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УДК 616.36-002.2-085.281.8.065

НОВІ ДОДАТКОВІ ЕФЕКТИВНІ ПІДХОДИ ДО КОРЕКЦІЇ ПОБІЧНОЇ ДІЇ 
ПРОТИВІРУСНОЇ ІНТЕРФЕРОНОТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С* 

(Огляд власних досліджень)

1Р.Ю. Грицко1, Н.А. Єгоршина2, О.Б. Ворожбит1, Б.А. Герасун1

1 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів
2 Медичний центр «Достомед», м. Київ

Ключові слова: побічна дія інтерферонотерапії, нуклеїнові кислоти, імуніза-
ція автолейкоцитами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К 
КОРРЕКЦИИ ПОБОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВОВИРУСНОЙ 

НТЕРФЕРОНОТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С*
(Обзор собственных иследований)

Р.Ю. Грицко, Н.А. Єгоршина, О.Б. Ворожбит, Б.А. Герасун

В статье приведен обзор собственных исследований авторов, посвящённых 
проблеме уменьшения осложнений противовирусной интерферонотерапии 
ХГС. Рассматриваются результаты апробации экзогенных нуклеиновых кислот, 
содержащихся в молочно-дрожжевом напитке, для уменьшения лейкопении, 
возникающей во время интерферонотерапии. С целью уменьшения аутоиммун-
ных осложнений использовался метод внутрикожной иммунизации аутолейко-
цитами. Показано, что пищевая добавка в виде молочно-дрожжевого напитка с 
высоким содержанием нуклеиновых кислот сдерживает развитие лейкопении, а 
иммунизация аутолейкоцитами способствует уменьшению частоты развития и 
тяжести течения медикаментозных осложнений в виде аутоиммунных процес-
сов.

Ключевые слова: побочное действие интерферонотерапии, иммунизация 
аутолейкоцитами,  экзогенные нуклеиновые кислоты.

* Примітка. 1-й розділ статті, що стосується призначення імунокорегуючого молочно-
дріжджового напою з високим вмістом нуклеїнових кислот хворим на ХГС, є продовженням 
статті «Клінічне застосування імунокорегуючого молочного бактеріально-дріжджового напою 
з високим вмістом нуклеїнових кислот» // Гепатологія. – 2013. - № 4. С. 49-60.

АКТУАЛЬНА  ПРОБЛЕМА 
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ADDITIONAL EFFICIENT APPROACH TO CORRECTING SIDE EFFECTS 
OF ANTIVIRAL INTERFERON THERAPY IN CHRONIC HEPATITIS C*

(Overview of their research)

R.Y. Hrytsko, N.A. Egosrhina, O.B. Vorozhbit, B.A. Gerasun

Th e article presents a review of the research, devoted to the problem of reducing 
complications of HCV antiviral interferon. Th e test results of the eff ect of exogenous 
nucleic acids, contained in the milk-yeast beverage, in reduction of leukopenia, 
occurring during interferon therapy, have been investigated. Th e method of 
intradermal immunization with autoleukocytes was applied to reduce the autoimmune 
complications. It has been shown that food additive in the form of  milk-yeast 
beverage with a high content of nucleic acids inhibits the development of leukopenia, 
and immunization with autoleukocytes helps reduce the incidence and severity of the 
course of complications induced by medications in the form of autoimmune processes.

Key words: side eff ects of interferon therapy, immunization with autoleukocytes, 
exogenous nucleic acid.

Вступ. Небезпечними та пошире-
ними побічними ефектами противі-
русної інтерферонотерапії хронічного 
гепатиту С (ХГС) вважаються пригні-
чення процесів кровотворення (зо-
крема, порушення синтезу грануло-
цитів), розвиток нових або посилення 
існуючих патологічних автоімунних 
процесів та тяжкі психоневрологічні 
розлади. При цих ускладненнях зви-
чайно виникає потреба у зменшенні 
дози або навіть припинення інтерфе-
ронотерапії [1-6].

Терапія хворих на ХГС із авто-
імунними процесами, зокрема крі-
оглобулінемією, розроблена недо-
статньо. Зазвичай вона передбачає, 
особливо при системних васкулітах, 
використання глюкокортикостеро-
їдних гормонів та цитостатиків, що 
часто небажано або протипоказано 
хворим із інтенсивним вірусним на-
вантаженням.

Відомо багато фармацевтичних 
препаратів, які використовують для 
зменшення побічної дії інтерфероно-
терапії, проте їх призначення потре-
бує обережності, бо часто вони гепа-
тотоксичні або створюють додаткове 
навантаження на печінку. Для усу-
нення лейкопенії можуть признача-
тися препарати, які розглядаються 
як ендогенні стимулятори нейтро-
поезу [7, 8], проте на тлі печінкової 
недостатності може посилюватися їх 
побічна дія; лікування автоімунних 
процесів може призводити до при-
гнічення імунного стану. 

Саме тому метою нашої роботи 
була розробка нових додаткових під-
ходів до зменшення побічної дії ін-
терферонотерапії ХГС. Для цього ми 
випробовували застосування кумису 
із коров’ячого молока – імунокорегу-
ючого молочно-дріжджового напою 
з високим вмістом нуклеїнових кис-
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лот (НК) та метод внутрішньошкірної 
імунізації автолейкоцитами. 

Приводом для використання ку-
мису із коров’ячого молока для змен-
шення побічної дії інтерферонотера-
пії в хворих на ХГС були результати 
нашого багаторічного спостереження 
його цілющих властивостей у різних 
дослідах та експериментах [9–12]. Від-
носно внутрішньошкірної імунізації 
автолейкоцитами, за нашими даними, 
цей метод позитивно впливає на стан 
автоімунних процесів [13–18].

1. Застосування імунокорегую-
чого молочно-дріжджового напою з 
високим вмістом нуклеїнових кис-
лот (НК) для послаблення розви-
тку лейкопенії, зумовленої негатив-
ним впливом інтерферонотерапії на 
процеси кровотворення у хворих на 
хронічний гепатит С.

Загальні уявлення про цілющий 
вплив молочно-дріжджового напою із 
значним вмістом НК – кумису із зне-
жиреного коров’ячого молока — та екс-
перименти і різні досліди, що свідчать 
про широкий спектр його імуностиму-
люючого впливу, описані раніше (Клі-
нічне застосування імунокорегуючого 
молочного бактеріально-дріжджового 
напою з високим вмістом нуклеїнових 
кислот  // Гепатологія. – 2013. - № 4. – 
С. 49-60.).

Результати дослідів, що свідчать про 
позитивний цілющий вплив молочно-
дріжджового напою, зокрема на стан 
кровотворення, стали підставою для 
випробування кумису із коров’ячого 
молока в якості харчової добавки для 
хворих на ХГС, особливо під час про-
тивірусної інтерферонотерапії. 

У наших спостереженнях було вста-
новлено, що призначення харчової до-
бавки сповільнює розвиток лейкопенії, 
зумовленої противірусною інтерферо-
нотерапією ХГС, шляхом позитивно-
го впливу на синтез гранулоцитів, осо-
бливо в тих пацієнтів, які починали 
вживати кумис за 2–3 тижні до початку 
противірусної терапії. Так, у 28 хворих 
на ХГС (HCV 1 генотипу), які отри-
мували ПЕГ ІФН у дозі 120–150  мкг/
тиждень та рибавірин у дозі 1000-1200 
мг/добу, на 12 тижні лікування серед-
ня кількість лейкоцитів становила 
4,6±0,8×109/л, у той час як у контроль-
ній групі з 20 хворих – 3,8±0,91,8×109/л. 
Важливо, що за час лікування у дослід-
ній групі хворих лейкопенія з кількіс-
тю клітин < 3,0×109/л була зареєстрова-
на в 3-х пацієнтів (10,7%), у контроль-
ній групі такий показник був в 11-ти 
пацієнтів (55%).

Навіть помірне зменшення кіль-
кості лейкоцитів негативно впливає 
на стан хворого, все ж при ХГС осо-
бливе значення надається частоті тих 
показників, які потребують корек-
ції дози інтерферону. Так, у дослідній 
групі лише в одного хворого лейкопе-
нія становила 1,9×109/л, нижче показ-
ників не було. У 2-х хворих кількість 
клітин після 6 та 7 місяців інтерферо-
нотерапії зменшилась до 2–2,5×109/л, 
проте подальшого погіршення не від-
бувалося, ці показники утримувались 
до закінчення лікування. Відповідно, 
у цій групі хворих на ХГС лейкопе-
нія не потребувала зменшення дози 
ІФН-альфа 2b. Натомість у контроль-
ній групі в 5 пацієнтів зареєстровано 
зменшення кількості лейкоцитів до 
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рівня менше 1,5×109/л (20%; Р < 0,05). 
Внаслідок цього 4-м пацієнтам доза 
ІФН-альфа 2b була зменшена, одному 
хворому лікування було призупине-
но, призначений філграстим. 

Отже, хоча у частини хворих на ХГС, 
незважаючи на отримання НК, лейкопе-
нія виникала, вона не доходила до межі, 
що потребує корекції дози або припи-
нення противірусної терапії. Зрозуміло, 
що у більшій групі хворих результати 
можуть відрізнятися, не виключається 
загроза критичного зменшення кількос-
ті лейкоцитів, проте така ймовірність є 
значно меншою, ніж у пацієнтів, які не 
отримують екзогенних НК. 

Пацієнти вживали „кумис” охоче, 
рекомендували харчову добавку чле-
нам родини. Певне психологічне зна-
чення мало те, що це харчовий продукт, 
а не фармакологічний препарат; до то-
го ж він значно дешевший і відповідно 
доступніший, ніж фармакологічні пре-
парати. Важливе значення має й те, що, 
окрім високого вмісту рибонуклеїно-
вої кислоти, до складу напою входить 
повний набір незамінних амінокислот, 
глутамінова кислота (до 6 г/л), набір 
вітамінів групи В (включаючи фолієву 
та оратову кислоти), інозинова кисло-
та, усі компоненти знаходяться в опти-
мальному співвідношенні. Препарат 
містить й інші біологічно активні ком-
поненти, в тому числі холінліпотроп-
ний фактор. Позитивну роль відігра-
ють і особливості мікрофлори напою 
[11]. Ймовірно саме з цим пов’язане те, 
що у хворих дослідної групи не спосте-
рігалися диспепсичні розлади, які пері-
одично виникали у частини пацієнтів з 
контрольної групи (25%).

Отже, кумис із знежиреного 
коров’ячого молока доцільно призна-
чати для зменшення розвитку лейкопе-
нії та попередження диспепсичних роз-
ладів, що виникають у хворих на ХГС, 
особливо на тлі противірусної терапії.

Внутрішьошкірна імунізація ав-
толейкоцитами 

Імунізацію автолейкоцитами мож-
на розглядати як своєрідний персо-
ніфікований спосіб клітинної терапії, 
що є перспективним напрямком ліку-
вання автоімунних захворювань. Від-
повідність імунізуючого фактора ін-
дивідуальним особливостям пацієнта 
є важливою умовою боротьби із пору-
шенням імунологічної толерантності 
до власних антигенів. Хоча наукові до-
слідження свідчать, що не тільки гени 
основного комплексу гістосумісності 
(МНС), але й інші гени, можуть від-
повідати за розвиток автоімунних за-
хворювань, використання з лікуваль-
ною метою власних клітин себе ви-
правдовує. Тим паче, що поверхневі 
гени МНС контролюють імунну реак-
цію і встановлюють обмеження різним 
функціональним популяціям Т-клітин. 

Використання цієї методики для 
послаблення побічної дії інтерферо-
нотерапії зумовлено її позитивним 
впливом на стан різних автоімунних 
процесів [14, 16, 18]. Так, у наших спо-
стереженнях у більшості хворих на 
ХГС внутрішньошкірна імунізація 
автолейкоцитами супроводжувалась 
зменшенням кількості антинуклеар-
них антитіл (АНА) вже при обстежен-
ні через 72 години (табл. 1). З наведе-
них у таблиці 1 даних видно, що у 23 
хворих із титром АНА 1:80 після іму-
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нізації антитіла не вдавалось виявити; 
в інших пацієнтів кратність зниження 
коливалась від 2 до 16. Лише в одного 
пацієнта ефект був відсутнім [13].

Подібні результати імунізації ав-
толейкоцитами стосуються і впливу 
на синтез кріоглобулінів: зменшення 
кількості патологічних холодових біл-
ків у сироватці крові на 40% і більше 
зареєстровано у 82% пацієнтів [26].

У частини хворих на ХГС саме роз-
виток тяжкого кріоглобулінемічного 
васкуліту із мезангіокапілярним гломе-
рулонефритом та неходжкінською лім-
фомою і є причиною летальності ще 
до розвитку цирозу печінки. Злоякіс-
на гіпертензія, яка зумовлена уражен-
ням нирок, призводить до серцевої не-
достатності, що також значно погіршує 
прогноз хвороби. Одночасно такі вас-
куліти проявляються ураженням інших 
органів та систем, зокрема шлунково-
кишкового тракту, легенів, органів зо-
ру та ін. Кріоглобулінемічний синдром 
досить часто супроводжується артрал-
гіями, міалгіями, ураженням перифе-
рійної (зрідка центральної) нервової 
системи. Оскільки кріоглобулінемічний 

васкуліт є наслідком автоімунного про-
цесу, то зрозуміло, що таким хворим 
часто назначають імуносупресивні пре-
парати. Проте імуносупресивна терапія 
сприяє посиленню реплікації вірусу, ін-
тенсифікації запального процесу в пе-
чінці та розвитку інших ускладнень ін-
фекційного процесу. Із вдосконаленням 
противірусної терапії, що побудована 
на використанні ПегІФН та рибавірину, 
імуносупресивні препарати стали при-
значати значно рідше. Але обмеження 
противірусною терапією можливе тіль-
ки при нетяжких формах васкуліту (без 
вираженої ниркової недостатності). У 
тяжких випадках (ниркова недостат-
ність, шкірний виразково-некротичний 
геморагічний васкуліт) показані химер-
ні моноклональні антитіла до CD20 ан-
тигена В-лімфоцитів. Проте, така тера-
пія теж може призводити до посилення 
реплікації HCV RNA, а наступне понов-
лення активності В-лімфоцитів сприяє 
загостренню кріоглобулінемії [27].

При легких та середньоважких 
формах кріоглобулінемії ефективним 
є метод лікування внутрішньошкір-
ною імунізацією автолейкоцитами 

Таблиця 1.

Титри ANA до/через 72 години 
після внутрішньошкірного введення автолейкоцитів

Початкові титри AНA Титри ANA після імунізації автолейкоцитами
0* 1:20 1:40 1:80 1:160 1:1280 Разом пацієнтів

1:80 23 23
1:160 18 19 3 40
1:320 12 24 8 1 45
1:640 5 4 1 10

1:1280 1 1

* - число хворих з відповідним титром АNА. 
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[14]. Таку терапію доцільно прово-
дити одночасно із противірусною, бо 
ефективність її зростає із зменшен-
ням вірусного навантаження [27].

Наслідком цього у хворих було 
зменшення загальної слабості, покра-
щення переносимості охолодження, 
послаблення зовнішніх проявів систем-
ного кріоглобулінемічного васкуліту 
шкіри; зменшення ниркової недостат-
ності, артралгій та міальгії. Практично 
імунізація автолейкоцитами позитив-
но впливала на всі автоімунні процеси, 
включаючи і алергічні прояви.

У наших дослідженнях також вста-
новлено, що імунізація автолейкоци-
тами значно зменшує продукцію ан-
титереоїдних антитіл [18]. За даними 
літератури, частота виявлення антите-
реоїдних антитіл у хворих на ХГС до-
сягає 40 % [6]. Хоча, сам по собі, під-
вищений рівень антитіл до автоантиге-
нів щитовидної залози не є підставою 
для діагностики ураження щитовидної 
залози, він свідчить про автоімунний 
процес, який може привести до розви-
тку тиреоїдиту. Особливо швидким та 
інтенсивним є наростання антитіл до 

антигенів щитовидної залози у хворих 
на гепатит С, які отримують противі-
русну терапію, внаслідок імуномоду-
люючого ефекту інтерферону [28, 29].

Способи зменшення активності 
клітинного і гуморального імуніте-
ту по відношенню до антигенів щи-
товидної залози у пацієнтів без ознак 
тиреоїдиту практично не розроблені. 
Проте отримані нами дані свідчать, 
що імунізація автолейкоцитами по-
зитивно впливає і на цей автоімунний 
процес (табл. 2). Дослідження прово-
дилось у двох групах: обстежували па-
цієнтів без супутнього вірусного гепа-
титу (група 1) і пацієнтів із вірусним 
гепатитом С (група 2).

З даних наведених у таблиці 2 ви-
дно, що в результаті одноразової іму-
нізації автолейкоцитами загальна 
частота зниження рівня антитіл до 
тиреопероксидази та тиреоглобуліну 
становила 100%, проте досягти повної 
нормалізації автоімунного процесу по 
відношенню до щитовидної залози у 
жодного хворого на ХГС не вдалося 
(на відміну від показників, отриманих 
у групі хворих без ХГС). Тим більше, 

Таблиця 2.

Ефективність лікування порушеної толерантності до антигенів щитовидної 
залози у хворих на ХГС  в час  противірусної інтерферонотерапії [18]

Показник ефективності  Антитіла до тиреопероксидази Антитіла до тиреоглобуліну
Зменшення концентрації 

антитіл (в %) Кількість хворих (N 20) % Кількість (N20) %

До 20 3 15 1 5
21– 30 2 10 3 15
31-39 7 35 7 35
40-49 4 20 5 25
>50 4 20 4 20

нормалізація 0 0 0 0
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запропонований спосіб все ж дозво-
ляє зменшити загрозу розвитку авто-
імунного тиреоїдиту навіть на тлі ін-
терферонотерапії. 

