфологічною озна-
кою яких є запалення судинної стінки. 

Системні васкуліти при захворю-
ваннях печінки є вторинними, тобто, 
зумовлені наслідками вірусного ура-
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ження та пов’язаних із ним автоімунних 
процесів. Індуковані вірусом васкулі-
ти найчастіше уражають дрібні судини: 
артеріоли, венули, капіляри, рідше  – су-
дини середнього діаметра. Можливе й 
ураження великих судин [31, 33, 34]. 

Спектр клінічних проявів васкулі-
ту залежить від ступеня та локалізації 
уражених судин, а також від важкості 
та особливостей супутніх запальних 
процесів. Шкірний синдром при сис-
темних васкулітах характеризується ге-
морагічним висипом, виразкуванням, 
некрозами шкіри. Характерною озна-
кою захворювання є геморагічна пур-
пура – петехіальний або дрібно-пля-
мистий висип, який підвищується над 
рівнем шкіри, його можна пропальпу-
вати (Рис. 3). Розміщується симетрич-
но, найчастіше в ділянці гомілок, рід-
ше – живота і сідниць. Свербіж не ха-
рактерний. Після регресування висипу 
з’являється пігментація шкіри, яка мо-
же довготривало утримуватися. У ба-
гатьох хворих можна спостерігати сіт-

часте ліведо – мармуровий рисунок на 
місці колишніх висипань.

В основі патогенезу судинних ура-
жень, типових для хронічних вірусних 
гепатитів, переважно йдеться про кріо-
глобулінемічні васкуліти або ушко-
джуючу дію ЦІК, припускається також 
зв’язок із посиленим синтезом різних 
прозапальних цитокінів [35–37].

Найчастішими етіологічними чин-
никами системних васкулітів, що су-
проводжують хронічні ураження пе-
чінки є HBV i HCV. Причому, патогенез 
ураження судин при різних гепатитах 
різний. Розглянемо їх почергово. 

При ХГС васкуліти зазвичай кріо-
глобулінемічні, до того ж зустрічають-
ся вони значно частіше і перебігають 
важче, з масивними некротичними 
ураженнями шкіри та/або мезангіока-
пілярним гломерулонефритом. Відкла-
дання кріоглобулінів на стінках судин, 
переважно дрібних, та активація сис-
теми комплементу призводить до роз-
витку васкулітів, тобто, синдром кріо-

Рисунок 3. Геморагічний васкуліт у хворої на хронічний гепатит С 
(власне спостереження).
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глобулінемії є імунозалежним (авто-
імунним) процесом [31, 34, 37, 38].

Відповідно до сучасних даних, у 
абсолютної більшості хворих із син-
дромом кріоглобулінемії виявляють 
anti-HCV і RNA HCV, а у 80–90% хво-
рих на ХГС у сироватці крові є кріо-
глобуліни [39].

Класичним клінічним проявом 
кріоглобулінемії вважають тріаду 
Мельтцера (шкірна пурпура, артрит 
або артралгія, загальна слабість) [40], 
проте частіше для синдрому кріогло-
булінемії характерний поліморфізм 
симптоматики.

При ХГВ більшість васкулітів зу-
мовлена ушкоджуючою дією ЦІК, що 
складаються з антигенів вірусу та анти-
тіл до них. Поряд із цим, певну части-
ну васкулітів можна віднести до кріо-
глобулінемічних. Кріоглобулінемічні 
васкуліти виникають у 6-7% хворих 
із HB-вірусною інфекцією. За наши-
ми даними, вони переважно зумовле-
ні HBeAg-негативним гепатитом [41].

Клінічно кріоглобулінемічний син-
дром у обстежених хворих на ГВ най-
частіше проявлявся різноманітними 
ураженнями шкіри, переважно ниж-
ніх кінцівок, акроціанозом, підвище-
ною чутливістю до холоду. За даними 
термографії спостерігалося зниження 
температури кінцівок на 4–5°С  – «син-
дром термоампутації», яке поєднува-
лося з поліартралгіями, скутістю рухів, 
помірними проявами сенсорної полі-
нейропатії (оніміння нижніх кінцівок, 
парестезія), ураженням нирок.

Одною з найскладніших функцій 
для печінки є білоксинтезуюча. Пору-
шення синтезу таких білків, як фібри-
ноген, фактори зсідання крові призво-
дять до клінічної маніфестації у вигля-
ді, так званого, геморагічного діатезу. 
Практично всі захворювання печінки, 
які протікають зі значним порушенням 
її функціональної здатності, можуть 
призвести до розвитку коагулопатії і 
геморагічного діатезу [42]. При цьому 
кровоточивість має петехіально-пля-

Рисунок 4. Кріоглобулінемія, акроціаноз у хворої на HBeAg-негативний 
хронічний гепатит В (власне спостереження).
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мистий характер і проявляється кро-
вовиливами в шкіру і слизові. Величи-
на цих крововиливів коливається від 
точкових петехій до значних екхімозів. 
Синці найчастіше можна спостерігати 
на кінцівках і тулубі. Петехіальний ви-
сип локалізується на шкірі лиця, шиї, 
тулуба, рідше – на кінцівках. 

Для даної патології також харак-
терними є кровотечі з носа та ясен. 
Механізми розвитку геморагічного 
діатезу при хронічних хворобах пе-
чінки різноманітні й включають в се-
бе наступне [7]:
• порушення синтезу факторів зсі-

дання крові: фібриногену, про-
тромбіну, факторів 5, 7, 9, 11, 12, 
13, преакаллікреїну, а також анти-
коагулянтів антитромбіну 3, про-
теїнів С і S та антиплазміну;

• фібриногенолізис і фібриноліз;
• порушення виділення печінкою ак-

тивних факторів зсідання (ІXа, Ха, 
ХІа), активаторів плазміногена;

• прискорений розпад факторів зсі-
дання: ДВЗ-синдром, локальне 
внутрішньосудинне зсідання (пе-
чінково-клітинний некроз);

• тромбоцитопенія внаслідок гіпер-
спленізму, портальної гіпертензії, 
дефіциту фолієвої кислоти, ДВЗ-
синдрому;

• тромбоцитарна дисфункція;
• накопичення факторів зсідання в 

асцитичній рідині;
• дефіцит вітаміну К – наслідок хо-

лестатичного синдрому. При цьому 
припиняється надходження в два-
надцятипалу кишку жовчних кис-
лот і порушується всмоктування 
цього жиророзчинного вітаміну.

Імовірно, окремої уваги заслуго-
вують кілька захворювань, патогенез 
яких остаточно не з’ясований, але які 
порівняно часто зустрічаються при 
ураженнях печінки. 

Дослідження, опубліковані ще у 
1963 р. щодо зв’язку між ураженням 
червоним плоским лишаєм слизових 
оболонок рота та захворюваннями 
шлунково-кишкового тракту [43], до-
сі не втратили своєї актуальності [44]. 
Можна говорити і про зворотну зако-
номірність: у 7-11% хворих на плос-
кий лишай реєструються різноманітні 
гепатопатії (біліарний цироз печінки, 
автоімунні й вірусні гепатити), що оці-
нюється як один з можливих факторів 
розвитку даної патології шкіри [45].

Клінічно плоский лишай характе-
ризується висипаннями хронічно-за-
пальних лентикулярних папул. Вони 
мають восковидно-жовтий колір з си-
нюватим відтінком, поверхня блис-
куча, різко відмежована від непошко-
дженої шкіри, з центральним пупко-
подібним втисненням. Папули можуть 
зливатися і утворювати бляшки. Еле-
менти плоского лишаю локалізують-
ся переважно на згинальних поверх-
нях променево-зап’ясткових суглобів, 
внутрішній поверхні стегон, ліктьо-
вих згинах, підколінних ямках і в ді-
лянці гомілково-стопних суглобів [46]. 
На слизовій оболонці порожнини рота 
папули набувають характеру білуватих 
бляшок і найчастіше локалізуються на 
слизовій щік в ділянці змикання верх-
ніх і нижніх зубів і на твердому підне-
бінні. Характерною скаргою хворих є 
свербіж, внаслідок якого в ділянках ви-
сипу появляються екскоріації і кіроч-
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ки. На місці папул, які розсмокталися, 
залишається пігментація.

Пруриго (свербець) – група хронічних 
захворювань шкіри нейроалергічного 
генезу, що характеризується папульоз-
ними, папуло-везикульозними, вузлу-
ватими висипаннями, які супроводжу-
ються сильним свербежем. Певну роль 
у розвитку пруриго відводять автоінток-
сикації, автоалергії, алергії. Виникнен-
ню сприяють захворювання шлунково-

кишкового тракту, печінки, нирок. За да-
ними деяких авторів [22], цю патологію 
досить часто можна спостерігати у хво-
рих на хронічний гепатит С. Розрізняють 
дитяче пруриго або строфулюс, пруриго 
дорослих і вузлувате [47]. В основі пато-
гістологічних змін лежить неспецифічне 
хронічне запалення шкіри.

Короткий опис основних змін шкі-
ри та її  дериватів при хронічних за-
хворюваннях печінки подано у табл. 1.

Таблиця 1
Зміни шкіри при хронічних хворобах печінки [7]

Ознака Походження
1 2

Колір
- Жовтяничний; від ледь помітного на скле-
рах до інтенсивної жовтяниці

Відкладання білірубіну в шкірі та слизових 
оболонках внаслідок гіпербілірубінемії

- Брудно-сірий (землистий) – типовий для ци-
розу печінки, гіперпігментація, депігментація

- Блідо-сірий, може бути з бронзовим, тем-
ним, бурим відтінком; шкіра витончена, 
блискуча (частіше при гемохроматозі)

Виникає внаслідок посиленого синтезу мела-
ніну і відкладання пігменту та гемосидерину у 
базальному шарі (відтінки залежать від спів-
відношення меланіну і гемосидерину)

Пальмарна еритема («печінкові долоні») – си-
метричне яскраво-червоне забарвлення долонь у 
ділянці тенора, гіпотенора, на подушках пальців 

Пояснюють гормональними розладами, най-
частіше надлишком естрогенів

Зірчасті ангіоми (син. судинні зірочки, «павучки», 
телеангіектазії): розширення дрібних артеріальних 
судин з пульсацією в центрі (1-5 мм). Найчастіша 
локалізація – шия, спина, плечовий пояс  – типові 
для цирозу, хоча виникають і у вагітних жінок; по-
одинокі бувають у здорових людей

Порушення метаболізму гормонів найчастіше 
пояснюють надлишком естрогенів. Кількість і 
розмір прямо пропорційно пов’язані з тяжкіс-
тю ураження печінки

Капілярити Порушення метаболізму статевих гормонів.

Убогість оволосіння у пахвових ділянках та 
на лобку у чоловіків; гінекомастія

Порушення метаболізму гормонів: зменшен-
ня рівня тестостерону з підвищеним співвід-
ношенням естрогенів до вільного тестостеро-
ну та ін.

Множинні розширення дрібних судин, роз-
ташовані хаотично.

Порушення метаболізму гормонів, найчастіше 
пояснюють надлишком естрогенів

Розширення вен на передній стінці живота 
(«голова медузи») – типове для цирозу печін-
ки, прояв портальної гіпертензії.

Венозні анастомози між системами воротної 
та нижньої порожнистої вен
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Отже, ураження шкіри часто свід-
чить про печінкову патологію і є по-
казом для відповідного біохімічного 
дослідження функцій печінки та спе-
цифічної діагностики у пацієнтів з 
певними дерматологічними проява-
ми. Огляд шкіри у хворих з уражен-
ням гепатобіліарної системи відіграє 

важливу роль в діагностиці захворю-
вань печінки, а розуміння механіз-
му їх виникнення дозволяє провести 
ефективну корекцію. Серед інфекцій-
них хвороб печінки на стан шкіри не-
гативно впливають хронічні гепатити, 
у першу чергу гепатит С.

Продовження таблиці 1

1 2

Крововиливи (синці); ознаки геморагічного 
діатезу

Порушення синтезу факторів зсідання кро-
ві; тромбоцитопенія. Може бути також 
пов’язане з нестачею жиророзчинних вітамі-
нів (холестаз)

Ксантоми – внутрішньошкірні бляшки жовтого 
кольору. Найчастіша локалізація: кисті рук, лік-
ті, повіки (ксантелазми), можуть виникати і на 
інших ділянках шкіри

Відкладання холестерину (порушення жиро-
вого обміну, холестаз): виникає при тривало-
му і значному підвищенні рівня холестерину.

Сліди розчухів, розчоси (екскоріації)

Свербіж шкіри через підвищення концентрації 
жовчних солей та кислот у крові (холестаз), а також 
припускається роль опіоїдних рецепторів у патоге-
незі свербежу

Білі нігті – найчастіше на великому та вказів-
ному пальцях звичайно ложе стає непрозо-
рим. У деяких хворих пальці мають вид бара-
банних паличок

Порушення мікроциркуляції та трофіки, тка-
нинна гіпоксія дистальних відділів кінцівок

Васкуліт- прояв змішаної кріоглобулінемії В основі лежить відкладання кріоглобулінов-
місних імунних комплексів у дрібних судинах

Пізня шкірна порфірія (пігментація шкіри; 
легка ранимість шкіри; поява на шкірі міхурів; 
гіпертрихоз; передчасне старіння шкіри об-
личчя; ураження нігтів)

Зумовлена дефіцитом ферменту уропорфіри-
ноген-декарбоксілази, що призводить до на-
копичення уропорфіринів, надходження їх у 
плазму і виділення з сечею

Пруриго (свербець) – хронічний дерматоз, 
висипання супроводжуються сильним свер-
бежем

Найімовірніший нейроалергійний генез

Еритеми
Багатоформна ексудативна
Вузлувата
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болеваемость гепатитом Е в неэндемичном регионе.

КЛІНІЧНИЙ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ ОПИС ГЕПАТИТУ Е 
У БІЛГОРОДСЬКІЙ ОБЛАСТІ – АНКЛАВУ ПО ЦІЙ ІНФЕКЦІЇ

О.Ю. Маліннікова1,2, А.Д. Поляков3, К.К. Кюрегян1, О.Є. Ісаєва1, М.І. Міхайлов1

У статті розглядаються клініко-епідеміологічні особливості ГЕ у неенде-
мічному регіоні Росії. На початку 90-х років ХХ століття дослідження, викона-
ні в Інституті поліомієліту та вірусних енцефалітів ім. М.П. Чумакова РАМН, 
дали підстави для припущення, що ГЕ – зооноз. Вірусні частиці, подібні до 
ВГЕ людини, та антитіла до нього виявлені в домашніх і диких свиней (ка-
банів), оленів, дрібних гризунів, псів, котів, корів. Основним резервуаром ін-
фекції вважаються домашні свині. Встановлено, що поширення ГЕ у РФ зна-
чно більше, ніж вважалося відносно нещодавно. Це свідчить про необходність 
включення методів лабораторної діагностики ГЕ в алгоритм обстеження хво-
рих на вірусні гепатити у неендемічному регіоні. Знання особливостей клініч-
них проявів ГЕ необхідне для правильної стратегії надання медичної допомо-
ги хворим на вірусні гепатити.

Ключові слова: клініко-епідеміологічні особливості гепатиту Е, захворюва-
ність на гепатит Е у неендемічному регіоні.
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CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL DESCRIPTION OF HEPATITIS E 
IN BELGOROD REGION – ENCLAVE OF THE INFECTION

О.Yu. Malinnikova,2, А.D. Polyakov3, К.К. Kyuregyan1, О.Ye. Isayeva1, М.І. Mihailov1

Clinical and epidemiological peculiarities of hepatitis E in non-endemic region of 
Russia are described in the article. In the early 1990th investigations, conducted at the 
Institute of Poliomyelitis and Viral Encephalitis, named aft er M.P. Chumakov, Russian 
Academy of Medical Sciences, enabled to suggest that hepatitis E is zoonosis. Viral 
particles, similar to human viral hepatitis E and antibodies against it were revealed 
in domestic and wild pigs, deer, tiny rodents, dogs, cats and cows. Domestic pigs are 
considered to be the main reservoir of infection. It has been established that spread 
of hepatitis E in the Russian Federation is considerably more common than it was 
suggested recently. It confi rms the necessity of including methods of laboratory 
diagnostics of hepatitis E into examination algorithm of patients with viral hepatitis 
in non-endemic region. Information about peculiarities of clinical manifestations of 
hepatitis E is necessary for adequate strategy of providing medical aid to patients with 
viral hepatitis.

Key words: clinical and epidemiological peculiarities of hepatitis E, hepatitis E 
morbidity in non-endemic region.

Введение. В начале 1980-х был вы-
делен этиологически самостоятель-
ный вирус гепатита Е. В 1981 г. М.С. 
Балаян, на опыте самозаражения, по-
казал и описал вирус, ответственный 
за развитие инфекционного заболе-
вания – гепатита Е (ГЕ) [1]. Вирус ге-
патита Е (ВГЕ) является единствен-
ным членом семейства Hepevirida 
(род Hepevirus). Он представляет со-
бой безоболочечный вирус диаме-
тром 27–34 нм, икосаэдрической сим-
метрии. Геном ВГЕ не сегментирован, 
состоит из одноцепочечной РНК по-
ложительной полярности протяжен-
ностью около 7500 нуклеотидных ос-
нований. [2] Сравнительное исследо-
вание РНК ВГЕ изолятов вируса из 
различных регионов мира установило 
существование как минимум четырех 
генотипов и более 20 подтипов виру-

са. Предполагают, что генотипы 1 и 
2 имеют антропонозное происхожде-
ние и циркулируют только в человече-
ской популяции, тогда как генотипы 3 
и 4 - зоонозное и могут вызывать за-
болевание как у людей, так и живот-
ных. Все четыре генотипа принадле-
жат единственному серотипу. Уста-
новлено существование квазивидов и 
рекомбинантных форм РНК ВГЕ.

Наиболее часто ГЕ регистрируется 
в Центральной Азии, странах Афри-
ки и Латинской Америки, т.е. в регио-
нах с жарким климатом [3]. Для этих 
территорий характерно возникнове-
ние вспышек инфекции с вовлечением 
большого количества (до нескольких 
тысяч) заболевших. Это, как прави-
ло, связано с 1 или 2 генотипами ВГЕ 
и преимущественно в результате за-
грязнения этим агентом питьевой во-
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ды и продуктов питания. Подтверж-
дением активного эпидемического 
процесса ГЕ является высокая частота 
обнаружения антител к ВГЕ (до 44 %) 
[4]. Кроме того, в этих регионах реги-
стрируется спорадическая заболевае-
мость. Обычно, ГЕ самопроизвольно 
завершается выздоровлением. При за-
ражении женщин в третьем триместре 
беременности, у части из них (более 
21%), заболевание может завершить-
ся смертью матери и плода. Высокая 
смертность в этой группе населения, 
во время вспышки служит эпидемио-
логическим показателем этиологиче-
ской роли ВГЕ в ее возникновении.

В отличие от регионов с жарким 
климатом, в странах с умеренным и хо-
лодным климатом вспышечная забо-
леваемость ГЕ не регистрируется, а ча-
стота обнаружения антител значитель-
но ниже – 0,4% - 5,2% [4]. В то же время 
в Японии ретроспективно за послед-
ние 20 лет не было выявлено сниже-
ния уровня антител к ВГЕ иммуногло-
булинов класса G (анти-ВГЕ IgG) среди 
представителей различных возрастных 
групп [5]. Этот факт свидетельствует 
о возможности вируса активно реали-
зоваться через другие пути передачи 
и, возможно, водный путь не является 
распространенным в развитых странах 
с высоким уровнем санитарии. 

В последние годы среди населе-
ния, проживающего в Европе, Се-
верной Америки, Японии увеличи-
лось количество зарегистрированных 
случаев ГЕ, не связанных с выездом 
в эндемичные регионы. Такие слу-
чаи заболевания получили специаль-
ное обозначение - автохтонный (гр. 

autochthōn – местный, коренной) ГЕ. 
Представлены клинические описа-
ния автохтонного ГЕ в Германии [6], 
Дании [7], Франции [8], Нидерлан-
дах [9], Японии [10]. В подавляющем 
большинстве работ дано описание ГЕ 
легкой и среднетяжелой формы, за-
канчивающейся выздоровлением па-
циентов. Но в некоторых случаях ГЕ 
может иметь фульминантное течение 
с летальным исходом [11, 12]. Исходя 
из этого, клинико-эпидемиологиче-
ское описание таких случаев с анали-
зом причин и факторов, влияющих на 
характер течения инфекции, вызыва-
ет значительный интерес. 

Первоначально, территорию зем-
ного шара условно разделили на две 
группы: эндемичные и неэндемичные. 
В основу этого деления была положе-
на регистрируемая заболеваемость 
острым гепатитом Е. Сегодня, наличие 
результатов обнаружения анти-ВГЕ, а 
также случаи регистрации автохтон-
ного гепатита Е, позволяет предложить 
новое разделение территории земного 
шара по эндемичности ГЕ[13]. (Рис. 1). 

Ранее многие страны (например, 
Россия) рассматривались как страны 
неэндемичного региона по гепатиту Е. 
В то же время в некоторых странах (в 
том числе и Украине) нет оценки эн-
демичности, что на наш взгляд связа-
но с отсутствием фактических данных 
по изучению этой инфекции. Исходя 
из этого, представляется важным вы-
явление скрытых случаев гепатита Е 
среди населения. 

Разработка и внедрение современ-
ных диагностических методов выявле-
ния маркеров ВГЕ (антител классов IgM 
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и IgG; РНК ВГЕ), позволили впервые в 
России описать анклав автохтонного ГЕ, 
т.е. района с высокой заболеваемостью 
ГЕ на неэндемичной территории [14]. 

Описание анклава по ГЕ
В Белгородской области, которая 

граничит на юге и западе с Луганской, 
Харьковской и Сумской областями 
Украины (протяжённость её границ 

с Украиной составляет около 540 км), 
в 2011-2012 гг. был зарегистрирован 
рост заболеваемости ГЕ (рис.2). При-
чем заболеваемость ГЕ превышала за-
болеваемость гепатитом А (ГА): число 
заболевших в 2011 году составило 88 
человек (5,8 на 100 тыс. населения), а 
ГА – 32 человека (2,15 на 100 тыс. на-
селения). (Рис.2).

Рисунок 1. Эндемичность гепатита Е на карте мира [13]

Рисунок 2. Динамика заболеваемости ГЕ и ГА в 2009-2013 гг.
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Уровень выявления анти-ВГЕ в 
Белгородской области превосходил 
показатели других регионов России. 
Частота выявления анти-ВГЕ по рай-
онам колебалась от 4,6% до 28,7% и в 
среднем по области составляла 14,1%.

Клинические наблюдения в анклаве
В процессе ретроспективного ана-

лиза острого ГЕ, изучены истории бо-
лезни 123 пациентов со спорадиче-
ским автохтонным гепатитом Е, го-
спитализированных в инфекционную 
больницу имени Е.Н. Павловского, 
отделение вирусных гепатитов (заве-
дующая отделением Коптюг В.Г.), го-
рода Белгород за период 2011-2012 гг. 
Диагноз – «острый ГЕ» ставился на 
основании не только общепринятых 
критериев с учетом данных: объек-
тивного осмотра, биохимических ис-
следований (уровень билирубина, ак-
тивность АлАТ, АсАТ); но и с этиоло-
гической расшифровкой (определение 
антител к ВГЕ классов IgM и IgG, РНК 
ВГЕ с исключением этиологической 
роли других гепатотропных вирусов – 
инфицирования вирусами гепатитов 
А, В, С, Е, Эпштейн-Барр и цитоме-
галовируса[15]) РНК ВГЕ определяли 
ПЦР с вырожденными праймерами к 
консервативному участку открытой 
рамки считывая 2 (ОРС2) ВГЕ. Гено-
типирование ВГЕ проводили по об-
щепринятым методикам по результа-
там секвенирования. 

Все пациенты, у кого была обнару-
жена РНК ВГЕ, были инфицированы 
вирусом 3-го генотипа. Среди боль-
ных преобладали мужчины (63,4%) 
старшего возраста, со средним пока-

зателем – 54,4 ±12,4 года. Распределе-
ние числа заболевших гепатитом Е по 
возрасту соответствовало максималь-
ным показателям (45 человек и 25 че-
ловек) в группах 50-59 лет - 36,6 % и 
60-69 лет -20,3%. Среди лиц старше 70 
лет случаи острого гепатита Е отмече-
но в 16 случаях (13,0%).

Длительность преджелтушного 
периода колебалась от 1 до 26 дней и 
составила в среднем 5,58±5,3 дней. В 
продромальном периоде у больных 
ГЕ появлялись жалобы на боли в жи-
воте, суставах и мышцах, диарею, вы-
сыпания на коже. Мы установили, что 
подъем температуры наблюдался у 
трети пациентов с гепатитом Е. После 
развития желтухи, в среднем на 4-5 
день от начала заболевания, у боль-
ных не наступало улучшения состоя-
ния, как это часто бывает у больных с 
гепатитом А.

Клинически автохтонный гепатит 
Е характеризовался средне-тяжелым 
течением с наличием астенического и 
диспептического синдромов, желту-
хи кожных покровов и склер, темной 
мочи и осветленным стулом. Безжел-
тушная и инаппарантная форма ин-
фекции отмечена у 16,2 % пациентов. 
Характеристика симптомов и синдро-
мов представлена в табл. 1.

У больных острым гепатитом Е 
регистрировали повышение концен-
трации билирубина, активности сы-
вороточных трансаминаз. Билиру-
бин в среднем повышался до 10 норм, 
АЛТ – до 40 норм. При легких и сред-
не-тяжелых формах гепатита Е био-
химические показатели быстро нор-
мализовались. У 34,2% пациентов ге-
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патит Е характеризовался развитием 
холестатического варианта. Тяжелое 
течение заболевания зарегистриро-
вано только в старших группах (от 40 
лет), из них треть пришлась на боль-
ных старше 70 лет. Геморрагическая 
телеангиэктазия с геморрагическим 
синдромом встречалась у 10 (8,13%) 
больных с тяжелой формой ГЕ. Заре-
гистрированы фульминантные фор-
мы течения автохтонного гепатита Е 
у двух пациентов, один из них с ле-
тальным исходом.

По нашему мнению для дальнейших 
исследований ГЕ, практическое здраво-
охранение должно быть вооружено по-
нятием «случай ГЕ». Нами предложена 
следующая формулировка: 

Подтвержденный случай острого ГЕ
Обнаружение РНК ВГЕ в фекали-

ях и/или сыворотке крови, наличие 
анти-ВГЕ классов IgM и/или IgG в со-
четании с клиническими и биохими-
ческими проявлениями острой ин-
фекции.

Вероятный случай острого ГЕ
Отсутствие или наличие РНК ВГЕ 

в фекалиях и/или сыворотке крови, 
наличие или отсутствие анти-ВГЕ 
классов IgM, наличие IgG с увеличе-
нием титра антител в 4 и более раз в 
парных сыворотках крови (с интерва-
лом в 4-6 недель), при этом клиниче-
ские проявления могут быть стерты-
ми или отсутствовать. 
Случай хронической ВГЕ-инфекции 

До недавнего времени одной 
из аксиом в понимании патогене-
за ГЕ служило утверждение об от-
сутствии случаев хронического ГЕ и 
длительной персистенции ВГЕ. Од-
нако, данные, полученные при изуче-
нии больных с иммунодефицитными 
состояниями, в том числе и транс-
плантацией печени, опровергают эти 
представления [17-19]. 

По данным Kamar N. с соавт. [17] у 
8 из 14 пациентов, перенесших транс-
плантацию печени, выявляли призна-
ки хронического гепатита, о чем сви-
детельствовало стойкое повышение 

Таблица 1
Характеристика симптомов у больных автохтонным гепатитом Е 

в Белгородской области (n=123).

Синдромы и 
симптомы гепатита Е

Количество больных с 
указанными синдромами и симп-

томами

Частота выявления синдромов и 
симптомов (%)

Гипертермия 44 29,9
Гриппоподобный 74 50,3

Астенический 140 95,2
Диспепсический 96 65,3

Сниженный аппетит 92 62,6
Тошнота, рвота 69 46,9

Зуд кожи 58 39,5
Гепатомегалия 100 81,3
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уровня активности сывороточных 
аминотрансфераз и длительная (более 
30 месяцев) персистенция РНК ВГЕ в 
сыворотке крови. 

Несомненный интерес также пред-
ставляет наблюдение P. LeCoutreс и 
соавт. [20], демонстрирующее реак-
тивацию хронического ГЕ у больного 
острым лимфобластным лейкозом по-
сле аллогенной трансплантации ство-
ловых клеток.

На основании выше изложенно-
го, обнаружение РНК ВГЕ в фекалиях 
и/или сыворотке крови в течение, по 
крайней мере, 6 месяцев, в сочетании 
с постоянным или периодическим по-
вышением уровня активности сыворо-
точных трансаминаз, можно расцени-
вать как хроническую ВГЕ-инфекцию. 

Эпидемиологический анализ 
случаев ГЕ в анклаве

 Важным критерием постановки 
диагноза ГЕ служат эпидемиологиче-
ские данные в условиях развившейся 
или развивающейся локальной вспыш-
ки, или предшествующего посещения 
пациентом эндемичных по ГЕ регио-
нов мира. Отсутствие установленного 
источника ВГЕ не является критерием 
исключения диагноза ГЕ. Мы уже не 
раз говорили о ГЕ в неэндемичных ре-
гионах, где ГЕ может протекать со сво-
ими особенностями.

Эпидемиологическая характери-
стика случаев острого ГЕ в Белгород-
ской области позволила установить 
осенне-зимнюю сезонность, наиболее 
часто болели городские жители, отме-
чалось преобладание мужчин среди 
заболевших, в возрасте 50-69 лет.

Проводя эпидемиологический 
анализ, нами рассмотрены возмож-
ные источники и пути заражения ви-
русом гепатита Е населения Белгород-
ской области.

В настоящее время в Российской 
Федерации отсутствует официаль-
ная регистрация заболеваемости ГЕ 
[16]. Представленные случаи острого 
ГЕ расценивается нами как автохтон-
ные, что подтверждается следующи-
ми фактами:
• большинство пациентов до забо-

левания (более года) не выезжа-
ли за пределы области и не имели 
контактов с больными из других 
регионов; 

• все обнаруженные ВГЕ относятся к 
3 генотипу, обычно выявляемому на 
неэндемичных по ГЕ территориях.
Следует отметить, что информа-

ция о возможных источниках и пу-
тях передачи ВГЕ в индустриальных 
странах ограничена. Исследования 
затрудняются тем, что многие случаи 
этой инфекции имеют малосимптом-
ное течение и продолжительный ва-
риабельный инкубационный период. 
В работе H.C. Lewis с соавторами [24] 
проведен анализ более 106 исследова-
ний европейских ученых, изучавших 
пути и факторы риска передачи ВГЕ у 
больных автохтонным ГЕ. 

Исходя из выводов данного обзо-
ра, мы считаем целесообразным сопо-
ставить результаты описания случаев 
заболевания у пациентов Белгород-
ской области с наиболее характерны-
ми путями передачи и факторами ри-
ска развития ГЕ, регистрируемого в 
европейских странах. 
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Возможность зоонозной трансмиссии 
через прямой контакт с животными и 

передачей ВГЕ с пищей
В начале 90-х годов ХХ в. резуль-

таты исследований, проведенных в 
Институте полиомиелита и вирус-
ных энцефалитов им. М.П. Чумакова 
РАМН, позволили предположить, что 
ГЕ - зооноз. Вирусные частицы, по-
добные ВГЕ человека и/или антитела 
к нему обнаружены у домашних и ди-
ких (кабанов) свиней, оленей, мелких 
грызунов, собак, кошек, коров [25]. В 
качестве основного, предполагаемо-
го резервуара инфекции рассматри-
вают домашних свиней [26]. Обще-
признан факт более высокой частоты 
выявления анти-ВГЕ у сотрудников 
свиноводческих ферм, имеющих тес-
ный контакт с поросятами. Так, на 

территории Нижегородской области, 
при исследовании сывороток крови, 
собранных от работников, професси-
ональная деятельность которых свя-
зана с животными, в 6,2 раза выше 
выявлялись антитела к ВГЕ IgG, чем 
среди остального населения Нижего-
родской области [27].

Возможность преодоления меж-
видового барьера доказана при изуче-
нии случаев ГЕ у людей, употребля-
ющих в пищу сырую печень и плохо 
прожаренное мясо поросят и оленей. 
Исследования, проведенные в Италии 
[28] и Испании [29-31], обнаружили 
РНК ВГЕ в различных биологических 
субстратах свиней (фекалии, сыво-
ротка крови и печень) в возрасте за-
боя. До 6,5% образцов свиной пече-
ни, поступивших в продажу в один из 

Рисунок 3. Фрагмент филогенетического взаимоотношения изученных изолятов ВГЕ в области 
ОРС2. Номера GenBank указаны для вариантов ВГЕ, взятых из базы данных GeneBank.Изоля-
ты, выделенные от свиней, обозначены синим цветом (Bel – Белгородская область), изоляты, 

выделенные от пациентов в Белгородской области, обозначены красным цветом.
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магазинов Голландии, содержали ВГЕ. 
Анализ нуклеотидных последователь-
ностей РНК ВГЕ установил его при-
надлежность к 3 генотипу и высокий 
уровень гомологии между последова-
тельностями РНК ВГЕ, изолирован-
ными от свиней и людей (93%) [32]. 

Результаты, близкого по постав-
ленной цели исследования, проведен-
ные на о. Тайвань, установили высо-
кую степень гомологии (97,3%) между 
РНК ВГЕ человека и свиньи [33]. 

Анализируя возможность инфици-
рования больных ВГЕ от животных, 
было проведено исследование свиней 
и поросят на 3 фермах Белгородской 
области. РНК ВГЕ были выявлены на 
всех фермах. Частота их обнаружения 
колебалась от 5 до 49%. Принципиаль-
но важными результатами по опреде-
лению путей передачи ВГЕ, были полу-
чены при секвинировании РНК ВГЕ, 
выявленных у больных ГЕ и поросят 
из Белгородской области. Сравнитель-
ный анализ нуклеотидной последова-
тельности участка ORF2 (300 нт) ВГЕ, 
выделенных от пациентов, с последо-
вательностями, депонированными в 
международной базе данных, показал 
наибольшее сходство данных изолятов 
с вариантами ВГЕ генотипа 3б.

Варианты ВГЕ, полученные в Бел-
городской области от свиней (на 
рис.  3), имеют высокую степень гомо-
логии с изолятами, выделенными от 
пациентов с ГЕ из этого региона – бо-
лее 95%, а гомология последователь-
ностей между РНК отдельных живот-
ных – 95-100%. Однако, необходимо 
отметить, что все охарактеризован-
ные в настоящее время изоляты сви-

ного ВГЕ из Белгородской области, 
получены из трех свиноферм и не мо-
гут отражать полный спектр циркули-
рующих в области вариантов ВГЕ.

Таким образом, можно предполо-
жить, что заражение могло произой-
ти при непосредственном участии в 
эпидемической цепи поросят. Однако, 
даже в случае обнаружения высокой 
степени гомологии между последова-
тельностями РНК ВГЕ, выделенными 
от больных и у поросят, необходимо 
ответить на вопрос: произошло ли за-
ражение через употребление в пищу 
плохо термически обработанного мяса 
или же вирус попал в воду от больного 
животного и контаминированная вода 
явилась причиной роста заболеваемо-
сти в Белгородской области?

Возможность 
водного пути передачи ВГЕ

Аналогично с ГА, передача ВГЕ кон-
таминированой водой традиционно 
рассматривается как важный путь при 
возникновении крупных вспышек. 
Обнаружение РНК ВГЕ в воде (сточ-
ные воды, речная и колодезная вода) 
в регионах, неэндемичных по этой ин-
фекции, определяет потенциальную 
опасность контаминированной воды 
[9,24]. Установлено, что употребление 
необработанной воды являлось факто-
ром риска (OR  - 5,6; p=0,01) серопози-
тивности по анти-ВГЕ IgG [34]. Значи-
мость водного фактора в распростра-
нении ГЕ на неэдемичных территориях 
в каждом конкретном эпидемиологи-
ческом расследовании требует доказа-
тельства на молекулярно-биологиче-
ском уровне  - анализ РНК ВГЕ.
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При изучении возможности ре-
ализации водного пути инфициро-
вания у пациентов установлен факт 
употребления некипяченой воды из 
открытых источников («святые» род-
ники), находящиеся в черте города. 
На наличие РНК ВГЕ вода из источ-
ников не исследовалась.

Поиск других путей передачи ВГЕ 
(парентеральный, заражение при при-
еме наркотиков, при контакте с боль-
ным человеком) также не позволил 
нам определить источники инфекции 
и путь передачи ВГЕ. 

Факторы риска развития тяжелых 
форм гепатита Е

Традиционно к таким факторам 
относят: пожилой возраст, мужской 
пол и наличие выраженного иммуно-
дефицита. Высказано предположение, 
что преобладание мужчин среди забо-
левших ГЕ, наиболее веро ятно, связа-
но с наличием выраженных клиниче-
ских проявлений у них, нежели с более 
высоким риском инфицирования [24]. 
Кроме этого, более частая регистра-
ция ГЕ у пожилых людей, возможно, 
определяется особенностями течения 
инфекции в этой возрастной группе. 
Нельзя также исключить влияние со-
путствующих заболеваний, а именно: 
ожирения, сахарного диабета, арте-
риальной гипертензии, ишемической 
болезни сердца, артрита, хронических 
заболеваний печени (ХЗП), а также 
злоупотребление алкоголем.

Все выше перечисленные факторы 
риска развития тяжелых форм ГЕ были 
отмечены и у наблюдаемых нами боль-
ных с фульминантным течением ГЕ. 

Все, описанные больные, имели со-
путствующие заболевания - ХОБЛ, 
ожирение, сахарный диабет, болезни 
сердца, хронические заболевания би-
лиарной системы. Все злоупотребля-
ли алкоголем.

Полученные результаты изучения 
тяжелых случаев ГЕ, совпадают с уже 
накопленными данными европейских 
ученых.

Заключение
Традиционно территорию Россий-

ской Федерации причисляют к райо-
нам мира неэндемичным по ГЕ. Кли-
нически-выраженные случаи ГЕ, чаще 
всего, регистрируются у лиц, прибыв-
ших из южных регионов мира [35]. 
Это было связано, прежде всего, с тем 
фактом, что, располагая информацией 
об эндемичности по ГЕ этих регионов, 
сыворотки таких пациентов исследо-
вались на антитела к ВГЕ. Изучение 
частоты обнаружения анти-ВГЕ сре-
ди населения России установило от-
носительно высокий процент серопо-
зитивных лиц, что свидетельствует об 
интенсивной циркуляции ВГЕ. Обоб-
щенный анализ регистрируемых слу-
чаев ГЕ в европейских странах проде-
монстрировал значимость этой инфек-
ции для неэндемичных регионов мира. 

Высокий уровень заболеваемо-
сти хроническими гепатитами В и С 
в России должен определять и новый 
взгляд на ГЕ. Очевидно, что сопут-
ствующая патология печени ассоци-
ируется с риском развития выражен-
ных клинических проявлений заболе-
вания, в том числе и фульминантных 
форм ГЕ [24]. ГЕ у таких пациентов 
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протекает более тяжело, имеет дли-
тельное течение [36]. Все это позволи-
ло сделать вывод, что суперинфекция 
ВГЕ у пациентов с ХЗП вызывает тя-
желую декомпенсацию, которая часто 
осложняется печеночной энцефалопа-
тией и почечной недостаточностью.

Характерная особенность фульми-
нантного варианта ГЕ - более частое 
развитие синдрома диссеминирован-
ного внутрисосудистого свертывания 
(ДВС), характеризующегося наруше-
нием синтеза факторов свертывания 
и, как следствие, возникновение же-
лудочно-кишечных, легочных, носо-
вых кровотечений, иногда достаточно 
массивных. Гепатоцеребральная недо-

статочность манифестирует быстрым 
нарастанием интоксикации, появле-
нием признаков прекомы, развитием 
комы [36]. 

Вероятно, распространение ГЕ в 
нашей стране значительно выше, чем 
мы представляли ранее. Этот факт 
делает необходимым обязательное 
включение методов лабораторной ди-
агностики ГЕ в алгоритм обследова-
ния больных вирусными гепатитами, 
в том числе неясной этиологии. По-
нимание особенностей клинических 
проявлений ГЕ необходимо для вы-
бора правильной стратегии оказания 
медицинской помощи подобным па-
циентам.
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ЗАРАЖЕННЯ ВІРУСНИМ ГЕПАТИТОМ В 
ПІД ЧАС МЕДИЧНИХ ВТРУЧАНЬ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
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Ключові слова: гепатит В, парентеральні зараження, медичні втручання.

ЗАРАЖЕНИЯ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В ПРИ МЕДИЦИНСКИХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Б.А. Герасун, А.Н. Зинчук, Р.Ю. Грицко, О.Б. Герасун, А.М. Задорожный, 
И.И. Мартынюк, Н.М. Прыкуда, Ю.А. Гэв

В статье представлены результаты изучения частоты артифициальных зара-
жений вирусом ГВ, обусловленных медицинскими вмешательствами. Результаты 
исследования сопоставимы с аналогичными показателями, полученными в 
1983-1984 годах в г. Львове.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что несмотря на 
значительные достижения в диагностике и профилактике инфекционных за-
болеваний, частота артифициальных заражений остаётся высокой. Для про-
филактики артифициальных заражений инфекционными болезнями, в первую 
очередь, необходимо улучшить внешний контроль за качеством стерилизации 
медицинского инструментария и усилить ответственность медицинского пер-
сонала за случаи инфицирования пациентов. Установленная частота заражений 
ГВ в современных условиях, когда разработаны надёжные методы стерилиза-
ции медицинского инструментария, является недопустимо высокой.

Ключевые слова: гепатит В, парентеральные заражения, медицинские вме-
шательства.