Встановлено, що імунізація ав-
толейкоцитами не тільки позитивно 
впливає на різні автоімунні процеси, 
але може використовуватися для по-
передження їх розвитку. Саме тому, 
першу імунізацію автолейкоцитами 
ми проводимо хворим на ХГС за 2–3 
тижні до початку противірусної тера-
пії, в подальшому – 1 раз в 60-90 днів, 
залежно від темпів наростання вміс-
ту кріоглобулінів, антитіл до тиреопе-
роксидази, погіршення переносимості 
охолодження та інших побічних про-
явів інтерферонотерапії. У пацієнтів, 
яким у процесі лікування призначаєть-
ся імунізація автолейкоцитами, значно 
рідше виникають системні васкуліти, 
ниркова недостатність, поява нових 
автоімунних процесів. У дослідній гру-
пі з 28 пацієнтів, у яких до початку лі-
кування не було ознак системного вас-
куліту, в подальшому ураження судин 
не спостерігалось, в той час як у конт-
рольній групі з 20 пацієнтів у 3-х під 
час терапії виникли васкуліти (15%). У 
хворих, що імунізовані до і в процесі 
лікування (хоча б двічі з інтервалом у 
2-3 місяці), під час інтерферонотерапії 
не з’являлися антитиреодні антитіла, в 
той час як із 10 жінок контрольної гру-
пи у 3-х через 4–7 місяців терапії виник 
автоімунний процес. 

Ефективність автоімунної терапії по 
відгуках хворих є високою. Так, 90% па-
цієнтів відзначають покращення загаль-
ного стану та переносимості холоду, по-
слаблення (або припинення) випадання 

волосся під час терапії; у хворих змен-
шуються або зникають різні алергічні 
прояви. Таке реагування на процедуру 
сприяє зменшенню стану депресії. 

Треба відмітити, що пацієнти 
охоче йдуть на повторну імунізацію, 
більше того, звертаються з прохан-
ням повторити процедуру, мотиву-
ючи тим, що починає проходити її 
позитивний ефект (2-4 місяці після 
імунізації). Зрозуміло, оскільки при-
чина побічної дії залишається (ін-
терферонотерапія продовжується), 
то вона не може бути стійко усуну-
тою. Тим не менш позитивний вплив 
імунізації автолейкоцитами на по-
бічний ефект інтерферонотерапії 
зменшує ускладнення терапії і полег-
шує її переносимість.

Ефективність внутрішньошкірної 
імунізації автолейкоцитами можна по-
яснити комплексним впливом авторе-
активних клітин на механізм імунної 
відповіді. Відомо, що Т-лімфоцити мо-
жуть пасивно переносити автоімунні 
захворювання. З цього випливає, що 
при внутрішньошкірному введенні ав-
тореактивні клітини можуть викликати 
стан активності клітинної лімфоцитар-
но-опосередкованої відповіді за раху-
нок генерації цитотоксичних лімфоци-
тів [30]. Важливим є і процес корекції 
сітки Ерне – ідіотип-антиідіотипічної 
регуляції імунної відповіді, що підтвер-
джується ростом антиідіотипових ан-
титіл в сироватці крові хворих після 
лейкоцитарної автоімунізації. Ще один 
механізм може включитися при цій 
імунній маніпуляції: активація  CD3+, 
CD4+, CD25+ лімфоцитів, а також 
CD3+, CD8+, CD28+ лімфоцитів, од-
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ночасно з блокуванням Fc-рецепторів, 
а також глікопротеїнових лектинових 
рецепторів на В-лімфоцитах [30]. 

Додаткове значення може мати й 
те, що клітини, виділені з організму та 
піддані найпростішим малотравму-
ючим маніпуляціям, частково стають 
для організму чужими. Ймовірно, що 
це певною мірою посилює імунологіч-
не реагування, можливо за рахунок 
неспецифічних факторів імунітету. 
Може мати місце і перехресне реагу-
вання, зумовлене частковою ідентич-
ністю антигенних структур (у дослі-
дах in vitro антинуклеарні антитіла 
реагують з лімфоцитами). Так чи інак-
ше, лише взаємодією між імунізуючи-

ми клітинами (мішень) та автоантиті-
лами можна пояснити швидке змен-
шення концентрації останніх.

У периферійній крові дорослих 
людей наявна деяка кількість стовбу-
рових клітин. Не виключається, що 
при внутрішньошкірному введенні 
вони можуть сприяти процесам росту 
та регенерації судин. У всякому разі, 
на таку можливість вказує динаміка 
відновних процесів у хворих.

Механізм імуномодулюючого 
впливу імунізації автолейкоцитами 
потребує подальшого дослідження, 
хоча вже сьогодні стає зрозумілим, що 
цей процес має  значно ширший діа-
пазон використання.
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МОЖЛИВІСТЬ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С  З 
ПРОТИПОКАЗАМИ ДО ІНТЕРФЕРОНОТЕРАПІЇ

К.Л. Сервецький, Т.В. Чабан, Н.В. Верба, Є.В. Нікітін 

Одеський національний медичний університет, м. Одеса

Ключові слова: хронічний гепатит С, фіброз печінки, аміксин ІС, гепавірин, 
легалон.

ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ  С С ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ 

ДЛЯ ИНТЕРФЕРОНОТЕРАПИИ

К.Л. Сервецкий, Т.В. Чабан, Н.В. Верба, Е.В. Никитин 

Обследовано 60 больных хроническим гепатитом С с умеренно выраженной 
активностью гепатита, которым интерферонотерапия была противопоказана. В 
зависимости от способа лечения все больные разделены на 2 группы. Больные I 
группы (30 человек) получали легалон по 140 мг трижды в сутки в течение первых 
6-ти месяцев, в течение следующих 6-ти — по 70 мг, а также — гепавирин по 3 
капсулы утром и 2 капсулы вечером в течение 12-ти месяцев. К комплексному ле-
чению больных II-й группы (30 человек) добавляли интерфероноген амиксин ІС 
по 0,125 г два дня подряд в неделю, курсом 5 недель с месячным перерывом между 
курсами в течение 12 месяцев.

В результате проведенных исследований установлено существенное сокра-
щение (р<0,05) цитолитического, диспептического и астеновегетативного син-
дромов у больных, получавших амиксин IC, легалон и гепавирин, по сравнению 
с больными, получавшими только легалон и гепавирин. У больных, в комплек-
сную терапию которых был включен амиксин ІС, к 7-му месяцу от начала лече-
ния, происходила нормализация размеров печени, прекращались процессы фи-
брозообразования в печени, улучшалось качество жизни больных, восстанав-
ливалась работоспособность. Рецидивы имели место у двух больных ІІ группы, 
биохимические признаки  у которых (повышение активности АлАТ и АсАТ) 
длились около месяца. Клинически болезнь сопровождалась признаками уме-
ренно выраженного астеновегетативного синдрома, длившегося около месяца. 
В группе больных, не получавших амиксин ІС (І группа), признаки обострения 
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болезни (повышение активности АлАТ и АсАТ, астеновегетативный, диспепти-
ческий синдромы) имели место у 12-ти пациентов. Продолжительность рециди-
вов длилась около 2 месяцев.

Ключевые слова: хронический гепатит С, цитолитический синдром, фиброз 
печени, амиксин ІС.

POSSIBILITY OF TREATMENT IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS 
C WITH CONTRAINDICATIONS TO INTERFERON THERAPY

K.L. Servetsky, T.V. Chaban, N.V. Verba, E.V. Nikitin 

60 patients with chronic hepatitis C with moderately expressed activity of hepatitis, 
whom interferon therapy was contraindicated, have been examined. Depending on the 
type of treatment all patients were divided into 2 groups. Th e patients of the I group (30 
persons) were given legalon in the dose 140 mg 3 times a day for the fi rst 6 months, 70 
mg – the next 6 months as well as ribavirin – 3 capsules in the morning and 2 capsules 
in the evening for 12 months. Complex treatment of the patients from the II group (30 
persons) was complemented with interferon amixin IC in the dose 0.125 g two days a 
week, the course lasted 5 weeks with a month interval between courses for 12 months.

As a result of the studies a signifi cant reduction (p<0.05) of cytolytic, dyspeptic 
and astheno-vegetative syndromes in the patients receiving amixin IC, legalon and 
ribavirin have been observed. Th e patients, whose complex therapy included amixin 
IC, had normalization of the liver size by the 7th month of the therapy, the processes 
of fi bro-formation in the liver ceased; there was improvement in the life quality of the 
patients and restoration of work ability. Recurrences occurred in two patients of the II 
group, their biochemical signs (increased activity of ALT and AST) were persisting for 
about a month. Clinically the disease was accompanied by the signs of the moderately 
expressed astheno-vegetative syndrome lasting for about a month. Th e group of the 
patients, who were not given amixin IC (I group), the signs of exacerbation of the 
disease (increased activity of AST and ALT, astheno-vegetative, dyspeptic syndromes) 
occurred in 12 patients. Th e duration of recurrences persisted for 2 months.

Key words: chronic viral hepatitis C, liver fi brosis, amixin IC, legalon, ribavirin.

Вступ. Важливою морфологічною 
особливістю вірусу гепатиту С (HCV) 
є його виражена фіброзогенність. Так, 
разом із відкладенням колагену та ка-
піляризацією синусоїдів при прогре-
суванні процесу, формуванням пор-
то-портальних і порто-центральних 

септ, певне значення має проліферація 
зірчастих клітин, які швидко перетво-
рюються на фібробласти з одночасним 
збільшенням на їх поверхні кількості 
рецепторів до цитокінів, що стимулю-
ють фіброгенез [1, 2]. А це, в свою чер-
гу, призводить до прогресування хро-
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нічного запального процесу, переходу 
його в цироз печінки (ЦП) і гепатоце-
люлярну карциному (ГЦК) [3, 4]. 

Предикторами прогресування хро-
нічного гепатиту С (ХГС) вважаються, 
в основному, вік у момент інфікування 
(старше 50 років), тривалість інфекції, 
належність хворого до чоловічої статі, 
вживання алкоголю та ін. [5, 6, 7].

За даними різних дослідників ЦП 
розвивається у 10–44 % випадків ХГС 
через 5–40 років від моменту інфіку-
вання людини. У 15–20 % хворих на ЦП 
через 5 років відбувається декомпенса-
ція функції печінки. ГЦК розвивається 
у 2-5 % HCV-інфікованих і у 9-20 % хво-
рих на ЦП в результаті ХГС. У резуль-
таті застосування препаратів інтерфе-
рону ризик прогресування патологіч-
ного процесу в печінці зменшується на 
30-40 % [8, 9]. Однак, більш ніж у 50 % 
хворих на ХГС використання інтерфе-
ронотерапії неможливе через наявність 
протипоказань, розвиток побічних ре-
акцій, високу вартість лікування [9, 10]. 
Тому, насьогодні існує необхідність по-
шуку альтернативних методів безінтер-
феронового лікування з метою припи-
нення прогресування патологічного 
процесу, в тому числі й фіброзоутво-
рення у печінці [2, 8]. 

Мета дослідження: вивчення ефек-
тивності комплексного лікування хво-
рих на ХГС з протипоказаннями до 
інтерферонотерапії із застосуванням 
аміксину ІС, легалону та гепавірину. 

Матеріали та методи: У дослі-
дження ввійшли 60 хворих на ХГС із 
помірно вираженою активністю гепа-
титу, у яких мали місце протипока-
зання до ІФН-терапії (згідно класифі-

кації EASL, активність АлАТ в межах 
від 3 до 10 норм). Серед хворих були 
33 (55 %) чоловіки та 27 (45 %) жінок 
віком від 25 до 55 років.

Діагноз ХГС підтверджували ви-
явленням антитіл (аНСV, aHCV-IgM, 
aHCVNS3, aHCVNS4, aHCVNS5) за 
допомогою ІФА та RNA HCV у полі-
меразній ланцюговій реакції (ПЛР). 
Також визначали ступінь фіброзу пе-
чінки методом ФіброТест та наявність 
гепатоспленомегалії за допомогою 
ультразвукового дослідження (УЗД).

Залежно від способу лікування всі 
хворі були розділені на 2 групи. Хво-
рі І-ї групи (30 чоловік) отримували 
легалон по 140 мг тричі на добу про-
тягом перших 6-ти місяців, протягом 
наступних 6-ти – по 70 мг, а також ге-
павірин по 3 капсули вранці та 2 кап-
сули ввечері протягом 6-ти місяців. 
До комплексного лікування хворих 
ІІ-ї групи (30 чоловік) додавали інтер-
фероноген аміксин ІС по 0,125 г два 
дні підряд на тиждень, курсом 5 тиж-
нів з місячною перервою між курсами 
протягом 12 місяців.

Визначення біохімічної активнос-
ті гепатиту та ступеня фіброзу печінки 
проводили при зверненні хворих до ге-
патоцентру Одеської міської клінічної 
інфекційної лікарні на 1-му, 3-му, 6-му 
та 12-му місяці лікування. Контрольну 
групу складали 30 здорових осіб.

Результати дослідження та їх об-
говорення. 

При зверненні до гепатоцентру 
хворі обох груп пред’являли наступ-
ні скарги: підвищена втомлюваність 
(75  %), біль та відчуття важкості у пра-
вому підребер’ї (58,33 %), порушення 
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сну (32,40 %), нудоту (46,67 %), зни-
ження апетиту (38,33 %), працездат-
ності (80,0 %), пригнічення настрою 
(41,67 %), здуття живота (56,67 %).

Активність АлАТ при першому 
об сте женні становила у середньо-
му (2,02±0,20) ммоль/год·л, АсАТ – 
(1,32±0,17) ммоль/год·л, що відповід-
но у 3,5 та 3,2 рази більше показників 
здорових осіб (р<0,01). За даними Фі-
броТесту у 2 (6,67 %) хворих І-ї гру-
пи відзначали F0, у 12 (40 %) – вияв-
лений слабко виражений фіброз пе-
чінки (F1), у 8 (26,67 %) – помірно 
виражений фіброз печінки (F2), у 6 
(20  %)  – виражений фіброз (F3), у 2 
(6,66 %)  – цироз печінки у стадії ком-
пенсації (F4). У хворих ІІ-ї групи ви-
явлені такі дані: F0 у 3 (10%) хворих, 
F1 – у 13 (43,33 %), F2 – у 6 (20 %), F3 – 
у 7 (23,33  %), F4 – у 1 (3,34 %).

Гепатомегалія спостерігалася у 
96,67 % хворих І-ї групи та 95,0 % - ІІ-ї, 
а спленомегалія у 46,67 % хворих І-ї та 
50 % хворих - ІІ-ї групи.

При обстеженні через 1 місяць від 
початку лікування хворих І-ї групи 
в 66,67 % випадків зберігалися скар-
ги на підвищену втомлюваність, у 
40  %  — біль та відчуття важкості у 
правому підребер’ї, 30 % — порушен-
ня сну, 33,33 % — нудоту, 36,67  % — 
зниження апетиту, 73,33 % — зни-
ження працездатності, 10,00 % — при-
гнічення настрою, 53,33 % — здуття 
живота. При опитуванні на 3-му мі-
сяці лікування у хворих І-ї групи від-
бувалася нормалізація сну, апети-
ту та покращення настрою. На 6-му 
та 12-му місяці лікування хворих І-ї 
групи у 63,33 % випадків зберігалися 

скарги на підвищену втомлюваність, 
у 30,00  % — біль та відчуття важко-
сті у правому підребер’ї, 60,00 % — 
зниження працездатності, 41,67  % — 
здуття живота. 

Самопочуття хворих ІІ-ї групи бу-
ло кращим. Значна різниця у само-
почутті хворих І-ї та ІІ-ї групи вста-
новлена на 6-му місяці лікування. 
Так, кількість хворих у ІІ-й групі, які 
скаржились на підвищену втомлюва-
ність зменшилась на 10,0 %, тоді як се-
ред хворих І-ї групи лише на 3,33 %, 
а біль та відчуття важкості у правому 
підребер’ї зберігалась у 16,67 % хво-
рих ІІ-ї групи, що на 13,33 % менше, 
ніж у хворих І-ї групи (р<0,01). Кіль-
кість хворих ІІ-ї групи зі скаргами на 
зниження працездатності, здуття жи-
вота на 6-му місяці спостереження 
складала лише 6,67 %. При обстежен-
ні на 12-му місяці лише 3,33 % хворих 
ІІ-ї групи пред’являли скарги на під-
вищену втомлюваність. При цьому у 
хворих ІІ-ї групи 96,67 % хворих від-
мічали відновлення працездатності, 
тоді як серед хворих І-ї групи їх кіль-
кість була на 18,33 % меншою.

Як видно з таблиці 1, тривалість 
цитолітичного та диспепсичного син-
дромів у хворих І-ї групи була у серед-
ньому довшою на 7 та 5 місяців від-
повідно, тоді як астено-вегетативний 
синдром був менш тривалим у хворих 
ІІ-ї групи (у середньому на 4 місяці). 