ARTIFICIAL INFECTION VIRAL HEPATITIS B 
IN ME-MEDICAL INTERVENTIONS CURRENT CONDITIONS

B.A. Herasun, A.N. Zinchuk, R.Yu. Hrytsko, О.B. Herasun, A.M. Zadorozhnyi, 
I.I. Martynyuk, N.M. Prykuda, Yu.O. Hev

Th e article presents the results of a study of frequency of parenteral (artifi cial) 
HBV infections caused by medically-E interventions, as well as a comparison of the 
indicators established with the data obtained in 1983-1984 in Lviv. Th e fi ndings suggest 
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that despite the signifi cant advances in the diagnosis and prevention of infectious 
diseases, the incidence of orthotopic infections remains high.

For the prevention of parenteral infections infectious diseases in the fi rst place need 
to improve external quality control of sterilization of medical instruments and medical 
personnel to strengthen the responsibility for infecting patients. Set of frequencies of 
infections hepatitis B in modern conditions, when developed reliabiletation methods 
of sterilization of medical instruments, is unacceptably-stim.

Key words: hepatitis B, parenteral infection, health-cal intervention

Вступ. Після визнання штучного 
(парентерального) механізму пере-
дачі вірусу гепатиту В (ВГВ) у медич-
ній літературі, переважно починаючи 
із 60–70-х років минулого сторіччя, 
з’явилися багаточисленні повідомлен-
ня про зараження під час різних ме-
дичних втручань, а також внаслідок 
професійних травм медичних праців-
ників, у зв’язку з татуюванням, риту-
альними обрядами, що супроводжу-
ються травмуванням, тощо. Особлива 
увага зверталась на високу захворюва-
ність гепатитом серед осіб, які страж-
дали на різні хронічні хвороби і то-
му їм часто проводили різні медичні 
маніпуляції [1-5]. Серед тих, хто за-
ражався артифіціально, велику гру-
пу становили хворі на цукровий діа-
бет, туберкульоз, пацієнти, які отри-
мували гемотрансфузії, зокрема хворі 
на гемофілію [6-8]. Проте частота та-
ких заражень, точніше їх питома ва-
га, залишалась невстановленою, хоча 
питання це мало важливе соціальне 
значення і привертало увагу багатьох 
дослідників. До того ж, дискусійним 
залишалося питання, щодо природ-
них шляхів передачі ВГВ [9, 10].

Вирішення цього, надзвичайно 
важливого в епідеміологічному від-
ношенні, питання вдалося відомо-

му вченому – клініцисту та епідеміо-
логу Є.О.  Пакторісу, який встановив 
близьку до реальної частоту заражень, 
пов’язаних із медичними втручання-
ми [11]. Автор запропонував матема-
тичну формулу розрахунку питомої 
ваги таких заражень, яка швидко уві-
йшла до епідеміологічної практики і 
сприяла вдосконаленню системи про-
тиепідемічних заходів. Дані про висо-
ку частоту штучних заражень, зумов-
лених медичними маніпуляціями, у ті 
роки стали стимулом для створення 
централізованих центрів стериліза-
ції медичного інструментарію у бага-
тьох великих лікувальних установах. 
У всякому разі, вперше було проде-
монстровано масштабність таких за-
ражень.

Суть підходу, запропонованого 
Є.О.  Пакторісом, для встановлення 
частоти парентеральних заражень, 
пов’язаних із медичними маніпуля-
ціями, полягає у зіставленні часто-
ти медичних маніпуляцій в анамнезі 
хворих на гострий гепатит В (ГГВ) і в 
контрольній групі, до якої включали 
хворих на гостру дизентерію (остан-
нє приймалось за показник частоти 
медичних втручань у населення). Вра-
ховували медичні втручання, які про-
водилися особам дослідної та контр-
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ольної групи за останні 2–6 місяців до 
захворювання. Розрахунок виконува-
ли за формулою:

Р = H – К  × 100100 – K
де Р – відсоток хворих на гепатит В 

(ГВ), інфікованих парентерально; 
Н – відсоток осіб з медичними па-
рентеральними втручаннями в 
анам незі хворих на ГВ; 
К – відсоток пацієнтів з медичними 
втручаннями у контрольній групі.
Перевагою методу, запропонова-

ного Є.О. Пакторісом для визначення 
питомої ваги ГГВ, пов’язаного з парен-
теральними медичними втручання-
ми, є те, що cпосіб дозволяє отриму-
вати об’єктивну інформацію про час-
тоту «медичних заражень» ГВ, до того 
ж необхідні для розрахунків відомості 
(питома вага осіб, які отримували ме-
дичні втручання протягом останніх 6 
місяців серед хворих на ГГВ та насе-
лення) є легко доступними.

Після впровадження одноразових 
шприців та інших одноразових медич-
них інструментів у клінічну практику та 
суттєвого підвищення ефективності об-
стеження донорів крові зацікавленість 
частотою заражень, зумовлених медич-
ними маніпуляціями, практично зни-
кла. Запропонований Є.О. Пакторісом 
метод було забуто, хоча кращого підхо-
ду для визначення орієнтовної частоти 
артифіціальних заражень досі не існує.

Сьогодні парентеральні зараження 
ГВ переважно пов’язують з наркома-
нією, що набула «епідемічного» масш-
табу. Виправданість такого підходу не 
викликає сумнівів, хоч на практиці ми 

стикаємось із фактами зараження під 
час медичних маніпуляцій. І хоч та-
кі випадки стали зустрічатися рідше, 
ніж у 70–80 роки минулого сторіччя, 
все ж встановити приблизно часто-
ту заражень, пов’язаних з медичними 
маніпуляціями, на нашу думку, є до-
цільним.

Метою дослідження є вивчення 
частоти парентеральних (штучних) 
заражень вірусом ГВ, зумовлених ме-
дичними втручаннями, а також спів-
ставлення встановлених показників із 
даними, отриманими у 1983–1984 ро-
ках минулого сторіччя у м. Львові.

Матеріал та методи дослідження. 
До дослідження увійшли 110 хворих 
на ГГВ. Хворобу діагностували на під-
ставі клініко-лабораторних даних. Ви-
значали активність АлАТ та наявність 
у сироватці крові HBsAg, HBeAg, anti-
HBc IgM, anti-HBc IgG методом ІФА, 
за потребою – DNA HBV високочут-
ливим методом ПЛР.

Для усунення можливих помилок 
у дослідження включали лише паці-
єнтів із наявністю anti-HBc IgM (з від-
сутністю anti-HBc IgG).

До контрольної групи увійшли 86 
пацієнтів із харчовими токсикоінфек-
ціями різної етіології та гострою ди-
зентерією. Осіб, які були ін’єкційними 
наркоманами, у дослідження не вклю-
чали, хоча повне їх усунення ми га-
рантувати не можемо. Для встанов-
лення частоти і виду медичних втру-
чань за останні 2-6 місяців до початку 
захворювання в обох групах ретельно 
збирали анамнез.

Розрахунки проводили за формо-
лою Є.О. Пакторіса.



Гепатологія, 2014, №1

51

Результати дослідження та їх об-
говорення. Із 110 хворих на ГГВ 95 
пацієнтам (86,36%) в останні 2–6 міся-
ців до захворювання проводилися різ-
ні медичні втручання. У контрольній 
групі аналогічні медичні втручання 
отримали 45 пацієнтів із 86 (52,33%). 
Різниця у частоті медичних втручань 
у дослідній та контрольній групі є ви-
соко вірогідною (Р < 0,001). Згідно 
розрахунку за наведеною формулою

Р =   83,36-52,33 ×100100-52,33
отриманий показник, що вказує на час-
тоту заражень під час медичних втру-
чань, становить 66%. Отже, більше по-
ловини хворих на ГГВ заражається ар-
тифіціально у медичних установах. 
Подібний показник, отриманий у на-
ших дослідженнях у 1984-85 роках був 
дещо вищим і становив 70,6 % [10].

Таким чином, у минулому і сьо-
годні на Львівщині переважали і, на-
жаль, переважають штучні зараження, 
пов’язані з медичними маніпуляціями. 
На частку інших шляхів передачі ГВ 
припадало біля 30%, сьогодні – 35%.

Важливим для розуміння епідеміч-
ного значення парентеральних медич-
них втручань є те, що у контрольній гру-
пі не тільки менше осіб, в анамнезі яких 
є медичні маніпуляції, але й самі вони 
суттєво відрізняються. Так, у контроль-
ній групі переважають особи, які отри-
мували поодинокі втручання, в той час, 
як в анамнезі хворих на ГВ значно біль-
ше різноманітних численних процедур. 
Зокрема серед них значно частіше зу-
стрічалися пацієнти, які попередньо пе-
ребували на стаціонарному лікуванні 
(відповідно 10,91% та 2,33%).

Треба відмітити, що частота медич-
них втручань у населення, порівняно з 
минулим, збільшилась, частково за ра-
хунок стоматологічних процедур. Так, у 
контрольній групі стоматологічні мані-
пуляції отримали протягом останніх 6 
місяців 24,42% пацієнтів, у той час як у 
1983–84 рр. аналогічний показник ста-
новив лише 9,6%. Зрозуміло, що сам по 
собі цей факт можна було б розглядати 
як позитивний, якби якість обслугову-
вання пацієнтів повністю відповідала 
існуючим вимогам. Проте, співвідно-
шення частоти стоматологічних маніпу-
ляцій в анамнезі хворих на ГГВ та осіб 
із контрольної групи свідчить про часті 
зараження вірусом ГВ (табл. 1). Так, се-
ред хворих контрольної групи на част-
ку стоматологічних втручань припадає 
24,42%, у той час як у групі хворих на ГГВ 
аналогічний показник становить 56,36% 
(Р < 0,001). Створюється враження, що 
збільшення кількості стоматологічних 
установ (особливо приватних) в умовах, 
коли права й можливості санітарно-епі-
деміологічної служби змінилися й стали 
обмеженішими, якість медичного об-
слуговування є недостатньою для попе-
редження інфікування пацієнтів. На на-
шу думку, це зумовлено вкрай низькою 
ефективністю зовнішнього контролю за 
роботою стоматологічних установ. Крім 
стоматологічних, у хворих на ГГВ часті-
ше зустрічалися гінекологічні втручан-
ня (кількість жінок в обох групах прак-
тично не відрізняється), а також, як це не 
дивно, – забір крові із пальця рук (табл. 
1), хоча уникнути зараження при таких 
процедурах нескладно. Ймовірно, що ці 
втручання виконуються з порушенням 
існуючих вимог до їх проведення.
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Що стосується частоти гемотранс-
фузій у дослідній та контрольній гру-
пах, то вони у нашому дослідженні за-
реєстровані лише у двох хворих до-
слідної групи (1,82%) і в одного – із 
контрольної (1,16%), тобто практично 
з однаковою частотою. Треба відміти-
ти, що загальна частота переливання 
крові, порівняно з 70-80 роками 20-го 
сторіччя, значно зменшилась. Так, згід-
но даних аналогічного обстеження, 
проведеного в 1983-1984 роках, пере-
ливання крові або її компонентів було 
зареєстровано в анамнезі 12% хворих 
на ГГВ (у контрольній групі цей показ-
ник становив 5%). Сьогодні цей показ-
ник практично однаковий у двох гру-
пах і коливається в межах 1-2%. Ймо-
вірно, що крім зменшення частоти 
гемотрансфузій, позитивне значення 
має і покращення якості обстеження 
донорів. Та все ж якість їх обстеження 
не повністю відповідає сучасним мож-
ливостям, бо обмежується лише вияв-
ленням HBsAg у сироватці крові, хоча 
відомо, що сьогодні, через поширен-
ня противірусної терапії, почастіша-

ли мутації HBV. Мутації вірусу відби-
ваються на стані серологічних марке-
рів інфекції, а це ускладнює виявлення 
вірусоносіїв [11, 12]. До того ж такий 
підхід не дозволяє виявляти приховані 
форми гепатиту В [13-17].

Трапляються непоодинокі випад-
ки, коли у хворих в крові виявляють 
DNA HBV при відсутності HBsAg 
(прихований гепатит). Доцільним бу-
ло б скринінгове обстеження донорів 
на HBсAb з подальшим дослідженням 
на DNA HBV тих осіб, у яких було ви-
явлено HBсAb.

Незважаючи на певне вдоскона-
лення якості обстеження донорів, 
широке використання одноразових 
шприців, покращення методів сте-
рилізації медичного інструментарію, 
співвідношення медичних втручань 
у дослідній і контрольній групі пере-
конливо свідчить про те, що заражен-
ня, зумовлені медичними маніпуля-
ціями, зустрічаються часто, а це аб-
солютно неприпустимо, враховуючи 
сучасний рівень медичних (практич-
них та наукових) досягнень.

Таблиця 1

Частота медичних втручань у хворих дослідної та контрольної групи

Вид втручання
Група хворих 

на ГГВ (n=110)
Контрольна група, 

(n=86) Р
абс. число % абс. число %

Забір крові з пальця 52 47,27 9 10,47 0,0001
Різні ін’єкції 56 50,91 28 32,56 0,0089

Хірургічне втручання 5 4,55 1 1,16 0,1418
Стоматологічні маніпуляції 62 56,36 21 24,42 0,0001

Гінекологічні маніпуляції, у т.ч. профогляд 18 16,36 6 6,98 0,0372
Переливання крові або її компонентів 2 1,82 1 1,16 0,7016

Інші медичні втручання з можливим ушко-
дженням шкіри (або слизових оболонок) 12 10,91 7 8,14 0,5090

Всього пацієнтів із медичними втручаннями 95 86,36 45 52,33 0,0001
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У даному дослідженні ми обмеж-
илися лише ГВ, бо провести аналогіч-
не дослідження при інших хворобах 
із парентеральним шляхом заражен-
ня майже неможливо. Це зумовлено 
тим, що виявлення гострого гепатиту 
С та ВІЛ-інфекції на початковій фазі 
захворювання вдається рідко. Про-
те, враховуючи практично однакові 
шляхи інфікування цими хворобами, 
можна вважати, що і зараження HIV 
та HCV також часто зумовлені медич-
ними маніпуляціями.

Висновки. 
1.  Попри значні досягнення у діагнос-

тиці та профілактиці інфекційних 
захворювань, частота артифіціаль-
них заражень залишається високою.

2.      Для профілактики парентеральних 
заражень інфекційними хвороба-
ми у першу чергу необхідно покра-
щити зовнішній контроль за якістю 
стерилізації медичного інструмен-
тарію та посилити відповідальність 
медичного персоналу за інфікуван-
ня пацієнтів.

3.     Встановлена висока частота зара-
жень ГВ за сучасних умов, коли 
розроблені надійні методи стерилі-
зації медичного інструментарію, є 
неприпустимою.

4. Доцільно впровадити скринінго-
ві дослідження донорів крові на 
HBсAb. У подальшому проводи-
ти дослідження на DNA HBV тих 
осіб, у яких виявлено HBсAb.
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ПРОГНОЗУВАННЯ  ПЕРЕБІГУ  ХРОНІЧНОГО  ГЕПАТИТУ  С, 
СПРИЧИНЕНОГО  ВІРУСОМ  1  ГЕНОТИПУ 

В. В. Рябіченко 

Сумський державний університет.
Ключові слова: хронічний гепатит С, фіброз печінки, поліморфізм поодино-

ких нуклеотидів, інтерлейкін 28 В.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  ТЕЧЕНИЯ  ХРОНИЧЕСКОГО  ГЕПАТИТА  С, 
ВЫЗВАННОГО  ВИРУСОМ  1  ГЕНОТИПА

В. В. Рябиченко 

В статье проанализированы предикторы особенностей течения хроническо-
го гепатита С, вызванного вирусом 1 генотипа, а также факторы, указывающие 
на возможность более быстрой трансформации заболевания в цирроз печени.

Ключевые слова: хронический гепатит С, фиброз печени, полиморфизм 
одиночных нуклеотидов, интерлейкин 28 В.

PROGNOSIS  OF  CHRONIC HEPATITIS  C  GENOTYPE  1  
CAUSED  BY  VIRUSES

V. V. Ryabichenko

Predictors of progression character of chronic hepatitis C, caused by 1 virus genotype, 
are analyzed, factors indicating the probability of faster disease transformation to liver 
cirrhosis are discovered in the article.

Key words: chronic hepatitis C, fi brosis, single nucleotide polymorphisms, 
interleukin 28.

Вступ. Хронічний гепатит С (ХГС) 
є важливою проблемою сучасної ме-
дицини. Стрімке поширення інфекції, 
обмежені можливості терапії приму-
шують до пошуку нових прогностич-
них та лікувальних чинників. 

Вплив цілої низки факторів, таких 
як вік, стать, тривалість HCV-інфекції, 

активність аланінамінотрансферази 
(АлАТ) на перебіг ХГС, зокрема, на транс-
формацію в цироз печінки, відобра-
жений у ряді досліджень [1 – 5]. Визна-
чення несприятливих факторів щодо 
прогресування хвороби дозволяє обрати 
оптимальну тактику ведення хворого та 
спрогнозувати ефективність лікування.
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Також вивчається роль генетичних 
чинників, зокрема генотипу ІL28В на 
наслідки ХГС. У дослідженнях відмі-
чено, що пацієнти зі значним фібро-
зом печінки частіше були носіями СТ 
та ТТ-генотипу алелі rs 12979860 та GТ 
та GG-генотипу алелі rs 8099917 [6-
9]. Проте, в іншому дослідженні [10] 
не виявлений вплив генотипу ІL28В 
на прогресування фіброзу печінки. 
Сприятливий прогноз щодо спонтан-
ної елімінації вірусу при гострому ге-
патиті С зумовлений СС-генотипом 
алелі rs 12979860 і ТТ-генотипом алелі 
rs 8099917 [11]. У той же час питання 
впливу гендерної ознаки на результат 
лікування ХГС залишається дискусій-
ним [12, 13].

Неоднозначність висновків щодо 
зв’язку зазначених поліморфізмів з 
формуванням фіброзу печінки у хво-
рих на ХГС викликає необхідність 
продовження досліджень. 

Мета роботи – з’ясувати розповсю-
дженість серед хворих на ХГС геноти-
пів ІL28В і їх зв’язок з іншими чинни-
ками, що впливають на розвиток та 
прогресування фіброзу печінки.

Матерiали і методи. Проведено 
клініко-епідеміологічне обстеження 
163 хворих на ХГС з 1 генотипом ві-
русу, визначені супутні хвороби, ви-
конані загальноклінічні досліджен-
ня (клінічне, біохімічне дослідження 
крові), генотипування інтерлейкіну 
28В (IL28B) в алелях rs 12979860 та rs 
8099917, вірусне навантаження, уль-
трасонографічне дослідження орга-
нів черевної порожнини. Визначен-
ня ступеню фіброзу/цирозу печін-
ки здійснювалося одним з методів: 

пункційна біопсія печінки (ПБП) – 
52 хворих (31,9 %); біохімічний (фі-
бротест)  – 101 (62,0 %); еластографія 
– 10 (6,1 %). Оцінювання проводи-
лося за шкалою METAVIR. При ста-
тистичній обробці використано про-
грамний додаток Microsoft  Excel. Для 
оцінки впливу різних чинників на 
формування фіброзу та цирозу печін-
ки у хворих на ХГС використано ме-
тод рекурсивного поділу. Встановлен-
ня зв’язку між різними показниками 
здійснювалось за допомогою коефіці-
єнта лінійної кореляції Пірсона.

Результати та їх обговорення. 
Серед 163 обстежених (як і серед усіх 
хворих на ХГС, що лікувалися у Сум-
ській обласній інфекційній клінічній 
лікарні імені З. Й. Красовицького), 
переважали чоловіки – 90 (55,2   %), 
жінок було 73 (44,8 %). Середній вік 
39,90±0,89 року. Анамнестично вста-
новлена тривалість захворювання – 
15,70±0,65 року. ХГС тривав 10 та 
менше років у 49 (30,1 %) осіб; від 11 
до 20 – у 48 (29,4 %); понад 20 років – 
у 35 (21,5 %); у 30 (18,4 %) – не вста-
новлено. 

Генотипи СС, СТ, ТТ алелі rs 
12979860 виявлено у 52, 84 та 27 хво-
рих на гепатит С відповідно. У жінок 
встановлено достовірне переважання 
генотипів ІL28В СС (rs 12979860) і ТТ 
(rs 8099917). Більше ніж у половини 
пацієнтів (51,5 %) відмічений генотип 
СТ, у кожного третього (31,9 %) – СС. 
Генотипи ТТ, TG та GG діагностовано 
у 93, 61 та 9 осіб відповідно; перева-
жав генотип ТТ (табл. 1). 
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Фіброз був відсутній у 23,9 % хво-
рих на ХГС (рис. 1), ступінь F1 вияв-
лений у 18,4 %; F2 – у 30,1 %; F3 – у 
12,2  %; F4 – у 15,3 %; тобто у 57,7 % 
встановлені значні фібротичні зміни 
у печінці, що потребують проведення 
невідкладної противірусної терапії. 