Через 1 місяць від початку лікуван-
ня у хворих І-ї групи відзначалось не-
значне зниження активності аміно-
трансфераз (АлАТ – на 7,92 %, АсАТ – 
на 12,31 %), а на 3-му місяці активність 
АлАТ та АсАТ знижувалась порівняно 
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з показниками на 1-му місяці лікування 
на 17,20% та 7,43 % відповідно (р<0,01). 
При обстеженні хворих І-ї групи на 
6-му місяці лікування активність АлАТ 
та АсАТ була нижчою, ніж на 3-му мі-
сяці лікування, на 11,68 % та 8,93 % від-
повідно, а на 12-му місяці їх активність 
знижувалась ще на 27,94 % та 16,67 %, 
проте не досягала норми (р<0,01). 

У хворих ІІ-ї групи вираженість ци-
толітичного синдрому була значно мен-
шою. Так, через місяць у цих хворих ак-
тивність АлАт та АсАТ була на 31,15  % 
та 31,16 % відповідно нижчою порівня-
но із хворими І-ї групи (р<0,01). Нада-
лі, на 3-му місяці лікування, активність 
АлАТ та АсАТ знижувалась відповідно 
на 19,04 % та 21,05 % (р<0,01). На 6-му 
місяці лікування у 83,33 % хворих ІІ-ї 
групи відбувалась нормалізація актив-
ності АлАТ та АсАТ, а на 12-му місяці  – 
у 100 % хворих (рис. 1, 2). 

Тобто, у хворих ІІ-ї групи відбу-
валося більш швидке припинення за-
пального процесу у печінці, що при-
зводило до покращення самопочуття 
хворих і відновлення їх працездатності.

На 6-му місяці лікування у 1 (3,33  %) 
хворого І групи відзначено прогресу-
вання фіброзу печінки з F0 до F1, у 3 
(10  %) — з F1 до F2, у 2 (6,67 %) з F2 до 

F3 і ще у 2 (6,67  %) – з F3 до F4. При ви-
значенні ступеня фіброзу на 12-му мі-
сяці лікування у 10 (33,33  %) хворих І-ї 
групи ФП прогресував (у 1 (3,33 %) – з 
F0 до F1, у 5 (16,67  %)  – з F1 до F2, у 4 
(13,33 %) – з F2 до F3, у 3 (3,33  %) – з F3 
до F4) (табл. 2). 

Як видно з таблиці 2, в динамі-
ці при визначенні ступеня ФП на 12-
му місяці лікування хворих ІІ групи у 
90,00 % відбувалось припинення про-
цесів фіброзоутворення, а у 3-х хво-
рих (10,00 %) — зменшення ступеня 
фіброзу печінки з F3 до F2 та з F4 до 
F3. Це, у свою чергу, свідчить про ан-
тифібротичний вплив лікування із за-
стосуванням аміксину ІС.

Крім того, у хворих обох груп вста-
новлено прямий виражений кореля-
ційний зв’язок між ступенем ФП та 
активністю АлАТ і АсАТ (r = 0,856 та 
r = 0,936 відповідно), що свідчить про 
залежність активності процесів фі-
брозоутворення в печінці від вираже-
ності запального процесу в ній.

В процесі лікування хворих на ХГС 
відбувались суттєві зміни розмірів пе-
чінки. Так, на 12-му місяці від початку 
лікування гепатомегалія зберігалась у 
76,67 % хворих І-ї групи та у 6,67 % - ІІ-ї, 
що відповідно на 20,0 % та 88,33 % мен-

Таблиця 1

Тривалість синдромів у хворих на ХГС залежно від способу лікування (M±m)

№ з/п Тривалість синдрому
Назва синдрому

І група
(n = 30)

ІІ група
(n = 30)

1 Цитолітичний синдром, міс. 11,5±0,5 4,5±0,5*
2 Астено-вегетативний синдром, міс. 10,5±0,5 6,5±0,5*
3 Диспепсичний синдром, міс. 8,5±0,5 3,5±0,5*

П р и м і т к а :  *  — вірогідна різниця показників у хворих ІІ-ї групи порівняно з показни-
ками у хворих І-ї групи.
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Рисунок 1. Динаміка активності АлАТ у хворих на ХГС залежно від способу лікування.

Рисунок 2. Динаміка активності АсАТ у хворих на ХГС залежно від способу лікування.

Таблиця 2.

Активність процесів фіброзоутворення у хворих на ХГС у динаміці залежно 
від способу лікування за даними ФіброТест

Період 
спостереження

Ступінь ФП

Кількість хворих 
при зверненні

Кількість хворих
на 6-му місяці лікування

Кількість хворих
на 12-му місяці лікування

І група
(n=30)

ІІ група
(n=30)

І група
(n=30)

ІІ група
(n=30)

І група
(n=30)

ІІ група
(n=30)

F0 2 3 1 3 0 3
F1 12 13 10 13 6 13
F2 8 6 9 6 10 8
F3 6 7 6 7 7 6
F4 2 1 4 1 7 1
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ше, ніж при первинному обстеженні. 
Спленомегалія на 6-му місяці лікування 
була виявлена у 6,67 % хворих І-ї групи 
та у 26,67 % хворих ІІ-ї групи. При обсте-
женні на 12-му місяці лікування сплено-
мегалія зберігалась у 36,67 % хворих І-ї 
групи, тоді як у хворих ІІ-ї групи розміри 
селезінки нормалізувались.

Висновки. Таким чином, призна-
чення комплексного лікування хво-
рим на ХГС з протипоказаннями до 
інтерферонотерапії з використанням 
аміксину ІС, гепавірину та легалону 

призводило до зменшення тривалос-
ті цитолітичного, астено-вегетатив-
ного, диспепсичного, геморагічного 
синдромів раніше, ніж за умов при-
значення хворим лише гепавірину та 
легалону. До того ж, лікування хворих 
на ХГС аміксином ІС, легалоном і ге-
павірином сприяло припиненню фі-
брозоутворення та зниженню актив-
ності запального процесу у печінці. В 
результаті цього відбувалось покра-
щення якості життя хворих, віднов-
лювалась їх працездатність.
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В работе представлен первый опыт клинического применения отечествен-
ного пегилированного интерферона Альфапега для противовирусного лечения 
трудных пациентов с хроническим гепатитом С.
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Вступ. За оцінками ЄРБ ВООЗ, ін-
фікованість HCV у світі приблизно в 10 
разів перевищує ВІЛ [1]. МОЗ України 
вважає, що в країні хворих на вірусний 
гепатит С у п`ятеро більше, ніж хворих 
на СНІД, та у 5-6 разів більше, ніж но-
сіїв ВІЛ (сайт МОЗ України). Україну 
відносять до країн з середньою розпо-
всюдженістю HCV-інфекції – біля 3% 
населення вважаються інфікованими, 
що становить до 1,2 млн. українців [1]. 
Але, за прогнозами фахівців, насправ-
ді ця цифра може досягати 5-8% [2-4]. 
Такі прогнози підтвердили результа-
ти скринінгу на RNA HCV (Real Time, 
якісний тест), який проводили в Цен-
трі сімейної медицини УЛДЦ восени 
2013 року при підтримці громадської 
організації «Зупинимо гепатит». 

За умовами скринінгу, 1187 бажаючих 
без попереднього гепатологічного анам-
незу пройшли безкоштовну полімеразну 
ланцюгову реакцію (ПЛР) на вірус гепа-
титу С: у 88 осіб RNA HCV виявилася по-
зитивною, що становить 7,41% обстеже-
них, і всі вони в перспективі підлягають 
противірусному лікуванню (власні дані). 

Офіційна статистика МОЗ України 
стосовно гепатиту С через ряд чинни-
ків є неповною. Проте, і вона реєструє 
зростання захворюваності на хроніч-
ний гепатит С протягом останніх ро-
ків, що привернуло увагу керівництва 

держави і стимулювало процес роз-
робки та затвердження відповідної 
державної програми в 2013 р. (таб.1).

Альфапег - три десятиліття 
успішної роботи українських вчених

Перспектива лікування хронічних 
вірусних гепатитів залежить насампе-
ред від ресурсу і потенціалу противі-
русних засобів, які є в арсеналі лікарів 
(рис. 1). Арсенал для лікування гепа-
титу С постійно, а в останні роки на-
віть стрімко, поповнюється за рахунок 
створення великої кількості нових пре-
паратів з різних груп інгібіторів (ін-
гібітори протеаз та полімераз, NS5A-
інгібітори) [5,6,7], що, безумовно, спри-
ятиме подоланню інфекції [8-13]. 

Однак, комбінована противірусна 
терапія (ПВТ) із застосуванням препа-
ратів пегільованих інтерферонів (ПЕГ-
ІФН) насьогодні залишається терапією 
«першої лінії», згідно рекомендацій ВО-
ОЗ, AASLD, EASL та національних про-
токолів [20-23]. Численні переваги пе-
гілювання грунтовно доведені [24-27]. 
Пегільований інтерферон  за рахунок 
приєднання хімічно інертної молеку-
ли поліетиленгліколю до лінійного ІФН 
набуває збільшення молекулярної маси 
і, як наслідок, більш тривале – пролон-
говане перебування в організмі (рис. 2). 

Таблиця 1.

Захворюваність на  гострий та хронічний гепатит С в Україні (статистика МОЗ)

Нозологічна форма 2010 р.
абс./на 100 тис.

2011 р.
абс./на 100 тис.

2012 р.
абс./на 100 тис.

2013 р.
абс./на 100 тис.

Гострий гепатит С 777 / 2,05 690 / 1,83 ↓ 635 / 1,39 ↓
Хронічний гепа-

тит С 4383 / 11,57 4903 / 13,0 ↑ 5238 / 11,49 ↑ 7520 / 16,6 ↑
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До інших переваг пегілювання 
можна віднести: захист від фермента-

тивного руйнування, підвищення фізі-
ологічної та хімічної стійкості за раху-

Рисунок 1. Історія та еволюція противірусної терапії (ПВТ) хронічного гепатиту С 
(СВВ-стійка вірусологічна відповідь) [14-19].

Рисунок 2. Переваги пегілювання інтерферонів (ІФН): фармакокінетика інтер-
ферону-альфа. (Адаптовано з: Kozlowski et al. BioDrugs. 2001; Perry and Jarvis. 

Drugs. 2001. Glue et al. Clin Pharmacol Th er. 2009.)
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нок формування «водяної хмари», що 
захищає молекулу від впливу нейтралі-
зуючих антитіл та компліменту [28-30]. 
Тому розробка та виробництво першо-
го українського пегільованого інтер-
ферону Альфапегу є своєчасним про-
дуктом вітчизняної науки [31, 32]. 

Незважаючи на багатопроблемне 
становище наукової сфери, в країні іс-
нують центри, робота яких визнається 
у світі. До таких можна віднести Інсти-
тут молекулярної біології та  генетики 
НАН Украї ни, де в 1989 році виникла   
біотехнологічна науково-виробнича 
компанія «Інтерфармбіотек». «Інтер-
фармбіотек» займається промисловим 
виробництвом рекомбінантного ІФН 
людини зсередини 90-х років. Компанія 
самостійно виконує  повний виробни-
чий цикл — мікробіологічний біосин-
тез, очистку рекомбінантних білків та 
виготовлення готової лікарської форми. 
Робота компанії від початку була  при-
свячена створенню генно- інженерних 
технологій отримання рекомбінантних 
білків (стрімкий розвиток яких розпо-
чався ще у 1970-і роки) та їх виробни-
цтву для лікувальних цілей [30]. До цієї 
роботи підключилась і група під керів-
ництвом члена-кореспондента Націо-
нальної академії наук, академіка Націо-
нальної академії медичних наук, про-
фесора В. Кордюма, яка власне і стала 
«творцем» Альфапегу. 

Взагалі розвиток генно-інженерних 
технологій відбувався у двох напрям-
ках: з використанням плазмід (малень-
ких молекул ДНК) і  фага  λ (лямбда). 
Головна мета технології полягає у на-
копиченні в клітинах найбільшої кіль-
кості цільового продукту. Більшість на-

укових центрів стали частіше викорис-
товувати в своїх розробках плазміди як 
дещо простіший шлях. Така технологія 
супроводжувалась утворенням зна-
чної кількості молекул побічного ре-
комбінантного білка з неправильною 
структурою, від якого досить складно 
позбутися. Саме він призводив до під-
вищення імуногенності препарату [24-
26] та збільшення кількості і враженос-
ті ускладнень автоімунного характеру.

Унікальна авторська технологія віт-
чизняних науковців створення реком-
бінантних білків «Інтерфармбіотек» 
включає використання бактеріофагів 
для отримання високоочищеної суб-
станції (чистота субстанції – неменше 
97%). Альфапег створений по запатен-
тованій технології фагозалежного су-
персинтезу на основі розробки парен-
терального ІФН «Альфарекин» з вели-
ким позитивним досвідом безпечного 
застосування в Україні [28-31]. Ця ін-
новаційна методика захищена числен-
ними авторськими свідоцтвами, в  то-
му числі, патентами США. Український 
ПЕГ-ІФН виробляється згідно вимогам 
виробничої практики GMP з дотри-
манням світових стандартів і пройшов 
реєстрацію в 2012 р. відповідно до По-
рядку проведення державної реєстра-
ції медичних імунобіологічних препа-
ратів в  Україні, що затверджений На-
казом МОЗ України від 6.12.2001  р. 
№ 486 [32]. Популяризацією препарату 
на ринку займається сучасна вітчизня-
на фармакомпанія «Валартін Фарма».

Результати випробування препа-
рату. Офіційні результати досліджень 
Альфапегу свідчать, що його фарма-
кокінетичні характеристики знахо-
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дяться на одному рівні з імпортними 
аналогами, однак є і певні розбіжності 
[28-31], висвітлені в таблиці 2.

Головні розбіжності вітчизняного 
та іноземних аналогів ПЕГ-ІФН стосу-
ються: по-перше, маси молекули Аль-
фапегу, яка становить 20 кДа, до то-
го ж він включає суміш компонентів 
з масою 40 та 60 кДа у певній пропо-
рції (9/1); по-друге, структура  моле-
кули являє  себою лінійну суміш мо-
но-  та діпегільованої  форми (таб. 2). 
Крім діючої речовини – «інтерферону 
альфа-2b рекомбінантного пегільо-
ваного», препарат містить допоміжні 
речовини (маніт, гліцин, натрію гідро-
фосфат безводний) [28].

Від розробки до клінічного засто-
сування у складних хворих на гепа-
тит С. Сучасна доказова база ефек-
тивності та переносимості нових 
препаратів інтерферону неможли-
ва без «портфеля» клінічних дослі-
джень. Така база відносно Альфапегу 
продовжує формуватися, але в «порт-
фелі» вже є «Відкрите дослідження з 

оцінки ефективності та безпечності 
препарату Альфапег (пегінтерферон 
альфа-2β) у дорослих, хворих на хро-
нічний вірусний гепатит С у складі 
комплексної терапії (за обмеженою 
програмою)», яке здійснювалося на 
кафедрі інфекційних хвороб НМУ 
(куратор дослідження – зав. кафедри 
професор О.А.Голубовська, головний 
позаштатний інфекціоніст МОЗ). За 
результатами дослідження, при за-
стосуванні Альфапегу у пацієнтів з 
генотипами 2 та 3 HCV стійка віру-
сологічна відповідь була досягнута 
у 93,3% (28 осіб) при добрій та задо-
вільній переносимості.

Таким чином, Альфапег доповнив 
арсенал противірусних засобів «пер-
шої лінії» для терапії гепатиту С. Далі 
перед клініцистами постає запитан-
ня: кого і коли лікувати? А точніше, 
кого лікувати, а кому лікування мож-
на відкласти?

Вцілому кандидатів для противі-
русної терапії ХГС можна розподіли-
ти на 3 групи [28-31]:

Таблиця 2.

Порівняльна характеристика пегільованих інтерферонів (ПЕГ-ІФН) різного 
виробництва

Характеристики 
препаратів Пегасис / Швейцарія Пегінтрон / США Альфапег / Україна

Діюча речовина 
та дози (мкг)

ПЕГ-ІФН α-2a
135/180

ПЕГ-ІФН α-2b
50/80/100/120/150

ПЕГ-ІФН α-2b
50/80/100/120/150

Маса молекули 40 кДа 12 кДа 20 кДа (суміш комп. з 
масою 40 і 60 кДа - 9/1)

Структура  ПЕГ гілляста Лінійна Лінійна суміш моно- та 
діпегільованої форми

С max 72-96 годин 15-44 годин 15-44 годин
Час збереження терапев-

тичної концентрації 50-140 годин 80-94 годин 63-116 годин

Т ½ одноразової дози 80 годин 40 годин до 48 годин
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• 1 група. Пацієнти з високим ризи-
ком розвитку ЦП и ГЦК:
-  Стійко збільшений рівень АЛТ 

(> 2-3 N).
-  Помірна або висока гістологічна  

активність (А3-4, METAVIR).
- Значний фіброз (F2-4 , METAVIR). 
-  Цироз печінки компенсований 

(клас А за Чаялд-Пью). 
-  Наявність деяких позапечінкових 

проявів HCV-інфекції (кріоглобу-
лінемічний синдром/васкуліт, гло-
мерулонефрит, онко-гематологічна 
патологія, ±тиреоїдні ускладнення, 
червоний плаский лишай та інші). 

• 2 група. Пацієнти із значною віро-
гідністю успішного лікування:
-  Інфіковані 2-3 генотипами вірусу.
-  З низьким вірусним навантажен-

ням (< 400 000 МЕ/мл). 
-  При відсутності мікст- та ко-інфекції. 
-  З встановленою (відомою) невели-

кою тривалістю хвороби (до 3 років). 
• 3 група. Хворі, що наполягають на 

лікуванні:
На думку автора, до цього переліку 

слід додати: 
-  пацієнтів з наявністю в сімейному 

анамнезі  цирозу або раку печін-
ки, навіть іншої етіології або не-
встановленого генезу (особливо у 
батьків або родичів першої лінії) ;

-  пацієнтів з предикторами швид-
кого прогресування фіброзу, в то-
му числі, генетичними.

У клінічній практиці такі питання 
визначають національні протоколи. За 
останні роки в Україні були розробле-
ні три протоколи по гепатиту С [33-35]: 
• у 2007 р. підготовлено «Протокол 

діагностики та лікування хроніч-

ного вірусного гепатиту С у дітей» 
(Наказ МОЗ України від 10.08.2007 
№ 471), в ньому маленьким пацієн-
там рекомендована комбінована те-
рапія ПЕГ-ІФН α-2b+рибавірином;

• в 2008 р. виходить протокол стосов-
но коінфікованих пацієнтів – «Клі-
нічний протокол діагностики та лі-
кування вірусного гепатиту С у до-
рослих хворих на ВІЛ-інфекцію»  
(Наказ МОЗ України від 30.12.2008 
№ 826), який затверджував для лі-
кування ПЕГ-ІФН α-2а та ПЕГ-ІФН 
α-2b з рибавірином; 

• 2 квітня 2014 р. Наказом МОЗ 
України №233 затверджений про-
токол, який охоплює одночасно 
хворих на гепатит С дітей, дорос-
лих та ко-інфікованих, під назвою 
“Уніфікований клінічний протокол 
первинної та вторинної (спеціалі-
зованої) медичної допомоги дорос-
лим та дітям. Останній документ 
чітко регламентує алгоритми діа-
гностики та лікування пацієнтів з 
різними генотипами HCV, обмежує 
покази та протипокази до терапії 
і її обсяг. В першу чергу такі обме-
ження стосуються хворих, які ліку-
ються за державними програмами 
та за бюджетний кошт (регіональ-
ні програми по вірусних гепатитах, 
бюджет НАМН України). 
В УКП покази та протипокази до 

лікування гепатиту С об`єднані в під-
розділі  4.6.1 [35]:

1.  Наявність позитивної RNA HCV (+);
2.   Виразний фіброз — F ≥2 (ME-

TAVIR) та наявність некрозозапаль-
них змін у тканині печінки незалежно 
від рівня трансаміназ;
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2. Відсутність автоімунних, невроло-
гічних, психічних захворювань та неком-
пенсованих хвороб внутрішніх органів;

3. ПВТ призначається з урахуван-
ням: генотипу, ураження печінки, об-
тяжуючих  факторів, вірусологічної 
відповіді та побічних реакцій. 

В результаті з державної програми 
по гепатитах (± і з регіональних про-
грам) практично «випадають» хворі з 
невираженим фіброзом – F0-F2, склад-
ні хворі в плані супутньої патології та 
хворі, що «наполягають на лікуван-
ні». Але такі хворі можуть отримувати 
противірусну терапію за власний кошт. 

Для підтвердження наводимо де-
кілька прикладів власного досвіду за-
стосування Альфапегу в комбінованій 
терапії складних пацієнтів з ХГС: 

• одного хворого М., 59 р. з гено-
типом 1b HCV здійснюється по-
вторне лікування після невдало-
го попереднього курсу (вірусо-
логічний рецидив); 

• другий випадок стосується паці-
єнта Ч., 33 р., у якого ПВТ від-
бувається на обтяженому тлі  (2 
група інвалідності з приводу дво-
бічного коксартрозу + програма 
замісної терапії метадоном).   

Клінічне спостереження №1. Хво-
рий М., 59 років, діагноз: ХГС з помір-
ною біохімічною активністю, RNA 
HCV(+), генотип 1в (амб./картка 
№2502/11), F 1-2 (Фібротест). Перебіг 
спокійний, без позапечінкових проявів. 

В грудні 2011року розпочав 
48-тижневий курс комбінованої ПВТ  - 
Пегасис-180мкг+копегус-1000 мг/д 
(Таб.3). Процес лікування перебігав без 
критичних побічних ефектів. Через 12 

тижнів отримана повна вірусологічна 
відповідь з негативізацією  RNA HCV 
(-), яка зберігалась до кінця ПВТ (таб. 
3). Однак, через 4 місяці після закін-
чення ПВТ зафіксований вірусологіч-
ний рецидив. Лабораторні показники 
швидко погіршились - на 15.03.13р. во-
ни становили: АлАТ-192 U/l, АсАТ- 100 
U/l, заг. білок 82,3g/l, ГГТ-64 U/l, лужна 
фосфатаза-85 U/l, заг. білірубін - 18,2 
μmol/l, RNA HCV 1,2 х 105 ІU/ml. За да-
ними ультрасонографії органів черев-
ної порожнини виявлений супутній 
калькульозно-поліпозний холестероз 
жовчного міхура з наявністю пооди-
нокого конкременту 6×7мм та  двох 
поліпів 4-5 мм, печінка збільшена пе-
реважно за рахунок лівої частки до 2 
см (права частка+1см), коса не збіль-
шена 105 мм×34 мм. Застосування ге-
патопротекторів (послідовні курси 
урсофальку/урсолізину, ербісолу в/м, 
антралю та біциклолу за схемою) не 
дало ефекту. 

При дообстеженні поліморфізму 
гена інтерлейкіну 28В встановлено: 

• по локусу rs 12979860 - генотип 
С/Т, імовірність успіху ПВТ при 
якому становить ≈ 39%. 

Пацієнту була рекомендована по-
вторна високовартісна потрійна те-
рапія з боцепревіром (Віктрелісом), ре-
алізація якої виявилася неможливою. 

Тому запропонований курс Аль-
фапегу-120 мкг (вага хворого 74,5кг)+ 
рибавірин/лівел-1200мг/д триваліс-
тю 72 тижні. Контрольні аналізи 
11.04.2014  р. - через 4 тижні  повтор-
ної ПВТ зафіксували повну біохімічну 
відповідь з нормалізацією амінотранс-
фераз (АлАТ-36 U/l, АсАТ- 30 U/l) та 
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часткову вірусологічну відповідь зі 
зниженням RNA HCV до 7,6×103 ІU/ml, 
в загальному аналізі крові відмічений 
лише лімфоцитоз (56,4%) без цитопе-
нічних змін (таб.3).

Через 12 тижнів терапії RNA змен-
шилась до 277 ІU/ml, біохімічні тес-
ти залишались нормальними, а гема-
тологічні показними – задовільни ми 
(лейкоцити-4,02×109клітин/л, ерит ро-
цити-3,62×1012кл/л, гемоглобін-109г/л,
тромбоцити-254×109кл/л, лім фоци-
ти-45,8%, ШОЕ-30 мм/год.). Пер-
ший негативний результат ПЛР от-
риманий через 16 тижнів лікування і 

він зберігається на момент останньо-
го контрольного обстеження на 7-му 
місяці ПВТ, яка триває. 

Слід зазначити добру переноси-
мість Альфапегу і мінімальний вплив 
на життєдіяльність – пацієнт зали-
шається пра цездатним та бадьорим: 
немає  ознак депресії та астенізації, 
цитопенічних проявів, поменшала ге-
патомегалія. 

Друге спостереження стосується 
хворого Ч., 33 р., який в 2004 році пере-
хворів на гострий гепатит С, лікував-
ся в інфекційному стаціонарі. З 2011р. 
знаходиться на програмі замісної те-

Таблиця 3.

Лабораторний моніторинг хворого Валерія М., 59 р. протягом першого та 
повторного курсів лікування (ПВТ). Діагноз: Хронічний гепатит С, RNA 

HCV+, gen.1b, F1-2, поліморфізм IL 28b–С/Т

Показники
1 курс ПВТ - 18.11.11-4.11.12 р.

Пегасис-180 + коп.1000
(ріст-173см, вага – 73 кг, а потім – 72кг)

2 курс ПВТ – Альфапег-120+лівел 
1200-1000

(вага 74,5 →72,5кг)

Термін обсте-
ження

До
ПВТ

4 тиж.
ПВТ

12 
тиж.

Кінець
ПВТ

Ч/з 16 
тиж.
після

До ПВТ 4 тиж.
ПВТ

12 тиж.
ПВТ 24 тиж.

RNA HCV/
МО/мл 4,8х106 5,41х103 (-) 

н/в
(-) 
н/в 1,2×105 1,8×104 7,6×103 277 (-) 

н/в
АЛТ /О/л 84 28 38 29 192 141 36 14 13
АСТ/О/л 50 29 37 27 100 78 30 25 20

Заг.білірубін/
мкмоль/л 15,8 15,2 12,9 18,2 13,8 14,3 16,9 12,9

ГГТ/О/л 22 19 20 64 38 24 17 19
ANA <0,5 <0,5 <0,5 0,9

Fe/мкмоль/л 30,14 27,03 22,5 26,4 27,86
ТТГ/мкМО/мл 1,34 1,51 1,87 1,8 1,5 1,9

Лейкоцити/
х109кл/л 5,7 4,21 4,92 4,15 7,24 4,89 4,02 4,58

Тромбоцити/
х109кл/л 224 235 194 191 337 272 254 255

Гемоглобін/
г/л 143 129 131 128 153 127 109 124

Примітка:  н/в – не виявлено.
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рапії метадоном. Ситуація додатко-
во ускладнилась за рахунок приєднан-
ня двобічного коксартрозу з больовим 
синдромом (встановлена 2 група інва-
лідності). На момент першого обсте-
ження 29.04.2014   р. діагноз: Хронічний 
гепатит С з ознаками біохімічної ак-
тивності, фаза вірусологічної активації 
(3120 МО/мл), генотип 3a/b, F-2 (Фібро-
тест), маркери HBV та HIV від`ємні. 
Незважаючи на супутню патологію, па-
цієнт та його родина прийняли рішен-
ня на користь противірусного лікування 
гепатиту С у межах фінансових мож-
ливостей. Таким межам відповідав саме 
Альфапег (+рибівірин/лівел). При перед-
лікувальному «тестуванні» виявлено не-
значне зниження показника тиреотроп-
ного гормону (ТТГ)   – 0,263 мкМО/ мл, 
однак, за результатами ультрасоно-

графії щитоподібної залози, досліджен-
ня вільних тироксину та трийодти-
ронину, антитиреоїдних ан титіл ти-
реоїдна патологія виключена. ПВТ 
розпочата 28.05.14 р.: Альфапег-120 мкг 
на тиждень+рибавірин (лівел) 1200 мг на 
день. Через 4 тижні лікування зафіксова-
на швидка вірусологічна відповідь на тлі 
помірної лейкопенії–3,4×109кл/л (таб. 4). 

В наступний контрольний термін  – 
12 тижнів: швидка подовжена (розши-
рена) вірусологічна відповідь триває, 
кількість лейкоцитів відновилась.

Висновки:
1. Пегінтерферон-альфа на сьогод-

ні залишається препаратом пер-
шої лінії для лікування ХГС згідно 
міжнародним рекомендаціям та 
національним протоколам.

2. Вітчизняний ПЕГ-ІФН Альфапег 

Таблиця 4.

Лабораторний моніторинг хворого Ч., 33 р. 
в контрольні терміни комбінованої противірусної терапії (ПВТ) 

з застосуванням Альфапегу, діагноз: 
хронічний гепатит С, RNA HCV+, gen. 3a/b, F2.

Термін обстеження До ПВТ 4 тиж. ПВТ 12 тиж. ПВТ/1.09.2014 р. ПВТ триває
RNA HCV (МО/мл) 3120 (-) н/в (-) н/в

АЛТ (О/л) 87 22,0 25,4
АСТ (О/л) 55 26,8 28,4

Заг. білірубін (мкмоль/л) 19,5 9,0 10,0
ГГТ (О/л) 219 121

ANA н/в н/в
ТТГ (мкМО/мл) 0,263 0,293 0,362

Т-4 вільний (нг/дл) N 1,4 (N)
АТТГ (МО/мл) N < 20,0 (N)

АТТПО (МО/мл) N < 12,3 (N)
Лейкоцити (х109кл/л) 4,1 3,4 4,0

Тромбоцити (х109кл/л) 171 164 150
Гемоглобін (г/л) 150 148 153

П р и м і т к а :  н/в – не виявлено.
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виробляється по запатентованій 
технології фагозалежного супер-
синтезу і відповідає вимогам GMP.

3. Перший досвід свідчить, що Аль-
фапег може застосовуватись для 
лікування та «переліковування» 
хворих на хронічний гепатит С з 

позитивним результатом (генотип 
1b, вірусологічний рецидив, супут-
ня патологія).

4. Переносимість Альфапегу задовіль-
на, за попередніми даними, цитопе-
нічний синдром маловиражений.

Подальші дослідження тривають.  
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УДК 616.36-002.12-085

АНАЛІЗ ВМІСТУ МАКРО- І МІКРОЕЛЕМЕНТІВ 
ТА БІЛКІВ ГОСТРОЇ ФАЗИ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ, 

ХВОРИХ НА ХГС  АБО КОІНФЕКЦІЮ ВІЛ/ХГС

В.М. Козько, К.В. Юрко, А.В. Бондаренко, Г.О. Соломенник 

Національний медичний університет, м. Харків

Ключові слова: мікроелементи, макроелементи, білки гострої фази, хроніч-
ний гепатит С, ВІЛ-інфекція, коінфекція ВІЛ/ХГС.

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
И БЕЛКОВ ОСТРОЙ ФАЗЫ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ, 

БОЛЬНЫХ ХГС ИЛИ  КОИНФЕКЦИЕЙ ВИЧ/ХГС

В.Н. Козько, Е.В. Юрко, А.В. Бондаренко, А.О. Соломенник 

Содержание макро- и микроэлементов (К, Na, Са, Mg, Zn, Cu и Fe) в сыворотке 
крови определяли методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Всего 
обследовано 99 больных: хроническим гепатитом С (ХГС) – 32 больных, ВИЧ-
инфекцией – 34 и коинфекцией ВИЧ/ХГС – 33 больных. 

У больных ХГС выявлены нарушения метаболизма макро- и микроэлементов, 
белков острой фазы в виде снижения содержания цинка, меди, магния, кальция, 
натрия, гаптоглобина и увеличения уровня меди, железа, калия и церулоплаз-
мина. У ВИЧ-инфицированных пациентов и больных с коинфекцией ВИЧ/ХГС 
установлено снижение уровня цинка, меди, железа, магния, кальция, натрия, 
гаптоглобина, церулоплазмина и увеличение содержания калия. 

Данные системного анализа свидетельствуют, что у больных ХГС система 
гомеостаза макро- и микроэлементов функционирует в режиме гиперкомпенса-
ции (повышенного напряжения), а у ВИЧ-инфицированных и пациентов с ко-
инфекцией ВИЧ/ХГС – в кризисном режиме, т.е. декомпенсации, которая более 
выражена у больных с ВИЧ/ХГС.

Ключевые  слова: микроэлементы, макроэлементы, белки острой фазы, хро-
нический гепатит С, ВИЧ-инфекция, коинфекция ВИЧ/ХГС.
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ESTIMATION OF CONTENT OF MACRO- AND MICROELEMENTS, ACUTE 
PHASE PROTEINS IN HIV-INFECTED PATIENTS, PATIENTS WITH 

CHRONIC HEPATITIS C AND CO-INFECTION HIV/HCV

V.M. Kozko, K.V. Iurko, A.V. Bondarenko, G.A. Solomennyk 

Th e content of macroelements and microelements (potassium (K), sodium (Na), 
calcium (Ca), magnesium (Mg), zinc (Zn), copper (Cu), iron (Fe)) in serum was 
determined by atomic absorption spectrophotometry. Th e study involved 99 patients: 
with chronic hepatitis C - 32 patients, with HIV infection - 34 and co-infection of 
HIV/HCV – 33 patients.

In patients with chronic hepatitis C identifi ed macro- and microelements metabolic 
disorders as a reduction of the Mg, Ca, Na, Zn, haptoglobin and an increase of Cu, 
Fe, ceruloplasmin and K contents. In HIV-infected patients and patients with co-
infection of HIV/HCV identifi ed macro- and microelements metabolic disorders as a 
reduction of the Mg, Ca, Na, Zn, Cu, Fe, haptoglobin, ceruloplasmin and an increase 
of K contents.

Data system analysis suggests that in patients with chronic hepatitis C, homeostasis 
system of macro- and micronutrients operates in hypercompensation (high voltage) 
and in HIV-infected patients and patients with co-infection HIV/HCV in a crisis 
mode, i.e., decompensation, which is more pronounced in patients with coinfection 
HIV/HCV.

Key words: microelements, macroelements, acute phase proteins, chronic hepatitis 
C, HIV-infection, co-infection HIV/HCV.

практично у всіх фізіологічних проце-
сах в організмі, стимулюють і норма-
лізують обмін речовин, впливають на 
кровотворення, зростання, розмно-
ження та інші функції [3]. 

Доведено, що мікроелементи (МЕ) 
приймають участь у механізмах імун-
ної відповіді та функціонуванні імун-
ної системи. Так, цинк (Zn) є ключо-
вим компонентом тимозіну, гормо-
ну, який реалізує ефекти тимусу на 
Т-клітинну ланку імунної системи. 
Залізо (Fe) – це важливіший кофак-
тор для ферментів мітохондріально-
го дихального ланцюга, цитратного 
циклу, синтезу ДНК, воно грає цен-

У 60–70 % ВІЛ-інфікованих хворих 
наявний хронічний гепатит С (ХГС), 
що пов’язано зі спільними шляхами 
зараження [1]. Коінфекція ВІЛ/ХГС 
збільшує ризик гепатотоксичності, 
розвитку фіброзу печінки, цирозу, пе-
чінкової недостатності, гепатоцелю-
лярної карциноми та пов’язаної з ни-
ми летальності [2]. 