Виразність фіброзу та цирозу пе-
чінки (F2-4) переважала у чоловіків 
(р<0,01) (рис. 2); також у них рідше 
виявлявся незначний фіброз (F0-1) 

(p<0,001). У жінок, навпаки, переваж-
но спостерігали незначні фібротичні 
зміни (F0-2) – 63 (86,3 %), тоді як ви-
ражений фіброз (F3-4) діагностовано 
у 6,3 рази рідше (10 осіб, 13,7 %). 

Інтенсивність фіброзу печінки за-
лежала від тривалості хвороби. У па-
цієнтів, які хворіли менше 10 років, 
переважав фіброз 0-1 ступеню, тоді 
як кількість осіб з F2-4 була у 1,5 ра-
зи меншою (p<0,05). У групі хворих з 

Таблиця 1

Розподіл хворих на ХГС залежно від генотипу IL28B та статі (M±m)

Показник

Алель, генотип
rs 12979860 rs 8099917

СС СТ ТТ ТТ ТG GG
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Усі хворі
(n=163) 52 31,9 

±3,7 84 51,5 
±3,9 1 27 16,6 

±2,9 1 93 57,1 
±3,9 61 37,4 

±3,8 3 9 5,5 
±1,8 3,4

Чоловіки 
(n=90) 22 24,4 

±4,6 49 54,4 
±5,3 1 19 21,1 

±4,3 2 45 50,0 
±5,3 37 41,1 

±5,22 8 8,89 
±3,0 3,4

Жінки
(n=73) 30 41,1 

±5,8 5 35 47,9 
±5,9 8 11,0 

±3,7 1,2 48 65,8 
±5,6 5 24 32,9 

±5,54 3 1 1,37 
±1,4 4
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Рисунок 1. Показники фіброзу печінки в обстежених хворих на ХГС.
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тривалістю захворювання від 11 до 20 
років такої залежності не виявлено, 
хоча переважала кількість осіб з F2-4 
(p>0,05). Серед пацієнтів тривалістю 
хвороби понад 20 років переважали 
особи з F2-4 (р<0,001) (табл. 2). 

При використанні коефіцієнта лі-
нійної кореляції Пірсона встановле-
ний прямий зв’язок середнього рівня 
між ступенем фіброзу печінки та ві-
ком хворих (0,44; p<0,01).

Встановлено також зв’язок гено-
типу IL28B з прогресуванням фібро-
зу (табл. 2). Так, серед носіїв генотипів 
СТ та ТТ алелю rs 12979860 і TG та GG 
алелю rs 8099917 переважали пацієн-
ти зі значним фіброзом та цирозом 
печінки (F2-4) у порівнянні з хвори-
ми – носіями СС та ТТ генотипів від-
повідних алелєй (p<0,05-0,01). Цироз 
печінки (F4) встановлений у 25 осіб 

(15,3  %), генотип СС алелю rs 12979860 
виявився у 5 з них (20,0±8,16) %, гено-
тип СТ – у 14 (56,0±10,1) %, ТТ – у 6 
(24,0±8,72) %. Найбільша кількість па-
цієнтів з цирозом печінки спостері-
галась серед носіїв генотипів ТТ але-
лі rs 12979860 та TG алелі rs 8099917 
(22,2  % та 18,0 % відповідно), проте, 
достовірної різниці в частоті цирозу 
серед цих осіб не виявлено. 

Використання методу рекурсив-
ного поділу (рис. 3) дозволяє нагляд-
но оцінити вплив вказаних факторів 
для прогнозування перебігу захворю-
вання та ризику формування значно-
го фіброзу (F3) та цирозу печінки (F4).

Найбільш вагомими чинниками 
несприятливого перебігу ХГС стосов-
но розвитку цирозу печінки є вік (по-
над 39 років), стать (чоловіки), трива-
лість хвороби (понад 13,8 років), СТ 
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Рисунок 2. Залежність фіброзу печінки в обстежених хворих на ХГС від статі.

П р и м і т к а :  Достовірна різниця показника (p<0,05).
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Таблиця 2

Залежність фіброзу печінки у хворих на ХГС від тривалості хвороби 
та генотипу IL28B (M±m)

Показник
Ступінь фіброзу 

F0-1 (n=69) F2-4 (n=94)
абс. % абс. %

Термін захворю-
вання, роки

≤10 30 61,2±7,03 19 38,8±7,03*
11-20 20 41,7±7,19 28 58,3±7,19
>20 8 22,9±7,2 27 77,1±7,2*

невідомо 11 35,5±8,74 20 64,5±8,74*

IL28B 
rs 12979860

СС 29 55,8±6,95 23 44,2±6,95
СТ 34 40,5±5,39 50 59,5±5,39*
ТТ 6 22,2±8,15 21 77,8±8,15*

IL28B 
rs 8099917

ТТ 49 52,7±5,21 44 47,3±5,21
ТG 19 31,1±5,98 42 68,9±5,98*
GG 1 11,1±11,1 8 88,9±11,1*

П р и м і т к а :  * - достовірна різниця залежно від ступеню F0-1 (p<0,05-0,01).

та ТТ генотип алелі rs 12979860 та TG 
генотип алелі rs 8099917 IL28B. Вира-
женого фіброзу та цирозу печінки не 
було у жінок віком до 50 років при 
тривалості захворювання до 13,8 ро-
ків. Проте, при тривалій активності 
АлАТ понад 68 Од/л, частіше спосте-
рігався значний фіброз печінки (F3-
4). Отримані результати проаналізо-
вані за таблицею спряженості реаль-
ного та прогнозованого результату, 
згідно з якою, вірогідність правильно-
го прогнозу складає 82,8 %.

Висновки. 
1. У хворих на ХГС переважають 

генотип СТ алелі IL28B rs 12979860 (у 
51,5 %) та генотип ТТ алелі rs 8099917 
(57,1 %). Генотип СС алелі rs 12979860 
IL28B достовірно частіше зустрічаєть-
ся у жінок.

2. Значний фіброз та цироз печін-
ки (F2-4) діагностується переважно у 
чоловіків з тривалістю хвороби понад 
20 років та у носіїв СТ та ТТ генотипів 

алелі IL28B rs 12979860 і ТG та GG ге-
нотипів алелі IL28B rs 8099917.

3. Чоловіча стать, вік понад 39 
років, тривалість хвороби понад 14 
років та СТ (ТТ) генотип алелі rs 
12979860 і TG генотип алелі rs 8099917 
IL28B є несприятливими чинниками 
ХГС, що необхідно враховувати для 
оцінки та прогнозування перебігу за-
хворювання та вибору оптимальної 
тактики лікування.

Перспектива дослідження.
Продовження дослідження є до-

цільним для розробки прогностичних 
факторів перебігу ХГС, спричиненого 
НСV 1 генотипу, встановлення ризику 
формування фіброзу печінки та ство-
рення універсальної моделі для пла-
нування лiкувальних заходiв, прогно-
зування результатів терапiї та можли-
вих побічних реакцій. 
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АКТИВНІ  ФОРМИ  КИСНЮ 
ПРИ  ПОЄДНАННІ  ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО  СИНУСИТУ 

І  ТОКСИЧНОГО  ГЕПАТИТУ В  ЕКСПЕРИМЕНТІ 

Ю.М. Андрейчин

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Ключові слова: експериментальний верхньощелепний синусит, токсичний 

гепатит, активні форми кисню, ендогенна інтоксикація.

АКТИВНЫЕ  ФОРМЫ  КИСЛОРОДА
 ПРИ  СОЧЕТАНИИ  ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО  СИНУСИТА 

И  ТОКСИЧЕСКОГО  ГЕПАТИТА В  ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Ю.М. Андрейчин

В эксперименте на гвинейских свинках смоделированы верхнечелюстной си-
нусит и токсический гепатит. Показано, что при данных патологических состо-
яниях повышается концентрация активных форм кислорода в нейтрофилах и 
молекул средней массы в сыворотке крови, в большей степени при сочетании 
этих заболеваний. Обсуждается патогенетическая роль выявленных изменений. 

Ключевые слова: экспериментальный верхнечелюстной синусит, токсичес-
кий гепатит, активные формы кислорода, эндогенная интоксикация.

OXYGEN  ACTIVE  FORMS 
COMBINED  WITH  MAXILLARY  SINUSITIS 
AND  TOXIC  HEPATITIS  IN  EXPERIMENT

Yu.M. Andreichyn

In the experiment on guinea pigs modeled maxillary sinusitis and toxic hepatitis. 
It is shown that during these pathological conditions increases the concentration of 
active oxygen forms in neutrophils and average weight molecules in the serum, more 
in combination of these diseases. Th e pathogenetic role of the identifi ed changes is 
discusses.

Key words: experimental maxillary sinusitis, toxic hepatitis, active oxygen forms, 
endogenous intoxication.
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Вступ. Як відомо, порушення про-
цесів вільнорадикального окислення 
ліпідів відіграє важливу роль у пато-
генезі багатьох захворювань, в тому 
числі, синуситів. Одним з факторів, 
які ініціюють перекисне окислення 
ліпідів, є активні форми кисню (АФК) 
– пероксид водню, гіпохлорид, кисне-
ві радикали супероксид і гідроксил, 
що продукуються в процесі фагоци-
тозу поліморфно-ядерними лейкоци-
тами. У вогнищі запалення накопичу-
ється продукт часткового відновлення 
кисню – супероксид-аніон, який ра-
зом з NO утворює медіатори окисно-
го клітинного пошкодження, зокрема 
пероксинітрит. Ця сполука спричиняє 
пошкодження білків, ліпідів клітин-
них мембран і судинного ендотелію, 
посилює агрегацію тромбоцитів, бе-
ре участь у процесах ендотоксемії. З 
іншого боку, АФК відіграють важли-
ву роль у захисті організму від різних 
шкідливих чинників, оскільки беруть 
участь в окисленні та детоксикації 
різних екзо- і ендогенних сполук, ма-
ють бактерицидні властивості, впли-
вають на імунітет. Так, у процесі фа-
гоцитозу макрофаги використовують 
АФК для знешкодження фагоцитова-
них бактерій і знищення клітин, ура-
жених вірусами. Макрофаги руйну-
ють пошкоджені, старі або імуноло-
гічно несумісні клітини, в тому числі 
злоякісні [1-3].

Мета дослідження: Встановити 
динаміку концентрації активних форм 
кисню при моделюванні експеримен-
тального верхньощелепного синуситу 
на тлі токсичного гепатиту у гвіней-
ських свинок.

Матеріали та методи досліджен-
ня. Експерименти виконано на 84 гві-
нейських свинках масою 800-1200  г, 
яких утримували на стандартному 
раціоні віварію. Тварин розділили на 
три групи – контрольну (інтактні тва-
рини) і дослідні (з експерименталь-
ним верхньощелепним синуситом та 
експериментальним синуситом в по-
єднанні з токсичним гепатитом). В 
кожну групу увійшло по 28 тварин. 
У тварин дослідних груп моделюва-
ли верхньощелепний синусит за роз-
робленою нами методикою, яка поля-
гає у здійсненні поперечного розти-
ну верхнього шийного симпатичного 
ганглія на лівій половині шиї. Це при-
звело до порушення трофічної функції 
симпатичної іннервації з подальшим 
розвитком запально-дистрофічних 
про цесів, зокрема в слизовій оболонці 
верхньощелепного синусу. Токсичний 
гепатит відтворювали за допомогою 
тетрахлорметану з оливковою олією 
1:1 з розрахунку 2 мл/кг маси підшкір-
но два дні поспіль. Формування сину-
ситу та гепатиту підтверджено резуль-
татами гістологічного дослідження 
зрізів уражених тканин.

Тварин виводили з експерименту 
на 15, 35, 75 і 90-ту добу посттравма-
тичного періоду. Евтаназію здійсню-
вали шляхом тотального кровопускан-
ня із серця в умовах тіопентало-на-
трієвого наркозу (60 мгкг маси тіла 
тварини внутрішньочеревно). Отри-
мані порції крові використані для ви-
значення вмісту АФК.

Під час роботи з лабораторними 
тваринами дотримувались міжнарод-
них вимог гуманного поводження з 
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ними відповідно до правил “Євро-
пейської конвенції захисту хребетних 
тварин, яких використовують з екс-
периментальною та іншою науковою 
метою” (Еuropean Convention, 1984); 
методичних рекомендацій ДЕЦ МОЗ 
України “Доклінічні дослідження лі-
карських засобів” (2001). 

Для вимірювання рівня АФК у ней-
трофілах крові використовували ди-
хлорфлюоресцеїну диацетат (ДХФ-ДА) 
(«Sigma Aldrich», USA), який є барвни-
ком із заблокованою флюоресценцією. 
Після пасивного проникнення в клі-
тину і відщеплення ацетатної групи 
під дією естераз ДХФ-ДА переходить у 
полярну сполуку, яка не здатна до ди-
фузії з клітини. У результаті взаємодії 
з перекисом водню та іншими вільни-
ми радикалами дихлорфлюоресцеїну 
стає флуоресціюючою сполукою. Рі-
вень продукції АФК аналізували за ін-
тенсивністю світіння барвника (FL-1 
канал) на проточному цитофлюориме-
трі Epics XL («Beckman Coulter», США). 
Значення дослідженого параметра ви-
ражали у відсотках [4]. Нейтрофіли ви-

діляли методом градієнтного центри-
фугування, лімфоцити – методом цен-
трифугування в градієнті щільності 
“Limpholite” (Pharmacia Fine Chemicals, 
Швеція). З метою виявлення ендоток-
семії визначали рівень молекул серед-
ньої маси (МСМ) у плазмі крові (які 
вважаються інтегральним показником 
інтоксикації серед широкого кола ме-
таболітів з токсичною дією), за методи-
кою, яка базується на властивості 10 % 
розчину трихлороцтової кислоти оса-
джувати майже весь вміст МСМ сиро-
ватки. Виміри фракцій проводили на 
спектрофотометрі СФ-26 в ультрафіо-
летовому світлі при довжині хвилі 254 
і 280 нм [5]. Математично-статистичну 
обробку отриманих цифрових даних 
здійснювали із застосуванням програ-
ми Statistica. Оцінку достовірності від-
мінностей між групами проводили із 
застосуванням непараметричного ме-
тоду Уілкоксона-Уітні-Манна.

Результати та їх обговорення. 
У нейтрофілах гвінейських свинок 
(табл. 1) на 15-й день експеримен-
тального синуситу вміст АФК виявив-

Таблиця 1

Динаміка концентрації АФК у нейтрофілах гвінейських свинок 
при експериментальному верхньощелепному синуситі 

і токсичному гепатиті, (M±m) %

День
Групи тварин Показник достовірності

здорові (норма) синусит синусит і гепатит Р1 Р2 Р3

15-й 34,44±0,68 59,69±3,96 68,29±0,21 <0,001 <0,001 <0,05
35-й 34,84±0,70 68,55±2,34 69,34±0,41 <0,001 <0,001 >0,05
75-й 34,24±0,63 78,00±0,81 79,57±1,24 <0,001 <0,001 >0,05
90-й 34,42±0,46 76,35±1,61 83,17±1,22 <0,001 <0,001 <0,001

П р и м і т к а : Тут і в наступних таблицях Р1 у свинок із синуситом відносно норми, Р2 – із сину-
ситом і гепатитом відносно норми, Р3 – між тваринами із синуситом і синуситом 
з гепатитом.
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ся у 1,73 рази більший, ніж в нормі 
(Р <  0,02), на 90-ий день – в 2,22 рази 
більше за норму (Р < 0,01). У групі тва-
рин із синуситом і токсичним гепати-
том у ті ж дні цей показник був істот-
но вищим, ніж у свинок тільки із си-
нуситом (Р < 0,05 – 0,001).

У всі вказані строки експерименту 
(табл. 2 і 3) у сироватці крові тварин із 
змодельованим верхньощелепним си-
нуситом виявлено підвищення рівня 
середньомолекулярних пептидів обох 
класів (Р<0,02), що свідчило про роз-
виток ендогенної інтоксикації. Важ-
ливо зазначити, що на 75-й день вміст 
МСМ 254 і на 35-90-й дні вміст МСМ 
280 при поєднанні верхньощелепного 
синуситу з токсичним гепатитом був 

значно вищий, ніж за наявності лише 
синуситу (Р<0,05-0,02). 

Проведений кореляційний аналіз 
показав різноспрямовані зв’язки різ-
ної сили між вмістом АФК у нейтрофі-
лах і концентрацією МСМ 254 чи 280 
у сироватці крові. Так, на 75-й день від 
початку розвитку синуситу, коефіцієнт 
кореляції r з МСМ 254 досяг -0,91, а з 
МСМ 280 − 0,70. У цей час при наяв-
ності синуситу в поєднанні з токсич-
ним гепатитом r становив відповідно 
-0,68 і 0,22. Отримані дані дають під-
ставу припустити, що між кількісними 
показниками АФК і МСМ виникають 
як прямі, так і опосередковані зв’язки.

Перерізання шийного симпатич-
ного ганглію, безперечно, спричиняє 

Таблиця 2

Динаміка концентрації МСМ 254 у гвінейських свинок 
при експериментальному верхньощелепному синуситі 

і токсичному гепатиті, (M±m) ум. од./л

День
Групи тварин Показник достовірності

здорові (норма) синусит синусит і гепатит Р1 Р2 Р3

15-й 360,00±1,17 425,86±29,70 482,71±1,87 >0,05 <0,02 >0,05
35-й 360,57±1,31 493,00±27,55 563,00±1,05 <0,02 <0,02 >0,05
75-й 358,42±1,32 536,00±40,13 626,00±26,70 <0,02 <0,02 <0,05
90-й 360,71±0,83 615,29±50,05 720,14±36,26 <0,02 <0,02 >0,05

Таблиця 3

Динаміка концентрації МСМ 280 у гвінейських свинок 
при експериментальному верхньощелепному синуситі 

і токсичному гепатиті, (M±m) ум. од./л

День
Групи тварин Показник достовірності

здорові (норма) синусит синусит і гепатит Р1 Р2 Р3

15-й 180,00±2,60 291,43±11,33 301,00±1,47 <0,02 <0,02 >0,05
35-й 180,42±2,81 303,86±7,11 355,00±1,60 <0,02 <0,02 <0,02
75-й 179,85±2,64 342,57±4,35 413,29±7,05 <0,02 <0,02 <0,02
90-й 181,28±2,13 400,29±10,23 467,00 ±15,52 <0,02 <0,02 <0,02
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стрес у тварини. Як відомо, у його роз-
витку провідну роль відіграють окис-
ні реакції, які супроводжуються збіль-
шенням концентрації АФК і стиму-
ляцією процесів вільнорадикального 
окислення [6]. Активація молекул кис-
ню при синуситі може бути обумовле-
на зниженням концентрації кисню в 
уражених тканинах внаслідок гіпоксії 
та нагромадження відновлених форм 
піридиннуклеотидів, катехоламінів, їх 
попередників і продуктів метаболізму; 
посиленням метаболізму арахідонової 
кислоти; активацією мієлопероксида-
зи в фагоцитах; зниженням активнос-
ті антиоксидазних ферментних систем 
і рівня ендогенних антиоксидантів то-
що [7, 8]. АФК в умовах антиоксидант-
ної недостатності пошкоджують біл-
ки, ліпіди, ДНК, що веде до порушення 
структури і функції клітинних мемб-
ран і мікроциркуляції [9]. У свою чер-
гу, підвищення концентрації оксиду 
азоту і супероксидних радикалів спри-
чиняє ураження мітохондрій, енерге-
тичний дефіцит й загибель клітин [10]. 
Цим процесам, очевидно, сприяє ак-
тивізація мікрофлори, яка проникає у 
синуси та посилює запальні зміни. Під-

вищення вмісту АФК відбувається та-
кож при токсичних гепатитах та інших 
захворюваннях печінки. Паралельно 
спостерігається зниження антитоксич-
ної функції печінки, що підтримує ін-
токсикацію організму, обумовлену як 
наявною патологією печінки, так і ін-
шими вогнищами запалення різної еті-
ології [11]. Таким чином, АФК можуть 
спричинити значні порушення білко-
вого, ліпідного і нуклеїнового обмінів 
в уражених тканинах й в кінцевому 
результаті поглиблення запально-дис-
трофічного процесу в тканинах, в тому 
числі, в слизовій оболонці верхньоще-
лепного синуса.

Висновки
1. У нейтрофілах гвінейських сви-

нок із змодельованим верхньощелеп-
ним синуситом зростає вміст АФК. 

2. Концентрація АФК у нейтрофі-
лах суттєво більша при умові поєднан-
ня експериментального верхньощелеп-
ного синуситу з токсичним гепатитом. 