Макро- та мікроелементи: каль-
цій (Са), магній (Mg), мідь (Cu), залізо 
(Fe), цинк (Zn) суттєво впливають на 
процеси обміну речовин в організмі та 
зв’язок з ферментами, гормонами, ві-
тамінами та іншими біологічно актив-
ними сполуками, приймають участь 



Гепатологія, 2014, № 3

35

тральну роль у зв’язуванні та тран-
спорті кисню гемоглобіном і міоглобі-
ном; залізовмісні білки необхідні для 
метаболізму колагену, тирозину та 
катехоламінів. Мідь (Cu) – це один із 
важливіших незамінних МЕ. Печінка 
грає провідну роль у метаболізмі міді, 
оскільки Cu є джерелом синтезу це-
рулоплазміну (ЦП). ЦП – це мульти-
функціональний білок, який володіє 
активністю ферроксидази, аміноокси-
дази та частково супероксиддисмута-
зи, бере участь у гомеостазі міді, є біл-
ком гострої фази запальних процесів 
і протектором клітинних мембран від 
перекисного окислення ліпідів [3]. 

Вміст деяких МЕ у тканинах і біо-
логічних рідинах є цінним діагнос-
тичним фактором при багатьох за-
хворюваннях і патологічних станах. 
Інфекційний процес, який виникає 
під дією HCV-інфекції, супроводжу-
ється характерними змінами обміну 
Fe в бік перевантаження [4]. У ВІЛ-
інфікованих пацієнтів спостерігається 
зниження вмісту Fe та Zn у сироватці 
крові [5], але, на жаль, обмаль літера-
турних даних щодо вмісту макро- і мі-
кроелементів у хворих із коінфекцією 
ВІЛ/ХГС. Недостатня вивченість і про-
відна роль у біохімічних процесах ма-
кро- та мікроелементів, білків гострої 
фази обґрунтовує доцільність їх все-
бічного вивчення у ВІЛ-інфікованих, 
хворих на ХГС і коінфекцію ВІЛ/ХГС, 
дослідження їх значення в патогенезі 
даних захворювань.

Мета дослідження: встановити 
роль і поглибити знання про вміст ма-
кро- і мікроелементів, білків гострої 
фази у ВІЛ-інфікованих хворих, хво-

рих на ХГС і коінфекцію ВІЛ/ХГС, 
провести аналіз системи гомеостазу 
мінерального обміну у цих хворих.

Матеріали і методи. Досліджен-
ня проводили на кафедрі інфекційних 
хвороб Харківського національного 
медичного університету, розташова-
ної на базі Обласної клінічної інфек-
ційної лікарні м. Харкова та в Харків-
ському обласному центрі профілакти-
ки та боротьби зі СНІДом. Вміст калію 
і натрію у сироватці крові визначали 
методом полум’яної фотометрії з ви-
користанням фотометра полум’яного 
аналізатора рідини ПАЖ-2; вміст 
кальцію, магнію, міді, заліза і цинку 
у сироватці крові визначали методом 
атомно-абсорбційної спектрофото-
метрії з використанням атомно-аб-
сорбційного спектрофотометра „Са-
турн” і спектрофотометра К-120.1 у 
центральній науково-дослідній ла-
бораторії ХНМУ. Визначення каталі-
тичної концентрації церулоплазміну 
(ЦП) сироватки крові проводили за 
методом Равіна з використанням на-
бору реактивів ПрАТ «Реагент» на 
фотометрі А-25 «Biosystems», Іспанія. 
Визначення вмісту гаптоглобіну (Hp) 
було проведено імунотурбідіметрич-
ним методом з використанням набо-
ру ЧМП «ДІАМЕБ» на фотометрі А-25 
«Biosystems». Іспанія. 

Всього обстежено 99 хворих: ХГС – 
32, ВІЛ-інфекція – 34 і коінфекція ВІЛ/
ХГС – 33 хворих. Вік хворих становив 
17–69 років. Групу порівняння склали 
32 практично здорові особи, які були 
співвідносні за віком і статтю з хвори-
ми досліджуваних груп. Зразки сиро-
ватки крові для досліджень були взяті 
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з інформованої згоди пацієнтів. Дослі-
дження проводилися згідно з протоко-
лом № 5 засідання комісії з питань ети-
ки та біоетики ХНМУ від 06.06.12.

Статистична обробка даних про-
водилася з використанням пакета 
прикладних програм «Statistica for 
Windows», 8.0. Використовувалися 
методи: описової статистики (визна-
чення числових характеристик змін-
них – середньої арифметичної (М), 
середньої помилки вибірки (m), ви-
значення достовірності відмінностей 
(p)), що перевіряються за t-критерієм 
Стьюдента-Фішера в репрезентатив-
них вибірках, метод кореляційних 
структур [6]. 

Результати. У ВІЛ-інфікованих хво-
рих (табл. 1), порівняно з контро лем, ви-
явлено достовірне зниження вмісту Zn – 
на 21 % (р<0,001), Cu – на 37 % (р<0,001), 
Fe – на 32,3 % (р<0,001), Na – на 27,4 % 
(р<0,001), Са – на 29,7 % (р<0,001), Mg – 
на 33 % (р<0,001), а також зниження ак-
тивності ЦП на 41,6  % (р<0,001) і Hp на 
50,7 % (р<0,001). Що стосується вмісту 
К, то він виявив помірну тенденцію до 
збільшення (р>0,05).

При дослідженні вмісту макро- і 
мікроелементів, металозалежних біл-
ків гострої фази в сироватці крові ви-
явлено, що у хворих на ХГС, порівня-
но з контролем, виявлено зниження 
вмісту Zn – на 23,5 % (р<0,001), Hp  – 
на 35,8 % (р<0,05) і збільшення вмісту 
Cu – на 10,1 % (р<0,001), Fe – на 33,3  % 
(р<0,001), ЦП на 21,5 % (р<0,01), Na  – 
на 24,4 % (р<0,001), Са – на 28,5 % 
(р<0,001) і Mg – на 26,6 % (р<0,001). Рі-
вень К виявив незначну тенденцію до 
збільшення на 6,1 % (р>0,05).

У хворих із коінфекцією ВІЛ/ХГС 
виявлено вірогідне зниження вмісту 
Zn – на 38,5 % (р<0,001), Cu – на 35,4  % 
(р<0,001), Fe – на 36,5 % (р<0,001), 
ЦП на 64 % (р<0,01), Нр – на 35,8 % 
(р<0,05), Na – на 29,2 % (р<0,001), 
Са  – на 38 % (р<0,001), Mg – на 36,2 % 
(р<0,001), а вміст К збільшувався на 
17,8 % (р<0,001). 

Системний аналіз отриманих да-
них проводили за допомогою методу 
кореляційних структур [6]. Як випли-
ває з рис. 1, між показниками кореля-
ційних структур виявлено численні 
зв’язки. Системоутворюючою озна-
кою кореляційної структури, тобто 
ознакою з найбільшою кількістю ко-
реляцій, у хворих на ХГС став вміст 
Нр, білка гострої фази, який здат-
ний утворювати з гемоглобіном кро-
ві комплексне з’єднання, яке володіє 
пероксидазною активністю. Нр у цій 
групі хворих (рис. 1) утворює пря-
мі достовірні зв’язки з ЦП (r=0,37; 
р<0,05), Zn (r=0,44; р<0,05), Fe (r=0,57; 
р<0,01) і зворотну кореляцію з К (r=-
0,56; р<0,01). З цього випливає, що 
зниження вмісту Нр поєднується з 
адекватним зниженням ЦП, Zn, Fe та 
збільшенням рівня К. Крім того, через 
непрямі кореляції (рис. 3) зниження 
рівня Нр поєднується зі зниженням 
вмісту Cu, Mg і Ca.

Системоутворюючою ознакою 
структури ВІЛ-інфікованих хворих 
виступає вміст Na, який утворює 
п’ять кореляцій з іншими показника-
ми, а саме: прямі зв’язки з Са (r=0,38; 
р<0,05), Fe (r=0,42; р<0,05), Нр (r=0,36; 
р<0,05), ЦП (r=0,44; р<0,05) і зворот-
ний зв’язок з К (r=-0,33; р<0,05). Ви-
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Таблиця 1.
Вміст макро- і мікроелементів, білків гострої фази у ВІЛ-інфікованих, 

хворих на ХГС і коінфекцію ВІЛ/ХГС (M±m)

Показники Контроль (n=32) ХГС (n=32) ВІЛ-інфекція (n=34) Коінфекція ВІЛ/ХГС
(n=33)

K, ммоль/л 4,45±0,10 4,72±0,14
р>0,05

4,69±0,09
р>0,05
p1>0,05

5,24±0,11
р<0,05
р1<0,01

р2<0,001

Na, ммоль/л 160,7±2,11 121,6±2,81
р<0,001

117,1±2,79
р<0,001
р1>0,05

113,3±2,66
р<0,05
р1<0,05
р2>0,05

Ca, ммоль/л 2,53±0,07 1,81±0,08
р<0,001

1,78±0,06
р<0,001
р1>0,05

1,57±0,06
р<0,001
р1<0,05
р2<0,05

Mg, ммоль/л 0,94±0,013 0,69±0,02
р<0,001

0,63±0,016
р<0,001
р1<0,05

0,60±0,015
р<0,001
р1<0,001
р2>0,05

Zn, мкмоль/л 25,19±0,50 19,34±0,64
р<0,001

19,92±0,69
р<0,001
р1>0,05

15,47±0,62
р<0,001
p1<0,001
р2<0,001

Cu, мкмоль/л 17,84±0,33 19,6±0,42
р<0,001

11,2±0,46
р<0,001
р1<0,001

11,5±0,59
р<0,001
р1<0,001
р2>0,05

Fe, мкмоль/л 19,19±0,68 25,6±0,69
р<0,001

13,0±0,25
р<0,001
р1<0,001

12,24±0,33
р<0,001
р1<0,001
р2>0,05

ЦП, ммоль/л 237,5±5,17 288,5±14,78
р<0,01

139,2±11,9
р<0,001
р1<0,001

85,6±10,3
р<0,01

р1<0,001
р2<0,001

Нр, г/л 1,37±0,13 0,88±0,14
р<0,05

0,67±0,08
р<0,001
р1>0,05

0,32±0,06
р<0,05

р1<0,001
р2<0,001

П р и м і т к а :  р – порівняно з контролем; p1 – порівняно з ХГС; р2 – порівняно з ВІЛ-
інфекцією.
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ходячи з зазначених зв’язків зни-
ження рівня Na поєднується у ВІЛ-
інфікованих хворих із зниженням 
рівня Са, Fe, Нр, ЦП і збільшенням 
К. Через непрямі зв’язки (рис. 1) зни-
ження вмісту Na також поєднується зі 
зниженням рівня Zn і Cu. 

У хворих із коінфекцією ВІЛ/ХГС 
в якості системоутворюючого показ-
ника кореляційної структури висту-
пає вміст цинку, який утворює п’ять 
кореляцій, а саме: прямі з Fe (r=0,53; 
р<0,01), Mg (r=0,37; р<0,05), Са (r=0,32; 
р<0,05), Nа (r=0,28; р<0,05) і зворот-
ний зв’язок з К (r=-0,34; р<0,05). Згід-
но з зазначеними зв’язками знижен-
ня рівня Zn пов’язано зі зниженням 
вмісту Fe, Mg, Са, Nа і збільшенням К. 

При визначенні ступеня інтегро-
ваності кореляційних структур за до-
помогою коефіцієнта лабілізації (КЛ) 

встановлено (рис. 2), що найбільш ін-
тегрованою є така структура хворих на 
ХГС (КЛ = 27,8 %), наступна –структура 
ВІЛ-інфікованих хворих (КЛ=25), а най-
менше зв’язків містить структура хво-
рих із коінфекцією ВІЛ/ХГС (КЛ=22,2).

Для визначення характеру функці-
онування системи гомеостазу макро- 
і мікроелементів важливо встановити 
співвідношення числа внутрішньо-
системних і міжсистемних зв’язків 
між макро- і мікроелементами. Про-
ведений аналіз встановив (рис. 3), 
що у хворих на ХГС відзначається не-
значне домінування внутрішньосис-
темної інтеграції показників (КЛВС/
КЛМС=1,11). У ВІЛ-інфікованих хво-
рих виявлено значне переважання 
числа міжсистемних над внутрішньо-
системними зв’язками (КЛВС/КЛМС 
= 0,56), а у хворих із коінфекцією ВІЛ/

Na 

K 

Zn 

Cu Fe 

Hp 

ЦП 

Mg 
Ca 

- 

Коінфекція ВІЛ/ХГС 
ВІЛ                                                                                        ХГС

Рисунок 1. Кореляційні структури вмісту макро- і мікроелементів, білків гострої фази 
у хворих на ХГС, ВІЛ-інфекцію і коінфекцію ВІЛ/ХГС.
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Рисунок 2. Ступінь інтегрованості кореляційних структур макро- і 
мікроелементів, білків гострої фази залежно від виду патології.

Рисунок 3. Співвідношення числа внутрішньосистемних та міжсистемних 
зв’язків макро- і мікроелементів, білків гострої фази залежно від виду патології.
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ХГС воно проявилося в дуже вираже-
ній формі (КЛВС/КЛмс=0,28). 

Ці результати, згідно концепції 
А.М. Зосімова [6], свідчать про те, що у 
хворих на ХГС розглянута система го-
меостазу функціонує в режимі гіпер-
компенсації (підвищеної напруги), а у 
ВІЛ-інфікованих хворих і особливо у 
хворих із коінфекцією ВІЛ/ХГС – у кри-
зовому режимі, тобто декомпенсації.

Висновки.
1. У хворих на ХГС встановлено про-

яви мікро- і макроелементозу у ви-
гляді зниження рівня цинку, на-
трію, кальцію, магнію, гаптоглобі-
ну та збільшення міді, заліза, калію 
і церулоплазміну.

2. У ВІЛ-інфікованих пацієнтів і хво-
рих із коінфекцією ВІЛ/ХГС вста-

новлено зниження вмісту цинку, 
міді, заліза, натрію, кальцію, маг-
нію, гаптоглобіну, церулоплазміну 
і збільшення рівня калію.

3. Дані системного аналізу свідчать, 
що у хворих на ХГС система го-
меостазу макро- і мікроелементів 
функціонує в режимі гіперком-
пенсації (підвищеної напруги), а у 
ВІЛ-інфікованих хворих і пацієнтів 
із коінфекцією ВІЛ/ХГС – в кризо-
вому режимі, тобто декомпенсації, 
яка більш виражена у хворих із ко-
інфекцією ВІЛ/ХГС. 
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НА  ДОПОМОГУ  ПРАКТИКУЮЧОМУ  ЛІКАРЮ

III фази дослідження BOC і TVR у лі-
куванні HCV-інфекції 1-го генотипу».

Алгоритми лікування для ВОС і 
TVR, включаючи клінічні настанови 
для терапії, що модифікується залеж-
но від вірусологічної відповіді, і пра-
вила припинення лікування, пред-
ставлені на рис. 1А і В.

Потрійна терапія, 
модифікована залежно від типу 

вірусологічної відповіді

Для терапії, модифікованої залеж-
но від типу вірусологічної відповіді під 
час лікування пацієнтів, які не отриму-
вали раніше лікування, докази і прин-
ципи обговорювалися в розділі «Дані 

А
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Подвійна терапія, модифікована 
залежно від типу 

вірусологічної відповіді
Тривалість подвійної комбінованої 

терапії PegIFN і RBV може бути адапто-
вана відповідно до типу вірусологічної 
відповіді. Під час лікування рівень HCV 
слід оцінювати в трьох часових точках, 
незалежно від генотипу HCV: до почат-
ку лікування, на 4-му і на 12-му тижнях.

Ймовірність досягнення SVR пря-
мо пропорційна швидкості зникнення 
RNA HCV (рис. 2).

Лікування слід припинити на 12-му 
тижні, якщо зниження HCV менше 2 log10 
МО/мл. Пацієнтів зі зниженням RNA 
HCV більш ніж на 2 log10 МО /мл або у 
яких не визначається RNA HCV на 12-му 
тижні, поділяють на 3 групи, відповідно 
до їх вірусологічної відповіді (табл. 3):

Рисунок 1. Алгоритм лікування при використанні потрійної терапії, яка включає PegIFN i RBV 
і/або (А) TVR (телапревір), або (В) ВОС (боцепревір).

Рисунок 2. Ймовірність досягнення SVR залежно від типу вірусної відповіді під час перших 
тижнів лікування подвійною терапією PegINF/RBV.
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1. Швидка вірусологічна відповідь 
(RVR – rapid virological respons) - 
якщо RNA HCV не виявляється 
на 4-му тижні лікування.

2. Рання вірусологічна відповідь 
(EVR – early virological responce), 
якщо RNA HCV не визначається 
на 12-му тижні. В деякій літературі 
це називають повною EVR (сEVR).

3. Повільна вірусологічна відпо-
відь (DVR - delayed virological re-
sponce) RNA HCV на 12-му тиж-
ні знижується понад 2 log10 і не 
визначається RNA HCV на 24-му 
тижні. В деякій літературі це на-
зивають частковою EVR (рEVR).

Повторна поява RNA HCV в будь-
який період лікування після досяг-
нення вірусологічної відповіді класи-
фікується як вірусний прорив.

Слід дотримуватися нижченаведе-
ної тривалості лікування відповідно 
до типу вірусологічної відповіді: 

1. Пацієнти, інфіковані HCV 1-го 
генотипу з RVR, можуть прохо-
дити лікування протягом 24 тиж-
нів. Як показали результати не-
давнього метааналізу, цей під-
хід можна застосовувати тільки 
до пацієнтів з низьким вихідним 
рівнем НСV. У зв’язку з тим, що 
залишається невизначеним поріг 
розмежування низького і високо-
го вихідного рівня HCV, пацієн-
тів, інфікованих HCV 1-го гено-
типу (можливо, також пацієнтів, 
інфікованих 4-м генотипом), з 
початковим рівнем вірусного на-
вантаження <400000 МО/мл, слід 
лікувати протягом 24 тижнів; у 
той же час у пацієнтів з більшим 

вихідним рівнем RNA HCV до-
цільно продовжити лікування до 
48 тижнів [41, 56, 57, 59, 61, 62].

2. Пацієнтів, інфікованих 1-м гено-
типом HCV (можливо, також па-
цієнтів, інфікованих 4-м геноти-
пом), які досягли EVR без RVR, 
слід лікувати протягом 48 тижнів 
[61, 63-68]. (Рекомендації (2) і (3) 
без сумніву відносяться до тих 
пацієнтів з 1-м генотипом інфек-
ції, для яких застосування PIs не-
доступно або протипоказано).

3. Пацієнтів, інфікованих 1-м ге-
нотипом HCV, які досягали по-
вільної вірусологічної відповіді 
(DVR), можна лікувати протягом 
72 тижнів, за умови, що на 24-му 
тижні у них не визначається RNA 
HCV. Для інших генотипів отри-
маних даних недостатньо.

4. У пацієнтів, інфікованих 2-м і 
3-м генотипами з RVRі низьким 
вихідним вірусним навантажен-
ням (<400000 МО/мл), можна 
скоротити термін лікування до 
16 тижнів, проте виникає дея-
кий ризик рецидиву після ліку-
вання [54, 69-72].

5. У пацієнтів, інфікованих 2-м і 
3-м генотипами HCV, з наявніс-
тю вираженого фіброзу, цирозу 
або супутніх факторів, що впли-
вають на відповідь (інсуліноре-
зистентність, метаболічний син-
дром, не пов’язаний з вірусним 
ураженням печінки, стеатоз), 
рішення про скорочення три-
валості лікування до 16 тижнів 
приймати не варто, навіть при 
низькому вихідному рівні вірус-
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ного навантаження і наявності 
RVR, у зв’язку з недостатньою 
доказовою базою [55, 73-75].

6. Пацієнтів з 2-м і 3-м генотипами, 
у яких не була досягнута RVR і без 
супутніх факторів, які негативно 

впливають на досягнення вірусо-
логічної відповіді, можна лікува-
ти 48 тижнів, за умови, що на 24-
му тижні в них не визначається 
RNA HCV [41, 76]. Для пацієнтів, 
які отримують подвійну терапію, 

Рисунок 3. Модифікація лікування залежно від типу вірусологічної відповіді у пацієнтів з 1-м 
генотипом, які отримують подвійну терапію PegINF/RBV (а також можна застосовувати для 

пацієнтів з генотипом зі ступенем доказовості В2)
*LVL (низьке вірусне навантаження) <400  000–800  000 MO/мл

Рисунок 4. Модифікація лікування залежно від типу вірусологічної відповіді у пацієнтів з 2-м і 
3-м генотипами, які отримують подвійну терапію PegINF/RBV
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профілі лікування, що модифіку-
ються залежно від вірусологічної 
відповіді, наведені на рис. 3 для 
1-го генотипу HCV і на рис. 4 для 
2-го і 3-го генотипів HCV.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
• Для моніторингу потрійної тера-

пії слід використовувати ПЛР в 
режимі реального часу з нижнім 
порогом визначення <15 МО / мл 
(рекомендація В1).

• Під час лікування пацієнтів з 
1-м генотипом HCV в режимі 
потрійної терапії вимірювання 
RNA HCV слід проводити на 4-, 
8-, 12-, 24-му тижні і в кінці лі-
кування, коли вони приймають 
ВОС, і на 4-, 12-, 24-му тижні і в 
кінці лікування, коли вони при-
ймають TVR (рекомендація A2).

• Під час подвійної терапії при де-
яких генотипах HCV, рівні RNA 
HCV слід визначати до початку лі-
кування, на 4-, 12-, 24-му тижні і в 
кінці лікування (рекомендація А2).

• Слід проводити оцінку вірусо-
логічної відповіді в кінці курсу 
лікування і SVR через 12 або 24 
тижні після закінчення лікуван-
ня (рекомендація А1).

• Важливим критерієм для при-
йняття рішень під час подвійної 
терапії (В2) є вихідний рівень 
РНК HCV (низький або висо-
кий). Найбільш безпечним по-
рогом визначення для розмежу-
вання низького і високого рівнів 
РНК HCV є 400 000 МО/мл (ре-
комендація С2).

• Подвійна терапія для всіх гено-
типів HCV має бути припине-

на на 12-му тижні, якщо зни-
ження РНК HCV менше ніж 2 
log10  МО/мл і на 24-му тижні, 
якщо РНК HCV все ще визнача-
ється (рекомендація В1).

• Потрійна терапія з ВОС має бу-
ти припинена, якщо РНКHCV> 
100  МО/мл на 12-му тижні ліку-
вання або якщо РНК HCV визна-
чається на 24-му тижні лікуван-
ня (рекомендація В1).

• Потрійна терапія з TVR має бу-
ти припинена, якщо РНКHCV> 
1000  МО/мл на 4-му або 12-му тиж-
ні лікування (рекомендація В1).

• Тривалість подвійної терапії по-
винна бути адаптована залеж-
но від вірусологічної відповіді 
на 4-му і 12-му тижнях лікуван-
ня. Ймовірність SVR прямо про-
порційна швидкості зникнення 
РНК HCV (рекомендація В1).

• Для пацієнтів, які отримують по-
двійну терапію, які досягли RVR і 
у яких вихідний рівень титру ві-
русу низький (<400000 МО/мл), 
рекомендується лікування про-
тягом 24 тижнів (для 1-го геноти-
пу) або 16 тижнів (для 2-го і 3-го 
генотипів). При наявності нега-
тивних прогностичних факторів 
вірусологічної відповіді (тобто 
виражений фіброз або цироз, ме-
таболічний синдром, інсуліноре-
резистентності, стеатоз печінки), 
опублікованих відомостей по ек-
вівалентній ефективності скоро-
чених термінів лікування недо-
статньо (рекомендація В2).

• При подвійній терапії пацієнтів з 
2-м або 3-м генотипом і при наяв-
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ності несприятливих прогностич-
них факторів SVR, і при досягнен-
ні EVR або DVR без RVR, трива-
лість лікування може становити 
48 тижнів (рекомендація В2).

• Пацієнти з 1-м генотипом, які 
отримують подвійну терапію і 
досягнули лише DVR, можуть 
отримувати лікування протягом 
72 тижнів, при умові, що на 24-
му тижні в них не визначається 
RNA HCV (рекомендація В2).

Моніторинг безпеки лікування
Після ін’єкції пегільованого IFN-α 

часто виникають грипоподібні симп-
томи. Вони легко контролюються при-
йомом парацетамолу і мають тенден-
цію до ослаблення після 4-6 тижнів 
лікування; на кожному візиті у паці-
єнтів слід оцінювати наявність таких 
клінічних побічних ефектів, як силь-
на втома, депресія, дратівливість, по-
рушення сну і задишка. Рівень тире-
отропіну (TSH) слід визначати через 
кожні 12 тижнів лікування [77].

Гематологічні побічні ефекти пегі-
льованого IFN-α і рибавірину включа-
ють нейтропенію, анемію, тромбоци-
топенію та лімфоцитопенію. Дані па-
раметри слід визначати на 1-, 2- і 4-му 
тижні лікування і з 4-8 тижневим ін-
тервалом після лікування. Призна-
чення ВОС і TVR збільшують ризик 
анемії, особливо у пацієнтів з циро-
зом. Дерматологічні небажані явища 
(AEs, advers events) зустрічаються до-
сить часто під час лікування. У дослі-
дженнях TVR дерматологічні AEs при 
потрійній терапії з TVR в основному 
схожі на AEs, які зустрічалися при лі-

куванні комбінацією PegIFN і RBV, 
але приблизно половина пацієнтів, 
що отримували лікування TVR, по-
відомляли про шкірні висипання[38], 
з яких більш ніж 90% були 1-го або 
2-го ступеня (середнього та важкого). 
В більшості випадків розвиток більш 
важкого ступеня не відбувався.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Зниження дози під час лікування

У разі тяжких побічних ефектів, 
таких як клінічні симптоми важкої де-
пресії, зниження абсолютної кількості 
нейтрофілів нижче 750/мм3 або кіль-
кості тромбоцитів нижче 50 000/ мм3, 
доза пегільованого IFN-α повинна бу-
ти зменшена; при використанні пе-
гільованого IFN-α2а доза може бути 
знижена з 180 мкг на тиждень до 135 
мкг на тиждень, а у разі потреби – до 
90 мкг на тиждень. При використан-
ні пегільованого IFN-α2b доза може 
бути зменшена з 1,5 мкг/кг маси тіла 
на тиждень до 1,0 мкг/кг маси тіла на 
тиждень і потім до 0,5 мкг/кг маси ті-
ла на тиждень. Прийом пегільованого 
IFN-α повинен бути припинений у ра-
зі вираженої депресії, зниження абсо-
лютної кількості нейтрофілів нижче 
500/мм3 або зниження кількості тром-
боцитів нижче 25000/мм3. У випад-
ку збільшення кількості нейтрофілів 
або тромбоцитів лікування може бути 
відновлено, але в меншій дозі. Термін 
переривання лікування інтерфероном 
має бути якомога коротким. Тривала 
перерва у введенні інтерферону мо-
же знизити ефективність лікування та 
сприяти виникненню резистентнос-
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ті до терапії. Отже, у випадках, коли 
кількість нейтрофілів і тромбоцитів 
обумовлює істотну затримку у віднов-
ленні призначення IFN, від лікування 
слід відмовитися. При інфекції віру-
сом 1-го генотипу немає ніякого сен-
су продовжувати лікування рибавіри-
ном і PI першого покоління без IFN. 
У випадку розвитку вираженої анемії 
(гемоглобін<10 г/дл) дозу рибавірину 
необхідно поступово знижувати на 
200 мг за один раз, зниження гемогло-
біну пришвидшується при додаванні 
PI першого покоління до комбінації 
PegIFNі RBV. Інтенсивніше зниження 
дози може знадобитися для пацієн-
тів з швидким зниженням гемоглобі-
ну, зокрема, якщо вихідний рівень ге-
моглобіну був низький, особливо при 
потрійній терапії. Прийом рибавірину 
слід припинити, якщо рівень гемогло-
біну знизився нижче 8,5 г/дл. Як варі-
ант можуть бути використані факто-
ри росту, для того щоб зберегти вико-
ристання високих доз пегільованого 
IFN-α і/або рибавірину (див. нижче) 
[40, 41, 53, 77-82].

Лікування слід негайно припини-
ти у разі розвитку вираженого гепа-
титу (рівень АЛТ більш ніж в 10 ра-
зів вище норми, якщо цього не було 
на початку лікування), або у разі роз-
витку важкої бактеріальної інфекції 
будь-якої локалізації, незалежно від 
кількості нейтрофілів. Дози ВОС і 
TVR не повинні зменшуватися під час 
лікування, бо це може сприяти розви-
тку резистентності до антивірусних 
препаратів. Для обох PI лікування по-
винно бути або повністю припинено 
унаслідок побічних ефектів, або три-

вати в тій самій дозі, за умови при-
значення допоміжної терапії. Для ви-
рішення цього питання слід брати до 
уваги побічні ефекти та ймовірність 
досягнення SVR при поточній терапії. 
Якщо прийом ВОС або TVR припиня-
ється, то він не повинен поновлювати-
ся в тому ж курсі лікування.

Заходи щодо поліпшення 
ефективності лікування

Повинні бути реалізовані прості 
заходи з підвищення прихильності 
до лікування, було доведено, що вони 
асоційовані з достовірно вищими по-
казниками SVR.

Прихильність до лікування
Повна прихильність до лікуван-

ня як пегільованим IFN-α, так і риба-
вірином, асоційована з підвищенням 
частоти досягнення SVR. Рекомендо-
вано ретельно оцінювати кожен показ 
до зниження дози і старатися якнай-
швидше відновити оптимальні дози 
кожного з препаратів. Прихильність 
до терапії проти HCV визначається 
як отримання ≥80% дози призначено-
го пегільованого IFN-α і рибавірину 
протягом ≥80% періоду лікування. У 
цьому визначенні не робиться відмін-
ностей між пропущеними дозами та 
припиненням лікування [83]. Субоп-
тимальний вплив IFN зумовлений, го-
ловним чином, дотерміновим припи-
ненням терапії, а не випадково пропу-
щеними дозами [84]. Слід відзначити, 
що і лікарі [85], і пацієнти [86] пере-
оцінюють прихильність до лікування. 
Субоптимальний вплив IFN може та-
кож сприяти виникненню резистент-
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них варіантів вірусів при схемах, що 
містять DAA, особливо в ранньому 
періоді лікування.

Перед початком противірусної те-
рапії пацієнти повинні бути проін-
формовані про режим і можливі по-
бічні ефекти лікування.

Також пацієнтів слід проінструк-
тувати з приводу профілактичних та 
терапевтичних заходів по зменшен-
ню цих побічних ефектів; наприклад, 
за допомогою застосування антипіре-
тиків, анальгетиків і антидепресантів 
(див. нижче). У разі виникнення побіч-
них ефектів слід забезпечити можли-
вість швидко отримати консультацію 
лікаря чи спеціалізованого медперсо-
налу з метою зниження випадків при-
пинення лікування до мінімуму. Слід 
встановити процедуру повторного ви-
клику пацієнта у разі пропущеного ві-
зиту. Приклади успішних стратегій для 
поліпшення клінічної оцінки, забез-
печення прихильності та досягнення 
SVR включають стаціонарну [87] і по-
ліклінічну інтегровану медичну допо-
могу [88], громадську службу телеме-
дицини [89], консультації медсестер 
[90], психологічну освіту [91], лікуван-
ня під безпосереднім спостереженням 
[92-95] та роботу фахівців груп взає-
модопомоги [88, 96, 97]. Ключовим еле-
ментом ефективного клінічного веден-
ня пацієнтів з HCV у рамках всіх цих 
параметрів є доступ до багатопрофіль-
ної допомоги, що зазвичай включає лі-
карську і медсестринську допомогу.

Заходами для підвищення при-
хильності є міждисциплінарна осві-
та та послуги з моніторингу, зокрема, 
допомога спеціально навченої медсе-

стри [98, 99]. Для іноземних пацієнтів 
проблеми мови та розуміння повинні 
бути вирішені до початку лікування.

Для максимального збільшення 
ймовірності позитивного результа-
ту для пацієнтів, які починають ліку-
вання HCV за новими схемами, захо-
ди мають бути присвячені попередній 
оцінці та підготовці пацієнта до ліку-
вання [100, 218].

РЕКОМЕНДАЦІЇ
• Лікування пацієнтів з HCV по-

винно здійснюватися в рамках 
багатопрофільної допомоги (ре-
комендація А1).

• Пацієнтам, інфікованим HCV, 
слід пояснювати важливість при-
хильності до лікування для до-
сягнення SVR (рекомендація A1).

• Для пацієнтів з соціально-еко-
номічними труднощами та емі-
грантів соціальна підтримка має 
бути компонентом тактики ве-
дення (рекомендація В2).

• Для осіб, які продовжують ак-
тивне вживання ін’єкційних 
наркотиків, є обов’язковим до-
ступ до програм замісної терапії 
(рекомендація А1).

• Групи підтримки повинні оці-
нюватися як засіб для покра-
щення тактики ведення пацієн-
тів з HCV (рекомендація В2).

• Лікування інфекції HCV мо-
же розглядатися також для па-
цієнтів, які активно вживають 
наркотики, за умови, що вони 
хочуть отримувати лікування, 
здатні й готові підтримувати ре-
гулярні візити до лікаря. Крім 
того, необхідно враховувати по-
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тенційну лікарську взаємодію 
між призначеними і непризна-
ченими препаратами (рекомен-
дація А1).

Корекція супутніх факторів

Маса тіла. Високий індекс ма-
си тіла (ІМТ) несприятливо впливає 
на результати лікування комбінаці-
єю PegIFN і RBV, навіть після корекції 
дози [101]. Рекомендується зниження 
маси тіла до початку лікування, але 
даних про те, що це може поліпшити 
частоту SVR, недостатньо.

Ліпіди. Життєвий цикл HCV тісно 
пов’язаний з метаболізмом ліпідів. Бу-
ло показано, що деякі препарати, які 
знижують холестерин, інгібують ре-
плікацію HCV і, таким чином, можуть 
поліпшити швидкість відповіді на лі-
кування, але дані про це обмежені.