3. У патогенезі обох станів важли-
ву роль відіграє ендогенна інтоксика-
ція, на що вказує підвищення рівня 
МСМ 252 і 280 у сироватці крові під-
дослідних тварин.
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ТАКТИКА  ВЕДЕННЯ  ПАЦІЄНТІВ  З  ІНФЕКЦІЄЮ,  

ВИКЛИКАНОЮ  ВІРУСОМ  ГЕПАТИТУ С  (2013) 
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HTTP://DX.DOI.ORG/10.1016/J.JHEP.2013.11.003

Європейська асоціація з вивчення печінки, EASL* 
European Association for the Study of the Liver. EASL 

Вступ. Вірус гепатиту С (ВГС) є 
однією з основних причин хроніч-
них захворювань печінки. Результати 
тривалого впливу ВГС можуть варію-
вати від мінімальних змін до вираже-
ного фіброзу і цирозу з/без гепатоце-
люлярної карциноми (ГЦК). Кількість 
хронічно інфікованих осіб у світі ста-
новить близько 160 мільйонів. Біль-
шість з них навіть не підозріває про 
свою хворобу. Впровадження розши-
рених критеріїв для скринінгу ВГС, 
таких як цільові вікові групи, є пред-
метом дебатів між різними зацікавле-
ними сторонами. За останні два деся-
тиліття досягнуті значні успіхи у лі-
куванні пацієнтів, що страждають на 
захворювання печінки, асоційовані з 
ВГС. Це зумовлено поліпшенням ро-
зуміння патофізіології захворювання, 
удосконаленням діагностичних про-
цедур і поліпшенням терапії та про-
філактики.

Дані рекомендації з клінічної 
практики, розроблені EASL, призна-

чені для сприяння лікарям та іншим 
працівникам охорони здоров’я, а та-
кож пацієнтам і зацікавленим осо-
бам, у процесі прийняття клінічного 
рішення.

У рекомендаціях наведені опти-
мальні варіанти ведення пацієнтів з 
гострими і хронічними інфекціями, 
асоційованими з HCV. Дані рекомен-
дації поширюються на препарати, які 
були дозволені до застосування на 
момент публікації. Завершена III фа-
за розробки двох інгібіторів вірус-
них протеаз (інгібітори протеази, ІП), 
призначених для лікування пацієнтів 
інфікованих 1-м генотипом HCV, і до-
зволених до застосування в Європі та 
інших країнах. Тому дані CPGs EASL 
з ведення хворих інфікованих ВГС, 
оновлені і включені до рекомендацій 
з використання і цих двох препаратів. 
Дані рекомендації будуть оновлюва-
тися регулярно, в міру схвалення но-
вих препаратів та отримання клініч-
ного досвіду їх застосування. 

НА  ДОПОМОГУ  ПРАКТИКУЮЧОМУ  ЛІКАРЮ
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Споживачі заборонених речовин 
все частіше розглядаються як пацієн-
ти групи ризику, які піддаються ліку-
ванню: рекомендації оновлені щодо 
ведення цієї групи пацієнтів. 

Дані рекомендації являють собою 
оновлену останню версію рекоменда-
ції EASL, опублікованої у 2011 р. [1]. 

Автори даних CPGs висловлюють 
вдячність професору Краксі за вико-
нану роботу та авторам CPGs 2011, які 
послужили основою для даної версії. 

Сучасний стан проблеми
Епідеміологія
Приблизно 160 мільйонів осіб є 

хронічно інфіковані ВГС, що стано-
вить 2,35 % світової популяції [2]. За 
поточною оцінкою, в Європейському 
союзі інфіковано ВГС 7,3-8,8 мільйо-
на осіб, тобто вдвічі більше, ніж у 1997 
р. [3]. У цілому, частота інфікування 
ВГС в Європі значно варіює, залеж-
но від географічної зони, і становить в 
середньому 0,4-3,5 %, з вищими показ-
никами на півдні та сході [4-6].

ВГС – це вірус, що містить плюс-
ланцюг РНК, характеризується висо-
кою гетерогенністю послідовності. Ві-
домо сім генотипів ВГС і велика кіль-
кість підтипів [6].

Генотипи і підтипи відрізняються 
в послідовностях приблизно на 30 % і 
20 % відповідно.

Найпоширенішим є вірус 1-го ге-
нотипу, з переважанням підтипу 1b 
в Європі і 1а – у США. Вірус геноти-
пу 3а більш поширений серед тих, хто 
вживає ін’єкційні наркотики (спожи-
вачі ін’єкційних наркотиків, PWID). 
Серед осіб цієї групи значно зростає 

захворюваність з переважанням 4-го 
генотипу вірусу. Вірус 2-го генотипу 
зустрічається в окремих групах насе-
лення Середземноморського регіону, 
в той час як 5-й і 6-й генотипи рідкісні 
в Європі [7]. Новий, 7-й генотип, був 
виявлений у пацієнтів Канади і Бель-
гії, ймовірно інфікованих в Централь-
ній Африці [8]. Ідентифікація геноти-
пів і підтипів ВГС не тільки являє епі-
деміологічний інтерес, а й визначає 
тип і тривалість противірусного ліку-
вання, у тому числі і ризик резистент-
ності штамів вірусу до лікування.

До 1990 року основними шляхами 
передачі вірусу гепатиту були пере-
ливання крові, небезпечні ін’єкційні 
процедури і внутрішньовенне вжи-
вання наркотиків (СІН - внутрішньо-
венне вживання наркотиків). З цими 
шляхами передачі HCV пов’язано при-
близно понад 70% хронічних захво-
рювань в розвинених країнах. Проте 
в даний час випадки гепатиту С, асо-
ційованого з гемотрансфузіями, прак-
тично виключені завдяки контролю 
препаратів крові на наявність вірусу 
гепатиту методом імуноферментного 
аналізу (ІФА) і ПЛР. Аналогічно в роз-
винених країнах нові випадки інфек-
цій, викликаних ВГС, рідко пов’язані 
з небезпечними медичними або хірур-
гічними маніпуляціями. У даний час 
значна частина захворювання на гепа-
тит С в розвинених країнах пов’язана 
з такими факторами як використан-
ня особистих засобів гігієни, відсут-
ність постійного місця проживання, 
часте вживання кокаїну і тюремне 
ув’язнення в анамнезі. Широке впро-
вадження програм щодо зменшення 
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шкідливості (наприклад, опіоїдно-за-
місна терапія і програма з обміну го-
лок) може знизити захворюваність ін-
фекціями, викликаними HCV.

Деякі модельні дослідження пока-
зують, що реалізація лікування HCV 
може зменшити передачу інфекції у 
даній популяції [9]. Інші інвазивні 
особливості поведінки (татуювання 
або акупунктура з використанням не-
безпечних матеріалів) також вносять 
свій внесок у передачу HCV. Ризик пе-
ринатальних або гетеросексуальних 
заражень незначний, у той час як чо-
ловічий гомосексуалізм є основним 
шляхом зараження в західних краї-
нах [10]. Значна частина захворювань 
у бідних країнах пов’язана з недостат-
ньою інформаційною просвітницькою 
роботою і використанням забрудне-
них медичних інструментів.

Природний перебіг хвороби та еко-
номічні витрати

Гострий вірусний гепатит С рідко 
перебігає важко, і клінічна симптомати-
ка виникає у 10-50% випадків. У Євро-
пі з HCV-інфекцією пов’язано до 10 % 
випадків гострого гепатиту [11]. Захво-
рюваність гострими HCV-інфекціями 
зменшилася і сьогодні становить близь-
ко 1 випадку на 100 000 інфікованих на 
рік. Ця цифра, ймовірно, занижена, бо 
це переважно відноситься до пацієнтів 
з вираженими клінічними симптомами 
хвороби.

Хронізація відбувається приблизно 
у трьох чвертях випадків, залежно від 
генотипу L28B, і асоціюється з хроніч-
ними гепатитами різної активності і з 
різною швидкістю прогресування фі-
брозу. Тільки у виняткових випадках 

можливе спонтанне видужання на ста-
дії хронічної інфекції. Прогресування 
хронічного гепатиту С у цироз відбува-
ється протягом декількох десятиліть. В 
середньому у 10-20% пацієнтів цироз 
розвивається протягом 20-30 років за-
хворювання [12]. У крос-секційному 
метааналізі наявність цирозу після 20 
років хвороби спостерігалася у 15 % 
пацієнтів [13]. Ймовірність летальнос-
ті протягом першого року після вста-
новлення діагнозу у пацієнтів з ГЦК 
становить 33 % [14].

У деяких регіонах Європи поши-
реність антитіл до HCV серед паці-
єнтів з цирозом становила від 11 до 
61  %, залежно від питомої ваги паці-
єнтів, інфікованих вірусом гепатиту В 
(HBV) [15]. Аналогічно поширеність 
антитіл до HCV серед пацієнтів з ГЦК 
становила від 18 до 64 % [15]. Уцілому 
стандартизований показник смерт-
ності у anti-HCV-позитивних пацієн-
тів становить від 1,6 до 4,5. Проте в не-
давньому дослідженні, проведеному у 
Шотландії, він перевищував 25 [16]. У 
країнах, де використання ін’єкційних 
наркотиків є головною причиною за-
ражень HCV, 20-25 % смертельних ви-
падків пов’язано власне з гепатитом, 
ризик смерті пов’язаний з віком [17].

На додаток до соціально-еконо-
мічних наслідків, пов’язаних з мо-
ноінфекцією НСV, у Європі є значна 
популяція людей, інфікованих од-
ночасно НСV і ВІЛ. Хоча вони пред-
ставляють лише малу частку всіх 
НСV-позитивних осіб, вони зазвичай 
мають тяжке ураження печінки і де-
монструють низьку, невтішну частоту 
відповіді на антивірусну терапію.
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Прогресування гепатиту С у ци-
роз залежить від наявності кофакторів 
(інфікування в літньому віці, чоловіча 
стать, хронічне споживання алкоголю, 
ожиріння, інсулінорезистентність і цу-
кровий діабет 2 -го типу, імунодепре-
сія, подібна до тієї, яка виникає після 
транс плантації солідного органа і при 
нелікованій ВІЛ-інфекції), здатних при-
скорити розвиток фіброзу. Важливо 
відзначити, що незважаючи на повіль-
не прогресування захворювання протя-
гом перших 20 років після інфікування 
НСV, з віком може прискоритися про-
гресування фіброзу [18]. Куріння тютю-
ну може збільшити запалення і приско-
рити фіброз [19]. Аналогічно, щоденне 
вживання маріхуани пов’язано з більш 
вираженим фіброзом печінки, хоча не-
давно опубліковані дані ставлять під 
сумнів цей зв’язок [20]. Споживання 
кави асоціюється з більш низькою за-
пальною активністю, відсутністю ви-
раженого фіброзу і зменшенням ризи-
ку розвитку ГЦК [21-23]. Виходячи з 
перерахованих вище доводів, основою 
ведення НСV - пацієнтів є модифікація 
кофакторів. Додатковим фактором є 
той факт, що багато з даних кофакторів 
зменшують швидкість відповіді на ба-
зову терапію інтерфероном (IFN).

Сучасний стандарт і перспективи 
лікування

Основною метою лікування за-
хворювань, викликаних НСV, є про-
тивірусна терапія хворих без цирозу. 
У пацієнтів з цирозом ризик небез-
печних для життя ускладнень збері-
гається навіть після елімінації вірусу, 
хоча і меншою мірою. Це інфекційне 
захворювання виліковується більш 

ніж у 99% пацієнтів, що досягли стій-
кої вірусологічної відповіді (sustained 
virological respons, SVR), яка харак-
теризується відсутністю RNA НСV 
через 24 тижні після завершення лі-
кування. До 2011 р. комбінація пегі-
льованого інтерферону-α (pegylated 
IFN-α) і рибавірину (надалі PegIFN і 
RBV) була затверджена для лікування 
хронічного гепатиту С [24].

У пацієнтів, інфікованих 1-м ге-
нотипом НСV, частота SVR після лі-
кування цією комбінованою терапі-
єю досягала приблизно 40 % у Північ-
ній Америці і 50 % - у Західній Європі. 
Найбільша частота SVR була досягну-
та у пацієнтів, інфікованих 2-, 3-, 5- і 
6-м генотипами НСV (приблизно до 
80 %, більшою мірою для 2-го геноти-
пу, ніж для 3-, 5- і 6-го генотипів) [7]. 

У 2011 р. телапревір (TVR – 
telaprevir) і боцепревір (BOC – 
boceprevir) були дозволені до засто-
сування для лікування інфекцій, ви-
кликаних 1-м генотипом НСV. Вони 
є антивірусними препаратами прямої 
дії (DAAs, direct-action antivirals) пер-
шого покоління, відносяться до гру-
пи інгібіторів протеаз (PIs, protease 
ingibitors) і впливають на NS3/4A се-
рінпротеази НСV. Обидва препарати, 
TVR і BOC, повинні призначатися в 
комбінації з PegIFN і RBV. Дана схема 
потрійної терапії є ефективною як для 
пацієнтів, які раніше не отримували 
лікування, так і для пацієнтів, які ра-
ніше не відповіли на подвійну терапію 
комбінацією PegIFN і RBV.

Покази до лікування, дози, режи-
ми, побічні ефекти та застереження 
описані в наступних розділах.
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Існують інші препарати, що знахо-
дяться на різних стадіях клінічної роз-
робки. Деякі з них впливають на 1-й ге-
нотип, а також і на інші генотипи віру-
су. Досліджувані препарати включають 
друге покоління інгібіторів NS3/4A се-
рінпротеази, нуклеозидні інгібітори, 
нуклеотидні і ненуклеозидні інгібітори 
RNA-залежної RNA-полімерази НСV 
та інгібітори NS5A. Крім того, прохо-
дять тестування противірусні препа-
рати, які впливають на організм ха-
зяїна, такі як інгібітори циклофіліну 
включені в цикл реплікації HCV. Нові 
терапевтичні стратегії орієнтовані на 
підвищення ефективності, пан- гено-
типову активність, скорочення трива-
лості лікування, спрощення прийому 
препаратів, покращення переносимос-
ті та схильності пацієнтів до лікуван-
ня [25]. Ймовірно, що схеми лікування 
без IFN і з застосуванням IFN в щадно-
му режимі, з/без рибавірину, які зараз 
проходять клінічні випробування, уві-
йдуть у клінічну практику в найближчі 
кілька років. Рішення про необхідність 
противірусного лікування і його тер-
міни потрібно буде приймати з ураху-
ванням цих змін.

Методологія
Рекомендації розроблені групою 

експертів, обраних керівним коміте-
том EASL. Результати рецензовані не-
залежними експертами і схвалені ке-
рівництвом EALS. CPGs розроблені з 
використанням пошукових систем ба-
зи даних PubMed і Cochrane.

CPGs грунтувалися в максимально 
можливій мірі на доказах з наявних пу-
блікацій, при відсутності доказів – на 

досвіді і методології експертів. По мож-
ливості вказується рівень доказовос-
ті і рекомендацій. Всім рекомендаці-
ям присвоювалась оцінка за системою 
GRADE (Grading of Recommendations 
Assessment, Development and Eva lu a-
tion   – шкала якості використаних до-
казів, розробки та оцінки рекоменда-
цій, GRADE). Таким чином, оцінка ре-
комендацій відображає їх доказовість, 
при цьому неухильно дотримували-
ся принципів системи GRADE [26]. 
Якість доказів, що наведені у даних ме-
тодичних рекомендаціях, оцінювалася 
відповідно до одного з трьох рівнів до-
стовірності: високий (А), середній (В) 
або низький (С). Силі доказів по сис-
темі GRADE відповідають дві оцінки: 
сильна (1) або слабка (2) (табл. 1). От-
же, рекомендації дають можливість 
враховувати якість доказів: чим вища 
якість доказів, тим кращі рекоменда-
ції можуть бути розроблені на їх осно-
ві; чим більше різночитань і думок або 
чим вищий рівень невизначеності, тим 
менше значення відповідних рекомен-
дацій.

Робоча група CPG НСV розгля-
нула наступні запитання:
• Як діагностувати гострий і хроніч-

ний гепатити С?
• Які цілі й кінцеві покази лікування?
• Які результати лікування, засто-

совуваного в даний час, і прогнос-
тичні фактори відповіді?

• Як слід обстежувати пацієнтів до 
лікування?

• Які протипокази для призначення 
лікування?

• Кого слід лікувати сучасними препара-
тами, дозволеними до застосування?
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• Кому лікування повинно бути від-
терміновано?

• Яке лікування слід використовува-
ти в якості терапії «першої лінії» ?

• Як регулювати лікування?
• Як корегувати лікування згідно з 

вірусологічною відповіддю?
• Як можна збільшити частоту SVR 

противірусної терапії?
• Як слід вести пацієнтів з SVR?
• Що слід запропонувати тим, хто не 

досяг SVR?
• Як слід лікувати пацієнтів з важ-

ким ураженням печінки?
• Як слід лікувати особливі групи 

пацієнтів?
• Як слід лікувати пацієнтів, які при-

ймали заборонені препарати ?
• Як лікувати пацієнтів з гострим ге-

патитом С?
• Як слід вести пацієнтів, що ліку-

ються вперше та пацієнта з нестій-
кою вірусологічною відповіддю ?

• Які перспективи нових методів лі-
кування ?

Клінічні рекомендації
Діагностика гострого та хроніч-

ного гепатитів
Діагностика гострої і хронічної 

НСV-інфекції ґрунтується на вияв-
ленні RNA НСV за допомогою чут-
ливих молекулярних методів (ниж-
ня межа визначення <15 міжнарод-
них одиниць [МО] на мл). Антитіла 
до НСV визначаються за допомогою 
імуноферментного аналізу (ІФА) у пе-
реважної більшості пацієнтів з НСV-
інфекцією, але на ранніх стадіях го-
строго гепатиту С та у пацієнтів з ви-
раженою імунодепресією результати 

ІФА можуть бути негативними. Anti-
HCV можуть циркулювати у крові па-
цієнта після одужання або елімінації 
RNA HCV внаслідок проведеної тера-
пії. У подальшому рівень антитіл до 
HCV може поступово знижуватися, 
аж до повної відсутності [27, 28].

Впевнено діагностувати гострий ге-
патит С можна тільки якщо реєструєть-
ся сероконверсія по відношенню до аnti-
НСV, оскільки немає маркерів, типових 
для гострої НСV-інфекції. За відсутності 
хронічних захворювань печінки в анам-
незі або у випадку достовірної ідентифі-
кації джерела зараження гепатитом C, 
можна припустити гострий гепатит C, 
якщо клінічні симптоми і синдроми хво-
роби відповідають особливостям кліні-
ки гострого гепатиту С (аланін-аміно-
трансфераза [АЛТ] більше ніж у 10 разів 
перевищує верхню межу норми, наяв-
ність жовтяниці). Під час гострої фази 
RNA НСV виявляється у всіх хворих, хо-
ча можливі короткі періоди, під час яких 
RNA HCV не визначається.

Діагноз хронічного гепатиту С 
ґрунтується на визначенні НСV анти-
тіл і RNA НСV, при наявності ознак 
хронічного гепатиту (підвищення рів-
ня АЛТ та гістологічних ознак). Спон-
танний кліренс вірусу вкрай рідко від-
бувається після закінчення 4-6 міся-
ців від початку інфекції. 

Рекомендації
Визначення антитіл до НСV є діа-

гностичною пробою першої лінії при 
НСV інфекції (рекомендація А1).
• У разі підозри на гострий гепатит 

С або у пацієнтів з ослабленим іму-
нітетом проба на RNA НСV повин-
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на бути частиною первісної оцінки 
(рекомендація А1).

• Якщо виявляються антитіла до НСV, 
RNA НСV повинна визначатися за 
допомогою чутливого молекулярно-
го методу (рекомендація А1).

• Пацієнти, позитивні по anti - НСV 
і негативні по RNA НСV, підляга-
ють повторному тестуванню через 
3 місяці для підтвердження оду-
жання (рекомендація А1).

Ціль та кінцеві точки лікування НСV
Метою лікування є елімінація НСV-

інфекції для попередження виникнення 
позапечінкових захворювань і усклад-
нень, пов’язаних з НСV-ініційованим 
ураженням печінки, включаючи за-
пально-некротичні ураження печінки, 
фіброз, цироз, ГЦК і смерть.

Кінцевою точкою лікування є SVR, 
яка характеризується тим, що RNA 
НСV не визначається через 24 тижні 
після закінчення лікування, при оцінці 
за допомогою чутливих молекулярних 
методів з нижньою межею визначен-
ня < 15 МО/мл (SVR24). Довгострокові 
спостереження свідчать, що SVR відпо-
відає повному виліковуванню від НСV-
інфекції більш ніж у 99 % хворих [29].

Критерій успіху, показником якого 
є відсутність RNA НСV через 12 тижнів 
після завершення лікування (SVR12), 
приймається регулятивними органами 
США та Європи. За клінічними даними 
на сьогоднішній день узгодження цьо-
го критерію (SVR12) з SVR24 становить 
99% [30]. Але вивчення цього критерію 
повинно бути продовжено в подаль-
ших клінічних спостереженнях.

Таблиця 1

Ступінь доказовості, яка використовується в посібниках EALS 
по клінічній практиці лікування НСV-інфекції 

(адаптовано з системи GRADE)
Рівень доказовості Опис Ступінь

Висока 
достовірність

подальші дослідження не змінять впевненість в даних резуль-
татах і оцінці ефектів А

Помірна подальші дослідження, ймовірно, вплинуть на впевненість в 
даних результатах і можливо вплинуть на оцінку даних ефектів B

Низька 
Дуже ймовірно, що подальші дослідження вплинуть на впев-
неність в оцінці цих фактів і, ймовірно, оцінка їх зміниться. 