Алкоголь. Споживання алкоголю 
негативно впливає на прихильність 
до лікування [102]. Тому слід реко-
мендувати пацієнтам припинити 
або зменшити споживання алкого-
лю до початку лікування. Інфікова-
ні HCV пацієнти, які вживають ал-
коголь, але здатні повністю пройти 
курс лікування інфекції HCV, пока-
зали схожі результати частоти SVR, 
що і пацієнти, які не вживають алко-
голь [103, 104]. Лікування пацієнтів, 
не здатних відмовитися від вживан-
ня алкоголю, має бути адаптоване до 
конкретного пацієнта, зосереджене 
на його здатності дотримуватися лі-
кування та відві дувати лікаря. Па-
цієнти з гепатитом С, що вживають 
алкоголь під час лікування, отри-

мують користь від додаткової під-
тримки під час противірусної тера-
пії [102-105].

Метаболічний синдром. Інсулі-
норезистентність і цукровий діабет 
2-го типу, незалежно від їх патогене-
зу, прискорюють прогресування за-
хворювання печінки і збільшують 
ризик розвитку НСС. Вони також 
зменшують відповідь на стандартну 
комбінацію PegIFN і RBV. При цьо-
му малоймовірно, що вони також мо-
жуть знизити відповідь на лікування 
за схемами, які містять PI [106]. HCV 
per se не несе підвищеного ризику ме-
таболічного синдрому, але здатний 
порушити гомеостаз глюкози за допо-
могою деяких прямих і непрямих ме-
ханізмів, що веде до печінкової і поза- 
печінкової інсулінорезистентності. Це 
призводить до підвищеного ризику 
розвитку цукрового діабету 2-го ти-
пу у сприйнятливих осіб. HCV також 
може викликати стеатоз печінки, осо-
бливо у пацієнтів, інфікованих HCV 
3-го  генотипу [107].

Підтримуюча терапія

Фактори росту. Передбачаєть-
ся, що використання гематологічних 
факторів росту допомагає обмежити 
необхідність в зниженні дози під час 
лікування. Рекомбінантний еритро-
поетин (EPO — recombinant erythro-
poietin) може використовуватися для 
підтримки або підвищення рівня ге-
моглобіну, щоб уникнути зниження 
дози рибавірину або переривання йо-
го прийому. Хоча до теперішнього мо-
менту не проводилося перспективних 
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досліджень, явно, що EPO демонстру-
ють позитивний вплив на SVR, його 
широко застосовують з високими до-
зами рибавірину для підтримки і по-
ліпшення якості життя під час ліку-
вання [108]. EPO призначають, коли 
рівень гемоглобіну падає нижче 10 г/
дл, і надалі підбирають дози для під-
тримки рівня гемоглобіну між 10 і 12 
г/дл. Проте не існує спільної думки 
щодо використання EPO, оптималь-
ного дозування, користі від лікуван-
ня, потенційного ризику та еконо-
мічної ефективності. У багатьох єв-
ропейських країнах вартість EPO не 
відшкодовується [109, 110]. Більш ви-
ражена анемія спостерігається при лі-
куванні за схемою потрійної терапії із 
застосуванням PI, ніж при лікуванні 
комбінацією PegIFN і RBV. У перспек-
тивному дослідженні, в якому порів-
нювали призначення ЕРО і зниження 
дози рибавірину у відповідь на ане-
мію, що виникла в результаті потрій-
ної терапії, яка включає ВОС, показ-
ники SVR не залежали від зниження 
дози рибавірину. Результати дозволя-
ють зробити висновок, що в даній си-
туації у відповідь на виникнення ане-
мії повинна бути зменшена доза риба-
вірину, і це зниження дози не впливає 
на ймовірність досягнення SVR [111].

На даний момент нема явних дока-
зів того, що нейтропенія при лікуван-
ні комбінацією PegIFN і RBV має нега-
тивні ефекти. Застосування колонієс-
тимулюючого фактору гранулоцитів 
(G-CSF, granulocyte colony stimulating 
factor) може дозволити пацієнтам 
продовжити чи поновити оптималь-
ний рівень терапії, в систематичному 

огляді були представлені недостатні 
докази того, що це підвищує ймовір-
ність SVR, порівняно із зменшенням 
дози IFN. Побічні явища G-CSF були 
легкими. Економічна оцінка була не-
переконливою [112].

Припинення лікування внаслідок 
тромбоцитопенії є рідкісним, і паці-
єнти з низьким вмістом тромбоцитів 
можуть, зазвичай, починати лікування 
PegIFN і RBV без почастішання епізо-
дів значних кровотеч. Агоністи рецеп-
торів тромбопоетину можуть збільши-
ти кількість тромбоцитів у крові. Два з 
них, romiplostim і eltrombopag, доступ-
ні в даний час. Останній, як було пока-
зано, збільшує кількість тромбоцитів 
при тромбоцитопенії у пацієнтів з ци-
розом, асоційованим з HCV [113]. Оби-
два препарати отримали реєстраційне 
свідоцтво для використання у пацієн-
тів з первинною імунною тромбоци-
топенією, яка не піддається загально-
прийнятому лікуванню. Тривають клі-
нічні випробування цих агоністів при 
тромбоцитопенії, пов’язаної з HCV 
[114]. Існує схвалення FDA (Foodand 
Drug Administration  – Управління з 
санітарного нагляду за якістю харчо-
вих продуктів і медикаментів) для ви-
користання препарату eltrombopag для 
початку і продовження противірус-
ної терапії, заснованої на IFN-α, у па-
цієнтів з тромбоцитопенією. Схвален-
ня грунтувалося виключно на даних, 
отриманих з досліджень подвійної те-
рапії та RBV. У цій ситуації тромбоз во-
рітної вени є потенційно небезпечним 
ускладненням в сенсі підвищення кіль-
кості тромбоцитів, особливо у пацієн-
тів з пізніми стадіями цирозу. Таким 
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чином, метою підтримуючої терапії 
має бути підвищення кількості тром-
боцитів до безпечного рівня, але не в 
межах норми.

Антидепресанти. Депресія чи-
нить серйозний вплив на якість життя, 
пов’язану зі здоров’ям, під час лікуван-
ня PegIFN і RBV і є найчастішою при-
чиною припинення лікування в базо-
вих клінічних випробуваннях. Пацієн-
ти з наявністю депресії в анамнезі та/
або ознаками депресії повинні бути 
оглянуті психіатром до початку ліку-
вання з метою оцінки ризику. Вони по-
винні знаходитися під наглядом психі-
атра, якщо це необхідно. При необхід-
ності антидепресивна терапія повинна 
бути розпочата під час лікування, а на-
ступне лікарське спостереження по-
трібно, щоб прийняти рішення про не-
обхідність переривання лікування IFN.

Бідне соціальне функціонуван-
ня асоційоване з вперше виниклою 
депресією протягом лікування IFN. 
Супутні психічні захворювання не 
асоціюються з низьким рівнем при-
хильності, скороченням лікування 
або зменшенням SVR під час лікуван-
ня IFN [218]. Відносні психіатричні 
протипокази до призначення тера-
пії інфекції HCV включають гострі, 
серйозні і неконтрольовані психічні 
розлади. Хоча дані суперечливі, дослі-
дження показують, що профілактичне 
призначення антидепресантів може 
зменшити IFN-індуковану депресію, 
особливо у пацієнтів з попередньою 
або поточною депресією. Специфічні 
симптоми депресії дуже добре відпо-
відають на лікування серотонінергіч-
ними антидепресантами. [115].

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Спостереження за  пацієнтами, 
що досягли SVR, 

після закінчення лікування.
У пацієнтів без цирозу печінки, що 

досягли SVR, слід провести повторне 
визначення РНК HCV через 48 тижнів 
після лікування. Якщо RNA HCV як і 
раніше не визначається, то інфекція 
може розглядатися як остаточно елі-
мінована, повторне визначення RNA 
HCV проводити не потрібно. Оскіль-
ки гіпотиреоз може виникнути після 
припинення терапії, рівень ТТГ також 
слід оцінювати через 1 і 2 роки після 
лікування. Пацієнтам, у яких спочат-
ку існували додаткові фактори ура-
ження печінки (зокрема, вживання 
алкоголю і/або цукровий діабет 2-го 
типу) повинний, при необхідності, ре-
гулярно проводитися ретельний клі-
нічний огляд.

Пацієнти з цирозом печінки, які 
досягли SVR, повинні проходити об-
стеження з приводу НСС кожні 6 мі-
сяців з використанням ультразвуко-
вого дослідження і з приводу варикоз-
них вен стравоходу з використанням 
ендоскопії, якщо наявність варикоз-
них вен була зафіксовано ендоскопіч-
но до початку лікування (хоча кро-
вотеча з варикозних вен, яка вперше 
виникла після досягнення SVR, спо-
стерігається рідко). Наявність додат-
кових факторів ураження печінки, 
таких як вживання алкоголю та/або 
цукровий діабет 2-го типу, можуть ви-
значити необхідність додаткових клі-
нічних оглядів.
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Повторне інфікування 
після успішного лікування HCV

Залишається деяка стурбованість, 
що повторне інфікування внаслідок 
постійної ризикованої поведінки або 
повернення до попереднього способу 
життя з ризикованою поведінкою, мо-
жуть звести нанівець потенційну ко-
ристь від лікування. Зареєстровані по-
казники частоти повторного інфіку-
вання після успішного лікування HCV 
серед пацієнтів з високим ризиком, та-
ких як PWID, є низькими, з очікуваною 
оцінкою в 1-5% щорічно [116-120, 218].

Повторне лікування пацієнтів 
з нестійкою вірусологічною 

відповіддю на пегільований IFN 
і рибавірин.

Існує значна кількість пацієнтів з 
1-м генотипом гепатиту С, які отри-
мали лікування пегільованим  або 
стандартним IFN і рибавірином і не 
досягли SVR. Цих пацієнтів можна 
розділити на три групи. Рецидив віре-
мії: пацієнти, у яких до кінця лікуван-
ня RNA HCV не визначалась, але які 
не досягли SVR.

1. Часткова вірусологічна відпо-
відь: пацієнти, у яких спостеріга-
лося зниження RNA HCV> log10 
МО/мл через 12 тижнів лікуван-
ня, але РНК HCV визначається.

2. Нульова відповідь: пацієнти, у 
яких спостерігалося зниження 
РНК HCV<log10 МО/мл через 
12 тижнів лікування.

Потрійна терапія для пацієнтів з 
1-м генотипом, які отримали вірусо-

логічну невдачу під час попередньої по-
двійної терапії PegIFNі RBV.

Проведені фази II і III клінічних 
випробувань з використанням ВОС і 
TVR на пацієнтах, які не досягли SVR, 
незважаючи на попереднє лікування 
за схемою подвійної антивірусної те-
рапії. Дослідження RESPOND-2 з ви-
користанням ВОС включало 403 па-
цієнти з попередньою повторною ві-
ремією або з частковою відповіддю 
[121]. Пацієнти з попередньою нульо-
вою відповіддю не були включені в це 
дослідження. Всі пацієнти отримува-
ли вступне лікування PegIFN і RBV 
протягом 4 тижнів. Потім пацієнти 
були рандомізовані на 3 групи. Група 
1 отримувала PegIFN і RBV і ВОС про-
тягом додаткових 44 тижнів (до 48-го 
тижня). Група 2 отримувала лікуван-
ня, модифіковане залежно від віру-
сологічної відповіді, де всі пацієнти 
отримували PegIFN і RBV протягом 
додаткових 32 тижнів (до 36 тижнів). 
Ті пацієнти з 2-ї групи, у яких на 8-му 
і 12-му тижнях не визначалась РНК 
HCV, закінчували лікування на 36-му 
тижні. Пацієнти, яких на 8-му тиж-
ні РНК HCV позитивна, але на 12-му 
тижні була негативна, продовжували 
лікування PegIFN і RBV після 36-го 
тижня до 48-го тижня. Група 3 отри-
мувала PegIFN і RBV і ВОС протягом 
додаткових 44 тижнів. Частота SVR 
була 21, 59 і 66% в 1-й 2-й і 3-й групі 
відповідно.

Переваги потрійної терапії перед 
подвійною спостерігаються у пацієн-
тів з попередньою вірусологічною не-
ефективністю у вигляді рецидиву ві-
ремії, часткової відповіді, нульової 
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відповіді. Схеми застосування ВОС і 
TVR в обох дослідженнях суттєво від-
різняються, але частота досягнення 
SVR подібна. BOC не використовуєть-
ся широко у пацієнтів з попередньою 
нульовою відповіддю.  

В дослідженні PROVIDE пацієн-
ти з нульовою відповіддю з контроль-
них груп II або III фази досліджень, 
яких потім повторно лікували за схе-
мою потрійної терапії з ВОС, показа-
ли частоту SVR 38%. Кращий резуль-
тат у тих, у кого було зареєстровано 
зниження RNA HCV>1 log протягом 
вступного 4-тижневого періоду [123]. 
У пацієнтів з цирозом гірші резуль-
тати, для них не дозволено застосо-
вувати лікування, що модифікується 
залежно від вірусологічної відповіді. 
Для пацієнтів без цирозу печінки і з 
рецидивом віремії може застосову-
ватися лікування, яке модифікується 
залежно від вірусологічної відповіді. 
Для пацієнтів з попередньою частко-
вою або нульовою відповіддю потріб-
на повна тривалість лікування. 

Для схем лікування з ВОС і TVR 
правила припинення лікування іден-
тичні тим, які застосовуються для па-
цієнтів, що не отримували раніше лі-
кування. Неефективність лікування в 
значній мірі пов’язана з появою вірус-
ної резистентності. Значимість довго-
тривалої вірусної резистентності неві-
дома. Для пацієнтів з низьким шансом 
відповіді на потрійну терапію, засно-
вану на РI (пацієнти з цирозом і попе-
редньою нульовою відповіддю), баланс 
для потенційного лікування повинен 
бути скерований у напрямку нових 
противірусних препаратів. Пацієнти з 

неефективною відповіддю на лікуван-
ня ВОС не повинні отримувати по-
вторне лікування з TVR або vice versa.

Лікування пацієнтів з важкими ура-
женнями печінки

Компенсований цироз
Для пацієнтів з компенсованим 

цирозом настійливо рекомендується 
лікування з метою попередження 
ускладнень хронічної HCV-інфекції, 
яка розвивається в короткі та середні 
строки винятково у цій групі. У вели-
ких когортних дослідженнях і мета-
аналізах показано, що досягнення SVR 
у пацієнтів з вираженим фіброзом 
пов’язано зі значним зниженням 
епізодів клінічної декомпенсації та 
захворюваності на НСС [124, 125]. 
Проте, частота SVR при лікуванні Pe-
gIFN і RBV нижча у пацієнтів з вира-
женим фіброзом або цирозом, ніж у 
пацієнтів з незначно вираженим або 
помірним фіброзом. Хоча частота SVR 
при потрійній терапії з РI перевершує 
при подвійній терапії, стадії фіброзу 
також мають негативне значення.

Особлива увага повинна приді-
лятися контролю і впливу на побічні 
ефекти подвійної і потрійної терапії у 
пацієнтів, старші за віком мають гіршу 
переносимість, ніж пацієнти з меншим 
ураженням печінки. Нові дані підкрес-
люють значну кількість побічних і не-
гативних проявів під час лікування 
пацієнтів із цирозом печінки за схе-
мами, що містять РI, особливо, у яких 
кількість тромбоцитів <100  000/ мм 3 
і рівень альбуміну сироватки <35  г/
дл до початку лікування  [36]. З цієї 
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причини для пацієнтів з вираженим 
компенсованим ураженням печінки, 
потрійну терапію з РI, повинні про-
водити у відповідних центрах. Для 
пацієнтів з некомпенсованими захво-
рюваннями печінки сучасна потрій-
на терапія непридатна. У пацієнтів з 
цирозом, враховуючи портальну гі-
пертензію і гіперспленізм, кількість 
лейкоцитів і тромбоцитів може бути 
початково низькою [26], і можуть по-
служити протипоказами до лікуван-
ня. Фактори росту можуть бути осо-
бливо корисні в цій групі. Наприклад, 
агоніст рецепторів тромбопоетину 
eltrombopag використовується для 
підвищення кількості тромбоцитів у 
пацієнтів із цирозом HCV. Підвищен-
ня кількості тромбоцитів дозволяє 
призначення IFN-α [113]. Можливий 
ризик тромбозу ворітної вени, осо-
бливо якщо кількість тромбоцитів у 
пацієнтів з цирозом досягає високих 
показників. Таким чином, eltrombopag 
слід використовувати з обережніс-
тю і тільки для підвищення кількості 
тромбоцитів до низького, але безпеч-
ного рівня. Незалежно від досягнення 
SVR, пацієнти з цирозом повинні ре-
гулярно проходити обстеження на ви-
явлення НСС і портальної гіпертензії, 
бо ризик ускладнень після елімінації 
HCV зменшується, але не усувається.

Рекомендації
• Пацієнти з компенсованим ци-

розом печінки повинні отриму-
вати лікування при відсутності 
протипоказів, з метою поперед-
ження ускладнень в ближній- і 
середньотерміновій перспективі 
(рекомендація В2).

• Контроль і вплив на побічні ефек-
ти, особливо у пацієнтів з пор-
тальною гіпертензією, низькою 
кількістю тромбоцитів і низьким 
рівнем альбуміну сироватки, по-
винен проводитися з особливою 
ретельністю. У даній групі мо-
жуть використовуватися факто-
ри росту (рекомендація С2).

• Пацієнти з цирозом повинні ре-
гулярно проходити обстеження 
для виявлення НСС, незалежно 
від досягнення SVR (рекоменда-
ція А1).