Оцінка ефекту є неоднозначною
C

Рекомендація Примітки

Обґрунтовані

Фактори, які суттєво впливають на важливість рекомендації, 
базуються на якості та обґрунтованості доказів. Вони дозволя-
ють передбачити важливе для пацієнта прогнозування ефек-

тивності лікування, враховують вартість лікування

1

Недостатньо об-
ґрунтовані

Фактори, які не є прямими доказами і можуть незначно чи ва-
ріабельно впливати на важливість рекомендації. Така рекомен-
дація є недостатньо обґрунтованою і не дозволяє прогнозувати 

наслідки лікування

2
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Рекомендації 
• Метою лікування є елімінація 

НСV-інфекції для запобігання ци-
розу печінки, ГЦК, смерті. Кінце-
вою точкою лікування є відсут-
ність RNA НСV при її визначенні 
чутливим методом (<15 МО/мл) 
через 12 і 24 тижні після лікування 
(тобто SVR) (рекомендація А1).

• У пацієнтів з цирозом печінки елі-
мінація НСV зменшує швидкість 
декомпенсації, хоча і не повністю 
виключає ймовірність виникнення 
ГЦК. У цих пацієнтів скринінг ГЦК 
повинен продовжуватись після елі-
мінації HCV (рекомендація А1).
Оцінка до початку терапії
Необхідно встановити причин-

но-наслідковий зв’язок між НСV-
інфекцією та ураженням печінки, 
оцінити тяжкість ураження печінки і 
визначити базові вірусологічні пара-
метри, які можуть бути використані 
для індивідуалізації лікування.

Пошук інших причин ураження пе-
чінки

Всі фактори, які ймовірно, мо-
жуть вплинути на перебіг хвороби і 
будь-які інші причини хронічних ура-
жень печінки, повинні бути мето дич-
но досліджені. Всі пацієнти повин-
ні перевірятись на наявність інших 
гепатотропних вірусів, зокрема ві-
русу гепатиту В (HBV). Особам, що 
зловживають алкоголем наполегли-
во рекомендувати припинення його 
вживання. Слід виявити можливі су-
путні захворювання, включаючи ал-
коголізм; супутню ВІЛ-інфекцію; ав-
тоімунні захворювання; генетичні та 
метаболічні захворювання печінки 

(наприклад, гемохроматоз, діабет або 
ожиріння) і можливість ятрогенного 
токсичного ураження печінки.

Оцінка тяжкості ураження печінки
До початку лікування рекоменду-

ється визначити тяжкість ураження 
печінки. Виявлення цирозу має осо-
бливе значення, бо ймовірність по-
зитивної відповіді на лікування про-
порційна стадії фіброзу. Відсутність 
вираженого фіброзу може відіграва-
ти важливу роль у виборі схеми ліку-
вання. У пацієнтів з явними клінічни-
ми ознаками цирозу немає необхід-
ності проводити біопсію для оцінки 
стадії фіброзу. Пацієнти з можливим 
цирозом потребують скринінгу ГЦК. 
Нормалізація рівня АЛТ не виключає 
можливість фіброзу. Тому оцінку тяж-
кості ураження печінки слід визнача-
ти незалежно від показників АЛТ.

Еталонним методом залишаєть-
ся біопсія печінки, ризик ускладнень 
вкрай низький (1:4000 – 1:10000). Для 
оцінки тяжкості ураження печінки 
у пацієнтів з хронічним гепатитом С 
перед початком лікування можливе 
використання альтернативних неін-
вазивних методів, замість біопсії пе-
чінки. Для оцінки ступеня фіброзу пе-
чінки може бути використана транзи-
торна еластографія (ТЕ), за умови, що 
будуть прийняті до уваги такі чинни-
ки, як ожиріння, що може негативно 
впливати на результати дослідження. 
Також можуть застосовуватися вста-
новлені набори біомаркерів фібро-
зу. ТЕ і біомаркери більш ефективні 
при визначенні наявності цирозу, ніж 
для диференціювання менш вираже-
них ступенів фіброзу. Використання 
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комплексу біомаркерів крові або ком-
бінації ТЕ і аналізу крові підвищують 
вірогідність дослідження і зменшують 
необхідність застосування біопсії пе-
чінки [31, 32]. Такі дослідження мають 
особливе значення для лікування па-
цієнтів з порушенням зсідання крові, 
хоча трансюгулярна біопсія печінки 
також безпечна в цих випадках. Тран-
сюгулярна біопсія дозволяє оцінити 
тиск в системі ворітньої вени. Біопсія 
печінки може бути показана у випад-
ку суперечливих результатів, отрима-
них неінвазивними методами. У ви-
падку змішаної етіології (наприклад, 
НСV-інфекція разом з НВ-інфекцією, 
метаболічним синдромом, алкоголіз-
мом або автоімунним захворюван-
ням) може знадобитися гістологічне 
дослідження.

Визначення вірусного навантажен-
ня і генотипу HCV

Кількісне визначення HCV показа-
но пацієнтам, яким може бути прове-
дена противірусна терапія. Кількісне 
визначення HCV слід проводити ме-
тодами з високою чутливістю, а по-
казники виражати в МО/мл. Генотип 
HCV слід визначити до початку ліку-
вання. Оскільки сучасна терапія для 
пацієнтів, інфікованих 1-м генотипом 
HCV, включає PIs першого поколін-
ня, визначення підтипу також є важ-
ливим. При лікуванні інфекції з HCV 
1-го генотипу визначення підтипів a 
і b дає відповідну інформацію щодо 
різної частоти відповіді на лікування 
[33]. Наявні дані про те, що підтип 1а 
може бути менш чутливим до ліку-
вання деякими комбінаціями DAA, 
ніж підтип 1b. 

Визначення генетичних характе-
ристик організму хазяїна. 

Визначення генотипу IL28B може да-
ти корисну інформацію для прийняття 
клінічного рішення щодо окремих па-
цієнтів з 1-м або 4-м генотипами. Нега-
тивна прогностична цінність несприят-
ливого генотипу IL28B недостатня для 
того, щоб вважати лікування марним. 
Сприятливий генотип IL28B (IL28B СС) 
характерний для пацієнтів, які більш 
схильні до досягнення швидкої вірусо-
логічної відповіді (RVR) і мають значний 
шанс на одужання при режимі подвій-
ної терапії [34, 35]. В окремих випадках 
це може допомогти лікарю і пацієнту у 
прийнятті рішення щодо лікування, діа-
гностики і спостереження.

Рекомендації
• Слід встановити причинно-наслід-

ковий зв’язок між HCV-інфекцією 
та захворюванням печінки (реко-
мендація А1).

• Необхідно оцінити вплив супут-
ніх захворювань на прогресування 
ураження печінки і прийняти від-
повідні коригувальні заходи (реко-
мендація А1).

• До початку терапії повинна бути 
визначена тяжкість ураження пе-
чінки. Виявлення пацієнтів з ци-
розом особливо важливо, оскіль-
ки прогноз, ймовірність відповіді і 
тривалість терапії у них змінюють-
ся (рекомендація А1).

• Стадію фіброзу можна оцінювати 
неінвазивним методом, але у сум-
нівних випадках, або при підозрі 
додаткової етіології, доцільна біо-
псія печінки (рекомендація В1)
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• Виявлення та кількісне визначен-
ня RNA HCV повинні проводитись 
чутливим методом (нижня межа 
виявлення < 15 МО / мл) (рекомен-
дація А1).

• Генотип HCV має визначатися до 
початку лікування, бо він обумов-
лює вибір терапії, дозу рибавірину 
і тривалість лікування (рекомен-
дація А1).

• Визначення підтипів генотипу 1а і 1b 
є важливим при потрійній терапії, 
заснованій на PI (рекомендація В2).

• Генотипування IL28B не є обо в’яз-
ковою умовою для лікування гепа-
титу С (рекомендація В2). 

Протипокази для лікування
IFN-α і рибавірин
Лікування хронічного гепатиту С 

за схемою, яка включає PegIFN і RBV, 
є абсолютно протипоказана для вагіт-
них жінок та у випадках коли партне-
ри не бажають використовувати на-
дійні методи контрацепції. Лікування 
протипоказано пацієнтам з неконтро-
льованою депресією, психозом або 
епілепсією, з важкими супутніми за-
хворюваннями, декопенсованими 
ураженнями печінки (в окремих ви-
падках лікування може проводитися в 
спеціалізованих центрах при ретель-
ному моніторингу).

Потрійна терапія, з включенням до 
лікування телапревіру або боцепревіру

Як правило, протипокази до по-
трійної терапії такі ж, що і до подвій-
ної терапії з PegIFN і RBV («IFN-α і 
рибавірин», див. вище). У пацієнтів з 
компенсованим цирозом печінки лі-
кування слід проводити з особливою 

обережністю, бо частота побічних 
ефектів, особливо гематологічних по-
рушень і серйозних інфекцій, істотно 
зростає при потрійній терапії (порів-
няно з подвійною терапією PegIFN і 
RBV), особливо коли до початку ліку-
вання рівень сироваткового альбумі-
ну менше ніж 3,5 г/дл або тромбоци-
тів менше ніж 100 000 [36].

Покази до лікування: кого слід ліку-
вати ?

Всі пацієнти з компенсованим 
хронічним ураженням печінки, асо-
ційованим з HCV, які не отримували 
раніше лікування і хочуть лікувати-
ся та не мають протипоказів, повин-
ні розглядатися як кандидати на лі-
кування. Пацієнтам з вираженим фі-
брозом (F3 -F4 за шкалою METAVIR) 
і пацієнтам з клінічно вираженими 
позапечінковими проявами (симпто-
матична кріоглобулінемія або HCV-
асоційована нефропатія) лікування 
повинно призначатися невідкладно. 
Для пацієнтів без фіброзу або з мі-
німальним фіброзом терміни тера-
пії можуть бути відкладені до роз-
робки нових методів лікування. Для 
кожного конкретного пацієнта вирі-
шення питання про відтермінуван-
ня лікування слід враховувати йо-
го вподобання і пріоритети; перебіг 
хвороби і ризик прогресування; на-
явність супутніх захворювань і вік 
пацієнта. Пацієнтів, лікування яких 
відтерміновується, необхідно регу-
лярно обстежувати для виявлення 
ознак прогресування захворювання, 
повторного перегляду показів для лі-
кування та обговорення нових мето-
дів лікування по мірі їх виникнення. 
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Для пацієнтів, інфікованих HCV 1-го 
генотипу, в яких не вдалося еліміну-
вати HCV після попередньої терапії 
PegIFN і RBV або поєднанням непе-
гільованого IFN-α і рибавірину, слід 
розглянути можливість лікування за 
схемою потрійної терапії. У цих па-
цієнтів потрійна терапія досягає час-
тоти SVR від 29 до 88 %, залежно від 
особливостей попередньої відпові-
ді на лікування і особливостей ура-
ження печінки. Повторне лікування 
PegIFN і RBV без додавання PI є ма-
ло ефективним (низька частота SVR). 
Для пацієнтів, інфікованих не 1-м ге-
нотипом HCV, у яких попередня те-
рапія IFN-α була неефективною, вар-
то розглянути можливість лікування 

PegIFN і RBV. Крім того, при вирі-
шенні питання про лікування чи від-
термінування, слід враховувати до-
ступність нових препаратів.

Рекомендації
• Усіх пацієнтів з компенсованим за-

хворюванням, викликаним HCV, 
що не отримували раніше лікуван-
ня, слід розглядати як кандидатів 
на лікування (рекомендація А1).

• Лікування пацієнтів з вираже-
ним фіброзом (F3 – F4 за шкалою 
METAVIR) має бути розпочато не-
гайно (рекомендація А1).

• У пацієнтів з менш тяжкими ура-
женнями, покази до початку терапії 
і терміни терапії можуть бути інди-
відуалізовані (рекомендація В1).

Таблиця 2
Частота досягнення стійкої вірусологічної відповіді 
у III фазі випробування боцепревіру і телапревіру 

у раніше нелікованих пацієнтів з 1-м генотипом HCV

Дослідження Стійка вірусологічна 
відповідь (%)

СПРИНТ - 2
PegIFN / рибавірин – 48 тижнів 38
PegIFN / RBV – 4 тижні, потім PegIFN / рибавірин + ВОС, тривалість 
залежно від відповіді на лікування 63

PegIFN / RBV – 4 тижні, потім PegIFN / рибавірин + ВОС 44 тижні 66
ADVANCE

PegIFN / рибавірин – 48 тижнів 44
PegIFN / рибавірин + TVR – 8 тижнів; PegIFN / рибавірин тривалість 
залежно від відповіді на лікування 69

PegIFN / рибавірин + TVR – 12 тижнів, потім PegIFN / рибавірин з три-
валістю залежно від відповіді на лікування 75

ILLUMINATE (тільки пацієнти з eRVR)
PegIFN / рибавірин + TVR – 12 тижнів, потім PegIFN / рибавірин 
також 12 тижнів 92

PegIFN / рибавірин + TVR – 12 тижнів, потім PegIFN / рибавірин – 36 
тижнів 88
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Терапія першої лінії хронічного гепа-
титу С: результати сучасної терапії 
та прогностичні фактори відповіді.

Дані III фази випробувань телапре-
віру і боцепревіру у пацієнтів з інфек-
цією 1-го генотипу, що раніше лікуван-
ня не отримували.

У III фазі досліджень препаратів 
ВОС і TVR у пацієнтів з HCV 1-го 
генотипу, які раніше не отримува-
ли лікування, ефективність потрій-
ної терапії (частота SVR) є значно ви-
щою, порівняно з подвійною терапією 
PegIFN і RBV.

При дослідженні ВОС в клінічно-
му випробуванні SPRINT-2 пацієнти 
були рандомізовані на 3 групи [37]. 
Всі пацієнти протягом 4 тижнів отри-
мували початкове лікування PegIFN 
і RBV. Подальше лікування призна-
чалося за результатами рандомізації. 
Група 1 (контрольна) отримувала про-
тягом ще 44 тижнів лікування PegIFN, 
RBV і плацебо; група 2 (лікування 
ВОС, модифікувалася згідно вірусної 
відповіді) отримувала PegIFN, RBV і 
ВОС 800 мг три рази надень. Трива-
лість лікування визначалася за типом 
вірусної відповіді. Таким чином, паці-
єнти, у яких на 8-му і 24-му тижні не 
визначалася RNA HCV, припиняли 
прийом всіх препаратів на 28-му тиж-
ні. Пацієнти з виявленою RNA HCV у 
будь-якому періоді між 8-м і 24-м тиж-
нями лікування припиняли прийом 
ВОС на 28-му тижні, але потім продо-
вжували лікування PegIFN і RBV – за-
гальна тривалість – 48 тижнів. Група 3 
(фіксована тривалість прийому ВОС) 
отримувала лікування протягом 44 
тижнів PegIFN, RBV і ВОС.

Частота SVR становила 38, 63 і 
66% в 1-й, 2-й і 3-й групах відповід-
но (табл.  2). Подібна частота SVR бу-
ла досягнена у пацієнтів 3-ї групи і у 
частини пацієнтів 2-ї групи, в яких з 
8-го по 24-ий тиждень RNA HCV не 
виявлялася; вони припиняли прийом 
всіх препаратів на 28-му тижні, після 
24 тижнів потрійної терапії (части-
на 2-ї групи), або продовжували ліку-
вання до 48-го тижня, після 44 тижнів 
потрійної терапії (3-а група) (частота 
SVR 96 % в обох групах). Проте, у па-
цієнтів, в яких RNA HCV продовжу-
вала визначатися на 8-му тижні ліку-
вання, частота SVR була нижчою, як-
що прийом ВОС був припинений на 
28-му тижні (з продовженням подвій-
ної терапії), ніж коли його прийом 
тривав, в рамках потрійної терапії до 
48-го тижня (частота SVR 66 проти 
75  %). Ґрунтуючись на даних висно-
вках і на ретроспективному аналізі 
індивідуальних даних пацієнтів, що 
проведені Європейським агентством 
з лікарських засобів (ЕМА), таке ліку-
вання модифікується у відповідності 
до вірусної відповіді у пацієнтів, які 
не отримували раніше лікування, та 
отримують ВОС в рамках потрійної 
терапії. Це полягає в наступному:
(1) Пацієнти, у яких RNA HCV не ви-

значається на 8-му тижні та продо-
вжує не визначатися на 24-му тиж-
ні, можуть завершити лікування 
на 28-му тижні.

(2) Пацієнтам, у яких RNA HCV ви-
значається між 8-м і 24-м тижня-
ми, слід продовжувати лікування в 
режимі потрійної терапії до 36-го 
тижня, потім прийом ВОС припи-
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няють і продовжується лікування 
PegIFN і RBV до 48-го тижня.

(3) У пацієнтів з цирозом лікування 
проводиться незалежно від ви-
раженості відповіді. Рекоменду-
ється призначення PegIFN і RBV 
протягом 4 тижнів з подальшим 
лікуванням PegIFN, RBV і ВОС 
протягом 44 тижнів. Лікування 
цих хворих ґрунтується швидше 
на обачності, ніж на клінічних да-
них. Вступний 4-тижневий період 
дозволяє оцінити чутливість паці-
єнтів до лікування і, таким чином, 
отримати деяке уявлення про шан-
си на досягнення SVR у хворих, які 
раніше не отримували лікування. 
У дослідженні SPRINT-2, у пацієн-
тів зі зниженням RNA HCV менш 
ніж на 1 log 10 МО/мл на 4-му тиж-
ні лікування частота SVR станови-
ла 4, 28 і 38% в 1-, 2- і 3-й групах 
відповідно. Навпаки, частота SVR 
була вищою у пацієнтів зі знижен-
ням понад 1 log 10 МО/мл: 51, 81 і 
79% в 1-, 2- і 3-й групах відповідно. 
Частота SVR у пацієнтів, в яких не 
виявляється RNA HCV протягом 
вступного періоду, не зростала при 
додаванні ВОС. 
У III фазі двох досліджень, 

ADVANCE і ILLUMINATE, вивчали 
застосування TVR для пацієнтів, які 
не отримували раніше лікування. У 
дослідженні ADVANCE [38] пацієнти, 
які не отримували раніше лікування, 
були зареєстровані і рандомізовані в 
три групи: група 1 (конт рольна, PR) 
отримувала PegIFN, RBV і плацебо 
протягом 48 тижнів; група 2 (T8PR) 
отримувала протягом 8 тижнів по-

трійну терапію (TVR по 750 мг кожні 
8 годин, плюс PegIFN і RBV) з наступ-
ним, модифікованим, залежно від від-
повіді, завершенням лікування препа-
ратами PegIFN і RBV. Група 3 (T12PR) 
отримувала протягом 12 тижнів по-
трійну терапію: TVR 750 мг кожні 8 
годин, PegIFN і RBV з наступним, мо-
дифікованим, залежно від відповіді, 
завершенням лікування препарата-
ми PegIFN і RBV. В обох групах, T8PR 
і T12PR, тривалість лікування ґрун-
тувалася на значеннях RNA HCV на 
4-му і 12-му тижнях. Пацієнти, в яких 
RNA HCV не визначалась на 4-й і 12-
й тиждень (eRVR; табл. 3), припиняли 
лікування на 24-му тижні, в той час як 
ті, в яких RNA HCV визначалася на 
цей період, продовжували лікування 
PegIFN і RBV до 48-го тижня. Частота 
SVR становила 44, 69 і 75% в групах 
PR, T8PR і T12PR відповідно (табл. 2). 
Пацієнти з eRVR досягали виключно 
високої частоти SVR при 24-тижне-
вому лікуванні в групі T8PR (83%) і в 
групі T12PR (89%). У де яких пацієнтів 
у групі PR, які досягли eRVR (тільки 
8%), частота SVR була також надзви-
чайно високою (97%). У пацієнтів без 
eRVR частота SVR становила 39, 50 і 
54% у групах PR, T8PR і T12PR відпо-
відно.

Ці дані стали основою для III фа-
зи оптимізованого дослідження 
ILLUMINATE [39], в якому викорис-
товувався дизайн рандомізованих до-
сліджень для оцінки користі від по-
двійної терапії PegIFN і RBV протя-
гом 12 або 36 тижнів і для пацієнтів, 
які досягли eRVR після 12-тижневої 
потрійної терапії TVR (750 мг кож-
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ні 8 годин, плюс PegIFN і RBV). Паці-
єнти з eRVR були рандомізовані для 
отримання або додаткової 12-тиж-
невої завершальної терапії PegIFN і 
RBV (T12PR24), або 36-тижневої за-
вершальної терапії PegIFN і RBV 
(T12PR48). У 60% пацієнтів з eRVR час-
тота SVR була 92% в когорті T12PR24 
і 87,5 % в когорті T12PR48 (табл. 2). 
Ґрунтуючись на результатах цих двох 
досліджень, загальну тривалість ліку-

вання за схемою потрійної терапії, яка 
включає TVR, можна скоротити до 24 
тижнів у пацієнтів з eRVR, які раніше 
не отримували лікування, в той час як 
пацієнти без eRVR потребують про-
довження лікування до 48 тижнів. У 
пацієнтів з цирозом печінки лікуван-
ня PegIFN і RBV повинно тривати до 
48-го тижня, незалежно від кінети-
ки RNA HCV, оскільки в дослідженні 
ILLUMINATE частота SVR у пацієн-

Таблиця 3
Моніторинг відповіді на лікування під час подвійної або потрійної терапії: 

визначення рівня вірусологічної відповіді
Комбінація препаратів/

рівень відповіді Абревіатура Визначення

PegIFN/RBV

Швидка вірусологічна
 відповідь

RVR 
(ШВВ)

HCV RNA не виявляється при кількісному дослідженні 
чутливою тест-системою ПЛР на 4 тижні лікування

Рання вірусологічна 
відповідь 

EVR
(РВВ)

HCV RNA виявляється на 4 тижні, але не визначається 
з12 тижня до закінчення лікування

Відтермінована 
вірусологічна відповідь 

DVR
(ВВВ)

Рівень HCV RNA знижується понад 2 Log 10 МО / мл, 
на 12 тижні у порівнянні з вихідним рівнем, проте не 

виявляється з 24 тижня і до закінчення лікування

Нульова відповідь NR
(НВ)

Зниження рівня HCV RNA менш ніж на 2 log 10 МО / мл 
на 12 тижні терапії, порівняно з вихідним рівнем

Часткова відповідь PR
(ЧВ)

Рівень HCV RNA знижується більш ніж на 2 log10 МО / мл 
на 12 тижні терапії, порівняно з вихідним рівнем, але HCV 

RNA продовжує виявлятися на 24 тижні лікування

Вірусологічний 
прорив*

BT
(ВП)

Повторна поява HCV RNA під час терапії після періоду її 
відсутності в результаті вірусологічної відповіді або збіль-
шення на 1 log 10 МО / мл, порівняно з вихідним рівнем

PegIFN/RBV + TVR

Розширена швидка 
вірусологічна відповідь

eRVR 
(ШВВ)

HCV RNA не виявляється при кількісному дослідженні 
чутливою тест-системою ПЛР на 4 та 12 тижні лікування

PegIFN/RBV + BOC

Рання відповідь ER
(РВ)

HCV RNA не виявляється на 8 тижні (на 4 тижні ліку-
вання BOC)

Пізня відповідь LR
(ПВ) 

HCV RNA виявляється на 8 тижні, проте не виявляєть-
ся на 12 тижні (на 8 тижні лікування BOC)

*Це визначення застосовується також до схем лікування з TVR і BOC.
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тів з eRVR і при наявності цирозу була 
вищою, якщо лікування тривало 48-м 
тижнів (92 % проти 67 %). Таким чи-
ном, ґрунтуючись на всіх III фазах цих 
досліджень, які оцінюють застосуван-
ня ВОС або TVR, у пацієнтів, інфіко-
ваних HCV 1-го генотипу які не отри-
мували раніше лікування, можна зро-
бити висновок, що потрійна терапія є 
кращим методом лікування.

Потенційна роль подвійної терапії 
при інфекції HCV 1-го генотипу

Для пацієнтів з вихідними дани-
ми, що вказують на високу ймовір-
ність досягнення RVR і SVR у відпо-
відь на лікування PegIFN і RBV, і ліку-
ються вперше, може бути призначена 
подвійна терапія. Повинні врахову-
ватися менша вартість і краща пере-
носимість подвійної терапії. Більше 
того, у деяких пацієнтів з супутніми 
захворюваннями, які вимагають ліку-
вання, повинна бути передбачувана 
несприятлива взаємодія між ліками 
з PIs першого покоління. У базових 
клінічних дослідженнях, проведених 
для реєстрації терапії PegIFN і RBV, 
у пацієнтів інфікованих HCV 1-го ге-
нотипу, яких лікували пегільованим 
IFN-α2а і рибавірином або пегільо-
ваним IFN-α2b і рибавірином, була 
досягнута SVR в 46 і 42 % випадків 
відповідно [40-42]. SVR у цих пацієн-
тів була трохи вищою в Європі, ніж 
в США. Ці результати були підтвер-
джені у дослідженні IDEAL, яке по-
рівнює дві схеми лікування, дозволе-
ні в США: 41 % пацієнтів досягли SVR 
при лікуванні пегільованим IFN-α2а 
(180 мкг на тиждень) плюс рибаві-
рин (у дозі з розрахунку на масу тіла: 

1,0-1,2 г надень) протягом 48 тижнів 
проти 40  % пацієнтів, які отримува-
ли пегільований IFN-α2а плюс риба-
вірин у дозі з розрахунку на масу тіла 
(0,8-1,4 г надень) протягом такого ж 
періоду (без істотної різниці в частоті 
SVR) [43].

Незважаючи на випадки, коли 
протипоказане лікування PIs, при 
подвійній терапії PegIFN і RBV мож-
на досягти дуже високих результатів 
у пацієнтів з інфекцією, високочут-
ливою до IFN-α. Цей підхід знижує 
витрати і допомагає уникнути додат-
кових побічних ефектів, пов’язаних 
із лікуванням PI [44]. Так, ретро-
спективний когортний аналіз по-
казав, що у пацієнтів зі сприятли-
вим генотипом IL28B, інфікованих 
HCV 1-го генотипу, при подвійній 
терапії результати SVR схожі з ре-
зультатами SVR при потрійній те-
рапії, що включає ВОС. Можливо, 
для пацієнтів із сприятливим гено-
типом IL28B та RVR, в 4-тижнево-
му періоді подвійної терапії, досяг-
нення SVR можливе без додавання 
TVR. Для цієї категорії пацієнтів, з 
надзвичайно високою відповіддю на 
лікування IFN-α, головною перева-
гою потрійної терапії є можливість 
скоротити загальну тривалість ліку-
вання до 24 тижнів з використанням 
схеми, яка включає TVR, або до 28 
тижнів при схемі, яка містить ВОС. 
При подвійній терапії терміни ліку-
вання можна скоротити якщо вихід-
ний рівень RNA HCV буде меншим, 
ніж 400 000 МО/ мл, RVR досягнута, 
а також відсутні нега тивні прогнос-
тичні фактори лікування.
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Дозування препаратів при HCV 
1-го генотипу

Пегільований IFN-α2а дається в 
дозі 180 мкг на тиждень, в той час як 
пегільований IFN-α2b слід призна-
чати, виходячи з маси тіла пацієнта 
(1,5 мкг/кг на тиждень). У потрійній 
терапії доза рибавірину становить 
1000-1200 мг на добу, залежно від ма-
си тіла; при поєднанні з пегільова-
ним IFN-α2а, і 800-1400 мг на добу, 
залежно від маси тіла, при поєднан-
ні з пегільованим IFN-α2b. TVR дозу-
ється по 750 мг кожні 8 годин, хоча 
в нещодавно отриманих даних з клі-
нічного дослідження показано, що 
12-годинне дозування (1125 мг кож-
ні 12 годин) не менш ефективно, ніж 
визнана схема (750 мг кожні 8 годин) 
[45]. ВОС дозується по 800 мг кожні 
7-9 годин. Обидва PIs необхідно при-
ймати з їжею, що містить 20 г жиру. 
У III фазі клінічного дослідження, 
TVR призначався разом з пегільова-
ним IFN-α2а, в той час як ВОС дослі-
джували з обома пегільованими IFN. 
У рандомізованому дослідженні екві-
валентна частота SVR була отримана 
для кожного з пегільованих IFN [46].

Комбінація PegIFN і RBV з TVR 
або ВОС є прийнятим стандартом для 
лікування хронічного гепатиту С 1-го 
генотипу (рекомендація А1). Не існує 
прямих порівняльних досліджень, що 
дозволяють рекомендувати TVR або 
ВОС як препарати вибору.
• Для пацієнтів з цирозом печінки 

тривалість лікування за схемами, 
що містять ВОС або TVR, не по-
винна скорочуватися (рекоменда-
ція В1).

• Окремих пацієнтів з високою ймо-
вірністю досягнення SVR при ліку-
ванні PegIFN і RBV або з протипо-
казами до застосування ВОС (або 
TVR), можна лікувати за схемою 
подвійної терапії.

• Коли вступний період лікування 
використовується для визначен-
ня пацієнтів з чутливою IFN-α-
інфекцією, продовження подвій-
ної терапії повинно бути узгодже-
но з пацієнтом до початку терапії 
(рекомендація В2).

• Пегільований IFN-α2а (180 мкг на 
тиждень) і пегільований IFN-α2b 
(1,5 мкг/кг на тиждень) можуть ви-
користовуватися в подвійній і по-
трійній терапії (рекомендація В1). 

• Рибавірин слід дозувати відповід-
но до рекомендацій потрійної те-
рапії (рекомендація В2).

• При подвійній терапії рибавірин 
слід призначати з розрахунку на 
масу тіла в дозі 15 мг/кг (рекомен-
дація В2).
Пацієнти з 2-, 3-, 4-, 5- і 6-м гено-

типом HCV, які не отримували ліку-
вання раніше.

У базових клінічних дослідженнях 
була досягнута SVR у 76 і в 82% випад-
ків з пегільованим IFN-α2а плюс риба-
вірин і пегільованим IFN-α2b плюс ри-
бавірин, відповідно, для пацієнтів ін-
фікованих 2-м і 3-м генотипами HCV. 
На підставі деяких клінічних дослі-
джень, нещодавно було повідомлено 
про більш низьку частоту SVR у паці-
єнтів з 3-м генотипом HCV [47,48]. 

Більшість даних про частоту SVR 
взята з наступних досліджень. Повідо-
мляється також, що частота SVR стано-
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вить 43 – 70% при 48-тижневій схемі лі-
кування пегільованим IFN-α плюс ри-
бавірин. Деякі дослідження показують 
більш низьку частоту SVR у пацієнтів 
європейського походження з 4-м гено-
типом HCV, порівняно з пацієнтами  
інших географічних зон [49]. Для паці-
єнтів інфікованих 2-, 3-, 4-, 5- або 6-м 
генотипом HCV, стандартний режим 
лікування складається з комбінації – 
одного з двох пегільованих IFN-α з ри-
бавірином. Пегільований IFN-α2а по-
винен використовуватись у дозі 180 мкг 
на тиждень, у той час як пегільований 
IFN-α2b – в залежності від маси тіла – в 
дозі 1,5 мкг/кг на тиждень. Доза рибаві-
рину залежить від генотипу HCV. Паці-
єнти, інфіковані 4-, 5- і 6-м генотипами, 
повинні отримувати дозу рибавірину, 
виходячи з маси тіла (15 мг на кілограм 
маси тіла). Пацієнтів, інфікованих 2-м і 
3-м генотипами вірусу, можна лікувати 
стандартною дозою рибавірину (800 мг 
на добу), але пацієнти з індексом маси 
тіла (ІМТ) вище 25 або з факторами, що 
дозволяють припустити низьку чут-
ливість до лікування (інсулінорезис-
тентність, метаболічний синдром, ви-
ражений фіброз або цироз, літній вік), 
повинні отримувати дозу рибавірину 
залежно від маси тіла.

Немає вказівок на використання 
PIs першого покоління для лікування 
пацієнтів з інфекцією не 1-го генотипу.

Рекомендації
Комбінація пегільованого IFN-α і 

рибавірину є прийнятим стандартом 
лікування хронічного гепатиту С, ви-
кликаного 2-, 3-, 4-, 5- або 6-м геноти-
пом HCV (рекомендація А1).

• Рибавірин слід призначати ви-
ходячи з маси тіла в дозі 15 мг на 
кг для 4-, 5- або 6-го генотипу  у 
фіксованій дозі 800 мг на добу для 
2-го і 3-го генотипів HCV (реко-
мендація А2).

• Пацієнти з 2-м і 3-м генотипами 
HCV і з вихідними факторами, що 
вказують на низьку ймовірність 
відповіді, повинні отримувати ри-
бавірин залежно від маси тіла в до-
зі 15 мг на кг (рекомендація С2).
Моніторинг лікування
Моніторинг лікування включає в 

себе моніторинг ефективності ліку-
вання, безпеки і побічної дії.

Моніторинг ефективності ліку-
вання

Моніторинг ефективності лікування 
ґрунтується на повторному визначенні 
рівнів RNA HCV. Слід використовува-
ти чутливий, точний метод з широким 
динамічним діапазоном кіль кісного ви-
значення. Визначення RNA HCV у кож-
ного пацієнта необхід но проводити тим 
самим методом, в ідеалі– в тій самій ла-
бораторії, для от ри мання порівняльних 
результатів [50-52].

Для моніторингу ефективності лі-
кування та прийняття рішення про 
тривалість лікування визначення рів-
ня RNA HCV слід проводити на пев-
них етапах лікування. Дослідження 
слід проводити тільки у випадку, як-
що результати можуть вплинути на 
схему лікування (терапія модифіку-
ється залежно від вираженості від-
повіді) або завершення (кінець ліку-
вання та оцінка SVR після лікуван-
ня). При подвійний терапії вміст RNA 
HCV слід визначати до початку ліку-
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вання, на 4-, 12- і 24- тижнях терапії, в 
кінці лікування і на 12-тому або 24-то-
му тижні після закінчення лікування 
з метою визначення SVR. При потрій-
ній терапії з ВОС рівні RNA HCV слід 
визначати на 4-, 8-, 12- і 24-тому тиж-
нях лікування, вкінці лікування і на 
12-тому або 24-тому тижні після за-
кінчення лікування. 

При потрійній терапії з TVR (за 
умов відсутності вступного періоду – 
подвійної терапії), RNA HCV має бути 
визначена на 4-, 12- і 24-тому тижнях 
лікування, вкінці лікування і на 12-му 
або 24-му тижні після закінчення ліку-
вання. Для пацієнтів, які отримують 
подвійну терапію, суттєве зниження 
рівня RNA HCV (порівняно з вихід-
ним) може бути використано для при-
йняття рішень про лікування. В даний 
час не існує угоди з приводу дискримі-
наційного рівня RNA HCV, який варі-
ює між 400 000 і 800 000 МО  / мл (5,6-
5,9 log10 МО / мл)[40, 53-59].

Правила припинення (неефектив-
ного) лікування

При подвійній терапії лікуван-
ня повинно бути припинено на 12-

му тижні, якщо зниження рівня RNA 
HCV менше ніж 2 log 10 МО/мл, бо 
у разі подовження лікування частота 
досягнення SVR у цих пацієнтів мен-
ше 2 %. Пацієнти, у яких виявляється 
RNA HCV на 24-му тижні, мають дуже 
малий шанс досягнення SVR (1-3%), 
тому лікування варто припинити [40, 
53, 58, 60]. 

При потрійній терапії з ВОС пра-
вила припинення лікування були роз-
роблені на підставі ретроспективного 
аналізу дослідження SPRINT-2. Ліку-
вання припиняється, якщо: на 12-му 
тижні терапії RNA HCV > 100 МО/мл; 
на 24-му тижні – якщо визначається 
RNA HCV; і у випадку вірусного про-
риву (ВТ, breakthrought).

В схемах лікування TVR правила 
припинення лікування основані на 
результатах ретроспективного аналі-
зу бази даних дослідження ADVANCE.

Прийом всіх препаратів повинен 
бути припинений, якщо RNA HCV > 
1000 МО/мл на 4-му або 12-му тижні 
лікування, а в разі вірусного прори-
ву  – пізніше.

Продовження в наступному номері.
Редакційний переклад Ворожбит О.Б.
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«ЗА  РАМКАМИ  ГРОМКОГО  ПИАРА: 
ЧТО  ЗНАЧИТ  –  И  НЕ  ЗНАЧИТ  –  СОФОСБУВИР

 ДЛЯ  ГЛОБАЛЬНОГО  ЛЕЧЕНИЯ  ГЕПАТИТА С

Моменгалибаф А.
Нью-Йорк, Фонды «Открытое общество». (2013)

В декабре 2013 года Софосбувир, долгожданный препарат для лечения Гепати-
та С производства компании Гилеад, был одобрен властями США и Европы. На-
ряду с другими новыми средствами для лечения гепатита С – так называемыми 
антивирусными препаратами прямого действия – Софосбувир вызвал ажиотаж 
в медицинском и научном сообществах, среди пациентов и финансовых анали-
тиков, наблюдающих за многомиллиардным рынком лечения гепатита С. Софос-
бувир и другие новые препараты, выпускаемые в форме таблеток, а не инъекций, 
имеют более высокие показатели излечения и меньше побочных эффектов, чем 
наблюдались ранее при гепатите С. По этой причине эти новые лекарственные 
средства были провозглашены «чудо-лечением». Новые препараты, однако, име-
ют большое ограничение: высокую цену. По оценкам бизнес-аналитиков, на дан-
ном этапе Гилеад может установить цену в 80 тыс. долларов США за один курс 
лечения Софосбувиром [1]. По оценкам, из 185 млн. человек, живущих с гепати-
том С в мире, 90% проживают в странах с низким и средним уровнем дохода [2]. 
В странах, где маленький государственный бюджет на здравоохранение означа-
ет, что большинство пациентов вынуждено оплачивать лечение из собственного 
кармана, такой ценник делает Софосбувир и другие новые препараты от гепатита 
С недоступными для большинства нуждающихся.

Пегиллированный интерферон

По определению Всемирной организации здравоохранения – гепатит С «ви-
русная бомба с часовым механизмом», поскольку симптомы могут не прояв-
ляться десятилетиями и большинство живущих с заболеванием не подозрева-
ют об этом. При том, 3-4 млн. человек инфицируются каждый год. [3] Более 350 
тыс. человек ежегодно умирают от заболеваний печени, вызванных гепатитом 
С. [3] Однако в отличие от ВИЧ, который также передается при контакте с ин-
фицированной кровью, гепатит С излечим. Последнее десятилетие основой ле-
чения гепатита С был пегиллированный интерферон (Peg-IFN). Выпускаемый 
в инъекционной форме, этот препарат, хотя и далёк от идеала с точки зрения 
переносимости и лёгкости применения, исцеляет значительную часть больных, 
принимающих его в сочетании с другим лекарственным средством – рибавири-
ном. При цене до 20 тыс. долларов США за курс лечения пегиллированный ин-
терферон так и остался недоступным в большинстве стран с низким и средним 
уровнем дохода. [4] 
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Новые и усовершенствованные формы лечения, но по какой цене?

Данные клинических исследований новых препаратов от Гепатита С 
выглядят многообещающе. Выпускаемые в пероральной, а не инъекционной, 
форме, они стали более быстрым и действенным лечением для многих больных 
с некоторыми штаммами (генотипами) гепатита С. У этих лекарств меньше 
побочных эффектов по сравнению с пегиллированным интерфероном. Мно-
гим пациентам все ещё требуется лечение пегиллированным интерфероном. 
В сочетании с новыми пероральными средствами эффективность лечения 
повышается, а его длительность сокращается с 48 до 12 недель. Все эти преиму-
щества – повод для радости, при условии, что пациенты имеют доступ к препа-
ратам. Цена за 12-недельный курс Софосбувира по оценкам составит 80 тыс. до-
лларов США, что в несколько раз дороже пегиллированного интерферона. Для 
многих стоимость, и без того недоступного, лечения станет ещё выше.

При цене в 80 тыс. долларов США за 12-недельный курс лечения, Софосбувир 
недоступен для 90% пациентов с гепатитом С, большинство из которых про-
живают в странах с низким и средним уровнем дохода.

Страны со средним уровнем дохода и прибыли фармацевтической индустрии 

Самая большая нагрузка гепатита С приходится на страны со средним уровнем 
дохода, в которых проживают почти три четверти людей, живущих с Гепатитом 
С. [2] Для фармацевтической индустрии эти страны являются «развивающимися 
рынками», поскольку предполагается, что со временем все больше граждан и пра-
вительств будут приобретать препараты под зарегистрированным патентованным 
названием. Существующие маркетинговые подходы, применяемые фарминду-
стрией в этих странах, зачастую направлены на состоятельную элиту и их врачей, 
а не на повышение объема продаж населению в целом. Прибыль производителей 
лекарственных средств от гепатита С ожидается огромная, даже если препарат 
вообще не будет продаваться в странах со средним уровнем дохода. К 2022 году 
рынок лечения гепатита С по прогнозам достигнет 15 млрд. долларов США толь-
ко за счёт продаж в Японии, на пяти основных европейских рынках (Франция, 
Германия, Италия, Испания, Великобритания) и в США, [5] где проживают менее 
5% инфицированных Гепатитом С. Софосбувир предположительно получит са-
мую большую долю этого рынка. [5]

Стоит проанализировать опыт лечения ВИЧ-инфекции

Стоимость производства курса Софосбувира по оценкам составляет всего 68-
136 долларов США[6]– разительный контраст с предположительным ценником в 
80 тыс. долларов США – а потому резкое снижение цены вполне возможно. Самым 
простым решением было бы понижение цен производителями новых препаратов 
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от гепатита С до уровня, приемлемого для правительств с ограниченными бю-
джетами на здравоохранение в странах с низким и средним уровнем дохода. Сто-
ронники лечения по всему миру, в том числе организация гуманитарной помо-
щи «Врачи без границ», уже предлагают целевую цену менее 500 долларов США. 
[7] К сожалению, имеющийся опыт лечения ВИЧ-инфекции позволяет предпо-
ложить, что фармацевтические компании – даже если и согласятся снизить цену 
для самых бедных в мире – вряд ли добровольно пойдут на существенные скидки 
для стран со средним уровнем дохода. В случае с доступом к препаратам для лече-
ния ВИЧ-инфекции, поступление на рынок более доступных по цене генериков, 
позволило снизить стоимость антиретровирусного лечения с более чем 10   тыс. 
долларов США в год до менее 100 долларов США в год на одного пациента. [8] 
Подобная конкуренция и деятельность общественных активистов на местном 
уровне бросила вызов системе, в которой лечение могли себе позволить только 
состоятельные слои населения, и повлияла на существенное расширение масшта-
бов лечения в странах с низким и средним уровнем дохода. До прихода генериков, 
только 50 тыс. человек, живущих с ВИЧ в странах с ограниченными ресурсами, 
имели доступ к лечению ВИЧ. [9] Сегодня эта цифра составляет 10 млн. чел. [10]

Пример с увеличением доступа к лечению ВИЧ показывает, как можно рас-
ширить доступность препаратов для лечения гепатита С. Даже там, где новые 
препараты лечения гепатита С защищены патентом и позволяют производителям 
поддерживать монополию, не допуская вход на рынок генериков, международное 
право позволяет правительствам отменить такие патенты в интересах защиты 
здоровья общества, например, путём обязательного лицензирования. [11] В ноя-
бре 2013 года юридическая группа, занимающаяся защитой общественных инте-
ресов, «Инициатива за лекарства, доступ и знания» (I-MAK) оспорила применение 
патента компании Гилеад на Софосбувир в Индии на основании того, что препа-
рат недостаточно инновационный, а потому не заслуживает защиты патентом. Та-
ким образом, был проложен путь для производства генерических препаратов. [11]

В случае с доступом к препаратам для лечения ВИЧ-инфекции, поступление 
на рынок болем доступных по цене генерических препаратов повлекло за собой 
массовое снижение цен.

Снижение цены возможно

Маловероятно, что новые препараты для лечения гепатита С в ближайшем бу-
дущем будут доступны в странах с низким и средним уровнем дохода, а потому 
пегиллированный интерферон будет по-прежнему критически важен для тех, кому 
необходимо лечение сейчас. Недавний опыт применения этого препарата подчер-
кивает возможность изменения ценовой политики. Путём адвокации граждан с то-
го общества и приверженности правительства, стало возможным снижение цен на 
препарат в таких странах как Грузия, Таиланд, Украина и Египет, где стоимость пре-
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паратов под зарегистрированным патентованным названим упала с 18 тыс. долла-
ров США за 48-недельный курс лечения до 2 тыс. долларов США. [4] Главный вопрос 
заключается в том, на сколько привержено сообщество, правительственные чинов-
ники и международные организации, такие как Всемирная Организация Здраво-
охранения, в борьбе за продвижение доступной ценовой политики, которая ставит 
здоровье людей выше интересов корпоративной прибыли. Новые препараты, мо-
жет, и подают большие надежды с клинической точки зрения, но снижение цены 
остается ключом к обеспечению расширения масштабов лечения и обезврежива-
нию «вирусной бомбы с часовым механизмом» – пандемии гепатита С.

Главный вопрос заключается в том, насколько привержено сообщество, пра-
вительственные чиновники и международные организации, такие как Всемирная 
Организация Здравоохранения, в борьбе за продвижение доступной ценовой поли-
тики, которая ставит здоровье людей выше интересов корпоративной прибыли.
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LOW-DENSITY LIPOPROTEIN CHOLESTEROL AND RISK 
OF GALLSTONE DISEASE: A MENDELIAN RANDOMIZATION STUDY 

AND META-ANALYSES 
(Journal of Hepatology, January 2013, Volume 58, Issue 1, Pages 126-133.)

Stefan Stender, Ruth Frikke-Schmidt, Marianne Benn, Børge G. Nordestgaard, 
Anne Tybjærg-Hansen

ХОЛЕСТЕРИН  ЛІПОПРОТЕЇДІВ  НИЗЬКОЇ  ЩІЛЬНОСТІ  
І  РИЗИК  ВИНИКНЕННЯ  ЖОВЧНОКАМ’ЯНОЇ  ХВОРОБИ: 

МЕНДЕЛІВСЬКЕ  РАНДОМІЗОВАНЕ  ДОСЛІДЖЕННЯ  І  МЕТА-АНАЛІЗ

Передумови та цілі
Препарати, які знижують рівень холестерину ліпопротеїдів низької щіль-

ності (ХС-ЛПНЩ), можуть запобігати виникненню жовчнокам’яної хвороби. 
Залишається незрозумілим, чи рівень ХС-ЛПНЩ плазми впливає на виникнен-
ня жовчнокам’яної хвороби. Ми перевірили гіпотезу, згідно якої підвищений 
рівень ХС ЛПНЩ є пересічним фактором ризику у випадку симптоматичної 
жовчнокам’яної хвороби.

Методи
Використали підхід Менделівської рандомізації і генотипували 63051 особу 

з проспективного когортного дослідження загального населення Данії, в тому 
числі 3323 особи з симптомами каменів жовчного міхура. Ми обрали 8 генетич-
них варіантів АпоЕ, АпоВ, LDLR і PCSK9, що впливають на ХС-ЛПНЩ. Крім 
того, дослідження АпоЕ rs429358/rs7412 (визначення ε2/ε3/ε4 алелей; 12 дослі-
джень) і AпоB rs693 (вісім досліджень) були включені в мета-аналіз.

Результати
Співвідношення ризиків (СР), що спостерігалося, при симптоматичній 

жовчнокам’яній хворобі від п’ятого до першого квінтиля ХС-ЛПНЩ було 0,94 
(95% довірчий інтервал: 0.76-1.17), незважаючи на відповідне 134%-незбільшення 
ХС-ЛПНЩ. Крім того, хоча окремі генетичні варіанти в AпоE, AпоB, LDLR і PCSK9 
пов’язані із послідовним зростанням/зниженням ХС-ЛПНЩ аж до +59% в порів-
нянні з неносіями (р < 0,001), жоден не передбачав ризик виникнення симптома-
тичної жовчнокам’яної хвороби. Об’єднуючи всі варіанти в 10 генотипах, носії 9 
порівняно з ≤ 3 ХС-ЛПНЩ зростаючих алелей, пов’язані з 41% збільшенням рівня 
ХС-ЛПНЩ (р <0,001), але передбачуване СР для симптоматичної жовчнокам’яної 
хвороби 1,09 (0.70-1.69). Нарешті, в мета-аналізі, відношення шансів випадкових 
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ефектів для жовчнокам’яної хвороби становили 0,91 (0.78-1.06) для носіїв AпоE 
ε4 в порівнянні з неносіями, і 1,25 (0.95-1.63) для AпоB rs693 CT + TT проти СС.

Висновки
Результати оглядового дослідження, генетичних досліджень і мета-аналізів 

показують, що підвищені рівні в плазмі ХС-ЛПНЩ переважно не пов’язані з 
підвищеним ризиком виникнення симптоматичної жовчнокам’яної хвороби.

Скорочення: AnоB – ген аполіпопротеїну В; AnоЕ – ген аполіпопротеїну Е; 
СР   – співвідношення ризиків; ХС-ЛПНЩ – холестерин ліпопротеїдів низької 
щільності; LDLR – ген рецептора ліпопротеїнів низької щільності; PCSK9 – про-
протеїн конвертаза субтилізин/кексин типу 9.

Ключові слова: холелітіаз, генетика, ліпіди, ліпопротеїни, епідеміологія, 
менделівська рандомізація.

IMPROVING OUTCOMES OF BILIARY ATRESIA: FRENCH NATIONAL 
SERIES 1986–2009 

(Journal of Hepatology, June 2013, Volume 58, Issue 6, Pages 1209-1217.)

Christophe Chardot, Chantal Buet, Marie-Odile Serinet, Jean-Louis Golmard, 
Alain Lachaux, Bertrand Roquelaure, Frédéric Gottrand, Pierre Broué, 

Alain Dabadie, Frédéric Gauthier, Emmanuel Jacquemin

УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКУВАННЯ АТРЕЗІЇ ЖОВЧНИХ ШЛЯХІВ: 
ФРАНЦУЗЬКА НАЦІОНАЛЬНА СЕРІЯ 1986-2009

Передумови та цілі
У дослідженні проаналізований прогноз атрезії жовчних шляхів (АЖШ) піс-

ля того, як трансплантація печінки стала широко доступною (дослідження про-
ведені у Франції).

Методи
Були розглянуті дані пацієнтів з АЖШ, що проживають у Франції, і народи-

лися в період з 1986 по 2009 рік. Пацієнти були розділені на 3 когорти відповідно 
до їх років народження: 1986-1996, 1997-2002 і 2003-2009.

Результати
Було ідентифіковано 1107 дітей з АЖШ, з яких 990 народилося в французь-

кій метрополії (охоплено 1/18,400 живонароджених). Операція за Касаї була ви-
конана в 1044 випадках (94%), що призвело до повного зникнення жовтяниці 
(загальний білірубін сироватки крові ≤ 20 мкмоль/л) у 38% пацієнтів. Виживан-
ня з власною печінкою (ВзВП) після операції за Касаї було 40%, 36% і 30% на 5, 
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10, і 20 років, стабільно в 3 когортах. Середній вік при проведенні операції за 
Касаї був 59 днів, і з часом не змінювався. Двадцятирічне ВзВП було в 39%, 32%, 
28% і 19% випадків після проведення операції за Касаї на перший, другий, тре-
тій місяці життя або пізніше (р = 0,0002). 588 дітей пройшли 692 трансплантації 
печінки. Смертність без трансплантації знизилася з часом: 16%, 7% і 4% у 3 ко-
гортах (р <0,0001). Виживання після трансплантації становило 83%, 82% і 77% 
на протязі 5, 10 і 20 років в цілій серії. П’ятирічне виживання після трансплан-
тації становило 75%, 90% і 89% в 3 когортах (р <0,0001). У цілій серії, загальне 
виживання пацієнта з АЖШ становило 81%, 80%, і 77% на протязі 5, 10 і 20 років 
відповідно. Загальне п’ятирічне виживання пацієнтів з АЖШ з часом збільши-
лося: 72%, 88% і 89% в 3 когортах (р <0,0001).

Висновки
Хворі з АЖШ в даний час мають 89% імовірність виживання, і 30% шанс до-

сягти повноліття без трансплантації. Раннє проведення операції за Касаї, без ві-
кового порогу, знижує потребу в трансплантації печінки до старшого віку.

Скорочення: АЖШ – атрезія жовчних шляхів; ВзВП – виживання з власною 
печінкою.

Ключові слова: Атрезія жовчовивідних шляхів, операція за Касаї, транс-
плантація печінки, прогноз.

STEROIDS  IN  BILIARY  ATRESIA: 
SINGLE  SURGEON,  SINGLE  CENTRE,  PROSPECTIVE  STUDY 

(Journal of Hepatology, November 2013, Volume 59, Issue 5, Pages 1054-1058.) 

Mark Davenport, Chris Parsons, Sarah Tizzard, Nedim Hadzic

ВИКОРИСТАННЯ  СТЕРОЇДІВ  ПРИ  АТРЕЗІЇ  ЖОВЧОВИВІДНИХ  ШЛЯХІВ: 
ОДИН  ХІРУРГ,  ОДИН  ЦЕНТР,  ПЕРСПЕКТИВНЕ  ДОСЛІДЖЕННЯ

Передумови та цілі
Ефект ад’ювантної терапії стероїдами у новонароджених із атрезією жовчо-

вивідних шляхів (АЖШ) є не чітким, і доказів його корисної дії недостатньо. 
Методи
За період з січня 2000 до грудня 2011, 153 немовлят з ізольованою (CMV 

IgM-ve) з АЖШ пройшли портоентеростомію за Касаї (КПЕ) у віці <70 днів. 
Вони були розділені на три групи: низькі дози стероїдів (від попереднього 
рандомізованого дослідження; починаючи з дози преднізолону 2 мг/кг/день, 
n  = 18), високі дози стероїдів (починаючи з преднізолону 5 мг/кг/добу, n = 44),
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і без стероїдів [n = 72 + 19 = 91] плацебо (окремо від рандомізованого до-
слідження). Результат оцінювали по ранньому біохімічному аналізу печінки, 
усуненні жовтяниці (<20 мкмоль/л) і актуарним виживанням із власною пе-
чінкою. Дані наведено як середнє значення (діапазон IQ) і порівняно з непара-
метричними ANOVA, Chi або Log-ранговими критеріями відповідно. р ≤ 0,05 
розцінювалася як значна.

Результати
Всі три групи були співставлені за віком (ANOVA, р = 0,31) і сурогатним 

маркером фіброзу печінки [індекс аспартат-амінотрансферази (APRi), ANOVA, 
р = 0,67]. За 1 місяць після КПЕ, відбулося значне зниження білірубіну [58 (25-
91) в порівнянні з 91 (52-145) мкмоль/л, р = 0,0015], АСТ [118 (91-159) в по-
рівнянні з 155 (108 -193) МО/л, р = 0,0015], і індекс АСТ [0.49 (0.28-0.89) в по-
рівнянні з 0.82 (0.45-1.2), р = 0,005] для груп з високими дозами стероїдів і без 
стероїдів відповідно. Було значне збільшення проценту зникнення жовтяниці з 
використанням стероїдів [47/91 (52%), 12/18 (67%), 29/44 (66%); групи «з вико-
ристанням стероїдів» в порівнянні з «без використання стероїдів», р = 0,037]. Не 
було статистичної різниці в 4-річному виживанні пацієнтів (96%, 94%, 95%) чи 
виживанні з власною печінкою – 4 роки (46%, 50%, 57%)

Висновки
Ад’ювантне використання преднізолону значно покращило результа-

ти ранніх післяопераційних біохімічних досліджень печінки (особливо при 
більш високій дозі), і збільшилася частка дітей, в яких жовтяниця зникла че-
рез 6 місяців після КПЕ.

Ключові слова: Атрезія жовчовивідних шляхів, стероїди, Прогноз, портоен-
теростомія за Касаї.

Скорочення: APRi – індекс співвідношення аспартатамінотрансферази до 
тромбоцитів; КПЕ – портоентеростомія Касаї; CMV – цитомегаловірус; АСТ – 
аспартатамінотрансфераза; АЖШ – атрезія жовчних шляхів. 
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DELETERIOUS  EFFECT  OF  OLTIPRAZ  ON  EXTRAHEPATIC  CHOLESTASIS 
IN  BILE  DUCT-LIGATED  MICE 

(Journal of Hepatology, January 2014, Volume 60, Issue 1, Pages 160-166.)

Jittima Weerachayaphorn, Yuhuan Luo, Albert Mennone, Carol J. Soroka, 
Kathy Harry, James L. Boyer

ШКІДЛИВИЙ ВПЛИВ ОЛТІПРАЗУ НА ПОЗАПЕЧІНКОВИЙ ХОЛЕСТАЗ 
У МИШЕЙ З ПЕРЕВ’ЯЗАНОЮ ЖОВЧНОЮ ПРОТОКОЮ

Передумови та цілі
Олтіпраз (4-метил-5(піразиніл-2)-1-2-дитіол-3-тіон) – перспективний засіб 

для профілактики раку, має антиоксидантну активність і здатний посилювати 
біосинтез глутатіону, II фази детоксикації ферментів і протеїн-опосередковані 
переносники, поєднані з множинною лікарською стійкістю. Олтіпраз може за-
хистити від гепатотоксичності, спричиненої тетрахлорметаном, ацетамінофе-
ном і альфа-нафтил-ізотіоціанатом. Чи має олтіпраз гепатопротекторний ефект 
при обструктивному холестазі невідомо.

Методи
Вводили олтіпраз мишам за 5 днів до перев’язки жовчної протоки (ПЖП) 

протягом 3 днів. Було враховано гістологічне дослідження печінки, печінкові 
маркери, швидкість відтоку жовчі і печінкова експресія профіброгенних генів.

Результати
У мишей, яким попередньо ввели олтіпраз до ПЖП, було відмічено вищі рів-

ні сироваткових амінотрансфераз і більш значне пошкодження печінки, ніж у 
контрольної групи мишей. В неоперованих мишей, яким давали олтіпраз, спо-
стерігалися більші швидкість відтоку жовчі і рівень секреції глутатіону, ніж у 
контрольній групі мишей. Припускають, що некроз печінки в мишей з ПЖП, 
яким давали олтіпраз, може бути пов’язаний із частковим збільшенням незалеж-
ного потоку жовчних кислот і тиску жовчі. Терапія олтіпразом мишей з ПЖП 
підсилила експресію α-SMA, відповідно до активації зірчастих клітин печінки 
і портальних фібробластів. Те, що рівні матричних металопротеїназ (ММП) і 
тканинних інгібіторів металопротеїназ (ТІМП) були підвищені у групі мишей 
з ПЖП, яким давали олтіпраз, наводить на думку, що вторинна фаза уражен-
ня печінки, викликана олтіпразом, може бути пов’язана з надмірною секрецією 
ММП і ТІМП, що індукують перебудову позаклітинного матриксу. 

Висновки 
Лікування олтіпразом посилює тяжкість ураження печінки і його недоціль-

но використовувати, як препарат для лікування позапечінкових холестатичних 
розладів, викликаних обструкцією жовчних проток. 
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Скорочення: ПЖП – перев’язка жовчних проток; ММП – матричні метало-
протеінази; ТІМП – тканинні інгібітори металопротеінази; α-SMA – альфа ак-
тин гладких м’язів(α-актин-2).

Ключові слова: олтіпраз, Nrf2, обструктивний холестаз, жовчовиділення, 
зір часті клітини.

PERFORIN  AND  GRANZYMES  WORK  IN  SYNERGY  
TO  MEDIATE  CHOLANGIOCYTE  INJURY  

IN  EXPERIMENTAL  BILIARY  ATRESIA 
(Journal of Hepatology, February 2014, Volume 60, Issue 2, Pages 370-376.)

Pranavkumar Shivakumar, Reena Mourya, Jorge A. Bezerra

СИНЕРГЕТИЧНА  ДІЯ  ПЕРФОРИНУ  І  ГРАНЗИМІВ 
В  ОПОСЕРЕДКОВАННІ  УШКОДЖЕННЯ  ХОЛАНГІОЦИТА  
В  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ  АТРЕЗІЇ  ЖОВЧНИХ  ШЛЯХІВ

Передумови та цілі
Атрезія жовчовивідних шляхів являє собою обструктивну холангіопатію у 

новонароджених, що швидко прогресує до цирозу – кінцевої стадії захворю-
вання печінки. Активовані NK-клітини, які експресують Nkg2d, були пов’язані 
з ушкодженням жовчних проток і їх обструкції, через встановлення контакту 
з холангіоцитами. Щоб дізнатися, які механізми використовують цитотоксичні 
клітини, ми дослідили роль перфорину і гранзимів на моделі новонароджених 
мишей з ротавірус (RRV)-індукованою атрезією жовчовивідних шляхів.

Методи
Ми використали аналізи комплементарного лізису клітин, дані проточної 

цитометрії, кількісні ПЛР і систем in vivo для визначення механізмів ушкоджен-
ня епітелію жовчних проток і контролю фенотипу тканини в експерименталь-
ній атрезії жовчних шляхів.

Результати
RRV-інфіковані печінкові NK і CD8 Т-клітини підвищували експресію пер-

форину і ушкоджених холангіоцитів в короткостроковій культурі в перфорин-
залежному вигляді. Проте, зникнення перфорину in vivo сповільнило, але не 
завадило обструкції жовчних проток. Беручи за основу підвищення експресії 
гранзимів перфорин-дефіцитними цитотоксичними клітинами в довгостроко-
вих цитолітичних аналізах, ми виявили що інгібування гранзимів нафамоста-
том мезилатом (FUT-175), заблокувало лізис холангіоцитів. Призначення FUT-
175 в перфорин-дефіцитних мишей після RRV-інфекції знизило розвиток жов-
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тяниці, мінімізувало ушкодження епітелію, а також покращило довгострокове 
виживання. Однак інгібування тільки гранзимів у мишей дикого типу було не-
достатньо, щоб запобігти фенотиповому прояву атрезії у новонароджених ми-
шей. У новонароджених з біліарною атрезією,в момент портоентеростомії, під-
вищився рівень печінкових гранзимів А і В мРНК, але не перфорину.

Висновки
Перфорин і гранзими мають взаємодоповнюючий вплив, опосередковуючи 

пошкодження епітелію NK і CD8 Т-клітинами. Запобігання експериментальної 
атрезії жовчних проток може бути досягнуто тільки шляхом інгібування обох 
речовин.

Скорочення: RRV – резус ротавірус тип A. 
Ключові слова: холестаз, холангіоцит, імунітет, жовтяниця, печінка, діти, 

новонароджені.