Пацієнти з показами для транс-
плантації печінки

Трансплантація печінки (ТП) це –
лікування вибору для пацієнтів з тер-
мінальними стадіями захворювання 
печінки. Проте, рецидив гепатиту С, 
внаслідок реінфекції трансплантату, 
є поширеним[127]. Противірусна те-
рапія у пацієнтів, які очікують транс-
плантацію, попереджує реінфекцію 
трансплантату, якщо досягнута SVR 
[128-130]. Більше половини пацієнтів 
мають протипокази до використан-
ня PegIFN, RBV. Результати лікування 
у цій групі пацієнтів, з надзвичайно 
вираженими ураженнями печінки в 
основному мізерні. Противірусна те-
рапія показана пацієнтам із збереже-
ною функцією печінки (клас А за шка-
лою Child-Pugh) і пацієнтам, у яких 
показом до трансплантації є НСС. 
Для пацієнтів з цирозом класу В за 
шкалою Child-Pugh, противірусне лі-
кування може бути запропоновано на 
індивідуальній основі в спеціалізова-
них центрах, переважно пацієнтам з 
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предикторами хорошої відповіді, та-
кими, як 2-ий чи 3-ій генотип HCV, 
або пацієнтам з низьким вихідним 
рівнем РНК HCV. Пацієнтів з цирозом 
класу С за шкалою Child-Pugh не слід 
лікувати за схемами, заснованими на 
IFN-α, внаслідок дуже високого ризи-
ку життєво-небезпечних ускладнень 
[128-130].

Лікування спеціальних груп

ВІЛ-коінфекція
Прогресування захворювання пе-

чінки прискорюється у хворих з ко-
інфекцією ВІЛ і HCV, особливо для 
пацієнтів з низькою кількістю CD4- 
позитивних клітин і ослабленим іму-
нітетом. З цієї причини, рання проти-
вірусна терапія повинна розглядатися 
для пацієнтів з коінфекцією ВІЛ і HCV 
[143]. Якщо у пацієнта спостерігаєть-
ся важкий імунодефіцит, з кількіс-
тю CD4 позитивних клітин <200  клі-
тин/ мкл, кількість CD4 клітин пови-
нна бути підвищена призначенням 
високоактивної антиретровірусної 
терапії до початку лікування проти 
HCV. Під час лікування PegIFN і RBV 
слід уникати призначення таких пре-
паратів, як диданозин, ставудин і зи-
довудин. Функції препарату абакавір 
обговорюються, і недавно опубліко-
вані дані не суперечать його викорис-
танню з рибавірином [144]. Важкість 
ураження печінки слід оцінювати до 
початку лікування за допомогою біо-
псії або неінвазивних методів (серо-
логічних тестів або LSM). Покази для 
лікування HCV ідентичні показан-
ням для пацієнтів з моноінфекцією 

HCV   [145]. Така схема пегільованого 
IFN-α повинна використовуватися як 
для пацієнтів з коінфекцією ВІЛ, так і 
для пацієнтів без інфекції ВІЛ. Для па-
цієнтів, які отримують подвійну тера-
пію з PegIFN і RBV, опубліковані дані 
не досить ясно визначають оптималь-
ну дозу рибавірину і оптимальну три-
валість лікування. Для пацієнтів з 2-м 
або 3-м генотипом може бути реко-
мендована фіксована доза рибавіри-
ну (800 мг на день). Вцілому, для паці-
єнтів з 1-м генотипом HCV, лікування 
рибавірином асоціюється з ймовірніс-
тю досягнення SVR [146]. Проте нема 
явної переваги ефективності дози ри-
бавірину, залежної від маси тіла(1-1,2 г 
в день), над фіксованою дозою (800 мг 
на день) [147]. Вища доза асоціюється 
з більш вираженим зниженням гемо-
глобіну. Для генотипів HCV, які легко 
піддаються лікуванню, не проводи-
лось рандомізованого порівняння 48 
проти 24 тижнів лікування. Повинен 
виконуватися контроль вірусної кі-
нетики в процесі лікування. Пацієн-
тів слід лікувати відповідно до їх ві-
русологічної відповіді на 4-му, 12-му 
тижні. Для пацієнтів із сприятливим 
генотипом, у яких отримано негатив-
ний результат РНК HCV через 4 тижні 
(RVR), може бути достатньою трива-
лість лікування в 24 тижні. Для паці-
єнтів, які досягли EVR, але не досягли 
RVR, рекомендується тривалість ліку-
вання 48 тижнів, незалежно від гено-
типу HCV. Для даного генотипу, при 
лікуванні за схемою подвійної терапії 
з PegIFN і RBV, частота SVR, як пра-
вило, нижча для пацієнтів з коінфек-
цією, ніж для пацієнтів з моно інфек-



Гепатологія, 2014, № 3

56

цією HCV. ВІЛ-позитивних пацієн-
тів, інфікованих 1-м генотипом HCV, 
що раніше не отримували лікування з 
приводу інфекції HCV, слід розгляда-
ти як кандидатів для потрійної проти-
вірусної терапії з пегільованим IFN-α, 
рибавірином та TVR або BOC. У не-
щодавно представлених даних пока-
зано, що ці комбінації можуть без-
печно використовуватися одночасно 
з окремими схемами противірусного 
лікування ВІЛ, і частота SVR збільшу-
ється при включенні РI в лікування 
інфекції HCV [148, 149]. У цих дослі-
дженнях дозволені ВІЛ-противірусні 
препарати включали аналоги нуклео-
зидів, ефавіренз, ралтегравір і окремі 
посилені ритонавіром інгібітори про-
теази ВІЛ [150].

Єдина настанова для ведення ВІЛ-
інфікованих пацієнтів з гострою HCV 
інфекцією була опублікована в 2011 р. 
[151]. Незалежно від генотипу інфек-
ції, клінічні керівництва рекоменду-
ють комбінацію пегільованого IFN-α і 
рибавірину в дозі, яка залежить від ма-
си тіла пацієнта. Тривалість лікування 
може визначатися кінетикою відпові-
ді: 24 тижні лікування призначаються 
пацієнтам з негативним аналізом RNA 
в сироватці через 4 тижні (RVR) і 48 
тижнів для тих, у кого перший негатив-
ний аналіз RNA в сироватці зареєстро-
ваний пізніше 4 тижнів.

Рекомендації
• Пацієнтів слід лікувати пегільо-

ваним IFN-α, рибавірином та PIs 
аналогічно, що і пацієнтів з мо-
ноінфекцією (рекомендація В2).

• При значному рівні реплікації 
HBV до, протягом або після клі-

ренсу HCV може бути показа-
на одночасна терапія аналогами 
нуклеозидів і нуклеотидів HВV 
(рекомендація С2).

Лікування пацієнтів 
з супутніми захворюваннями

Пацієнти на гемодіалізі. Інфек-
ція HCV широко поширена в паці-
єнтів, які знаходяться на гемодіалізі, 
і асоціюється з підвищеним ризиком 
загальної смертності та смертності, 
пов’язаної з хворобами печінки. До-
цільність призначення противірус-
ної терапії для пацієнта, що одержує 
діалізне лікування, вимагає спеціаль-
ного розгляду супутніх захворювань, 
тому що ураження печінки може ма-
ти незначний вплив на прогноз за-
хворюваності та смертності. Імуносу-
пресія може прискорити асоційовані 
з HCV ушкодження печінки, а IFN-α 
може викликати відторгнення нирко-
вого трансплантату. З цієї причини, 
противірусна терапія повинна розгля-
датися для всіх пацієнтів, які отриму-
ють гемодіалізне лікування, і які бу-
дуть кандидатами для трансплантації 
нирки. Відображаючи стурбованість 
з використання рибавірину в цьому 
лікуванні, більшість опублікованих 
даних описують використання IFN-
монотерапії, в основному, в невели-
ких дослідженнях з використанням 
звичайного IFN-α [154]. Пегільований 
IFN-α накопичується у пацієнтів з ви-
раженою нирковою дисфункцією, що 
потребує зменшення дози. Рекомен-
дована доза PegIFNα 2а в цьому ви-
падку – 135 мкг на тиждень. Комбі-
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новане лікування PegIFN і RBV може 
бути розглянуто досвідченими ліка-
рями, це може збільшити частоту SVR 
[157]. Індивідуалізоване дозування 
рибавірину, 200 мг на день, або 200 мг 
через день, або 200 мг три рази на тиж-
день, а також істотна гематопоетична 
підтримка, надзвичайно важливі. В 
фармакокінетичних дослідженнях на 
пацієнтах з термінальною хронічною 
нирковою недостатністю, не виявлено  
істотного впливу ниркової недостат-
ності на ефективність препарату, що 
припускає можливість використан-
ня TVR і ВОС для лікування інфекції 
HCV у цієї групи пацієнтів [158, 159]. 
Не існує публікацій, що описують без-
пеку та ефективність PI противірус-
ного лікування для пацієнтів з нирко-
вою недостатністю, інфікованих HCV. 

У нещодавно представленому до-
слідженні, яке включало 36 гемодіа-
лізних пацієнтів з 1-м генотипом ін-
фекції, і не отримували раніше ліку-
вання з приводу HCV, показано, що 
потрійна терапія яка містить TVR пе-
ревершує по ефективності подвійну 
терапію PegIFN і RBV, але потрійна 
терапія асоціювалася з більш вираже-
ною анемією [160].

Гемоглобінопатії. Найбільш час-
тою гемоглобінопатією, асоційованою 
з хронічним гепатитом С, є велика та-
ласемія, яка вимагає частих перели-
вань крові та є поширеною в країнах, 
де перевірка крові для трансфузії є, або 
була, недостатньою. У кількох опублі-
кованих клінічних дослідженнях у цих 
пацієнтів частіше виникала анемія під 
час лікування PegIFN і RBV. Тому їх 
можна лікувати за схемою стандартної 

комбінованої терапії, але дані усклад-
нення повинні ретельно контролюва-
тися за допомогою факторів росту і 
гемотрансфузій [229]. Хронічна HCV-
інфекція також часто зустрічається в 
осіб з серповидно-клітинною анемі-
єю. Результати противірусної терапії в 
цій групі населення не опубліковані. В 
окремих випадках було успішно про-
ведено лікування препаратами PegIFNі 
RBV. При відсутності опублікованих 
досліджень з безпеки ВОС і TVR для 
лікування пацієнтів з гемоглобінопа-
тіями, нема підстав вважати, що да-
ні препарати протипоказані для цих 
випадків. Обидва препарати асоцію-
ються з анемією, коли застосовуються  
PegIFN і RBV, таким чином, може зна-
добитися трансфузія крові.

Спостереження за  пацієнтами, які 
не отримали лікування, та пацієнта-
ми з неефективним лікуванням. За па-
цієнтами з хронічним гепатитом С, які 
не отримали лікування, і тими, попере-
днє лікування яких було не ефективним, 
необхідно регулярно спостерігати. При-
чини, з яких пацієнт не отримав ліку-
вання або воно було неефективним, 
повинні бути чітко задокументовані. 
Для пацієнтів, у яких лікування PegIFN 
і RBV або потрійна терапія були нее-
фективні, повинні бути ретельно заре-
єстровані особливості вірусологічної 
відповідності і неефективності. При не-
інвазивних методах може проводитись 
частіший контроль. Так, пацієнти, які не 
отримали лікування, повинні обстежу-
ватися кожні 1-2 роки неінвазивними 
методами. Пацієнти з цирозом печінки 
повинні піддаватися цільовій перевірці 
для виявлення НСС кожні 6 місяців.
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Рекомендації:
• Пацієнтів з хронічним гепати-

том С, які не отримали лікуван-
ня, і тих, попереднє лікування 
яких було неефективним, необ-
хідно регулярно спостерігати 
(рекомендація С2).

• Неінвазивні методи визначення 
стадії фіброзу найбільш придат-
ні для подальшого диспансерно-
го спостереження та оцінки че-
рез певні проміжки часу (реко-
мендація С2).

• У пацієнтів з цирозом скринінг 
НСС повинен тривати необме-
жено (рекомендація А2).

Лікування гострого гепатиту С

Пацієнти з гострим гепатитом С 
повинні розглядатися для противірус-
ної терапії з метою попередження роз-
витку хронічного гепатиту С. Висока 
частота SVR (більше 90%) повідомля-
лась для монотерапії пегільованим 
IFN-α, особливо в групі пацієнтів з 
симптоматичним перебігом захворю-
вання і незалежно від генотипу HCV. 
Комбінована терапія з рибавірином 
не збільшує частоту SVR в цій гру-
пі пацієнтів, але може розглядатися в 
процесі лікування для пацієнтів з по-
вільною відповіддю та іншими нега-
тивними предикторами ефективності 
лікування [230-236]. Нема доступних 
даних з використання потрійної тера-
пії для цієї групи пацієнтів. Не визна-
чено ідеального часу для початку тера-
пії. Деякі дослідники розцінюють, що 
початок підвищення АЛТ, з/без клі-

нічних симптомів, може бути ідеаль-
ним показником для початку лікуван-
ня [237-240]. Було також висловлено 
припущення, що пацієнтам слід про-
водити кожні 4 тижні кількісне визна-
чення RNA HCV, і лікувати тільки тих, 
хто залишається HCV-позитивним до 
12-го тижня після початку хвороби 
[241]. Лікування гострого гепатиту С 
повинно грунтуватися на монотерапії 
пегільованим IFN-α2а, 180 мкг/ кг на 
тиждень, або пегільованим IFN- α2b, 
1,5 мкг/кг в тиждень, протягом 24 
тижнів. Пацієнти, які не досягли SVR 
при цій схемі, можуть отримати по-
вторне лікування протягом 48 тиж-
нів (з або без рибавірину) в звичайних 
дозах. Для пацієнтів з 1-м генотипом 
вірусу, які не відповіли на монотера-
пію IFN-α, може також розглядатися 
потрійна терапія, що включає TVR і 
ВОС. На даний момент нема показів 
для призначення IFN-α в якості по-
стконтактної профілактики за відсут-
ності документованої трансмісії HCV.

Рекомендації:
• Монотерапія пегільованим FN-α

( п е  г і л ь о  в а н и м  I F N - α 2 а , 
180  мкг/ кг на тиждень, або пегі-
льованим IFN-α2b, 1,5 мкг/кг на 
тиждень, протягом 24 тижнів) 
рекомендується пацієнтам з го-
стрим гепатитом С, до 90% паці-
єнтів, які отримали лікування, до-
сягають SVR (рекомендація В2).

• Пацієнти, у яких монотерапія бу-
ла неефективна, повинні отриму-
вати повторне лікування PegIFN 
і RBV або засновану на РI потрій-
ну терапію (рекомендація С2).
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Перспективи нових 
і застосовуваних терапій

Інгібітори протеази, TVR і ВОС, 
змінили, але не трансформували ве-
дення пацієнтів з хронічною HCV-
інфекцією. Вони дозволені до засто-
сування тільки для 1-го генотипу ін-
фекції. Результат потрійної терапії як 
і раніше залежить від використання 
IFN і від чутливості пацієнта і вірусу 
до лікування IFN і рибавірином. 

Побічні ефекти потрійної терапії зна-
чні, особливо у пацієнтів з цирозом. Час-
тота відповіді на потрійну терапію у па-
цієнтів з попередньою частковою або ну-
льовою відповіддю на лікування PegIFN 
і RBV викликає розчарування, особливо 
у пацієнтів з цирозом, незважаючи на 
більш тривалі терміни лікування.
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ЕФЕКТИВНА ІНТЕРФЕРОНОТЕРАПІЯ HCV-АСОЦІЙОВАНОГО 
ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ З ЯВИЩАМИ ГІПЕРСПЛЕНІЗМУ

В.М. Козько, О.Є. Бондар, Г.О. Соломенник, Д.Б. Пеньков

Представлено клінічне спостереження ефективної противірусної терапії ін-
терфероном-альфа HCV-асоційованого цирозу печінки з явищами гіперспле-
нізму з досягненням стійкої вірусологічної відповіді, регресу фіброзу печінки та 
явищ гіперспленізму.

Ключові слова: HCV-інфекція, цироз печінки, гіперспленізм, інтерфероно-
терапія.

EFFECTIVE INTERFERON THERAPY OF HCV-ASSOCIATED LIVER 
CIRRHOSIS WITH HYPERSPLENIZM 

V.M. Kozko, A.E. Bondar, A.O. Solomennik, D.B. Penkov

Clinical observation of eff ective antiviral therapy with interferon-alpha HCV-
associated liver cirrhosis with hypersplenizm, the achievement of sustained virological 
response, regression of liver fi brosis and hypersplenizm have been presented in the 
article.

Key words: HCV-infection, liver cirrhosis, hypersplenizm, interferon therapy.
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Введение.
Проведение противовирусной 

те ра пии у больных HCV-ассоци-
ированным циррозом печени сопря-
жено с рядом сложностей, обуслов-
ленных побочными эффектами про-
тивовирусных препаратов и низкой 
эффективностью терапии [1-3]. Об-
щепринятым критерием полного из-
лечения HCV-инфекции является 
устойчивый вирусологический ответ 
(SVR), который определяется как ави-
ремия на протяжении 24 недель после 
завершения курса противовирусной 
терапии. Однако, не менее важным 
показателем выздоровления, кото-
рый коррелирует с уровнем выжива-
ния больных, является уменьшение 
некро-воспалительной активности и 
стадии фиброза печени. В то же вре-
мя, широко известны факты, когда, 
несмотря на достижение SVR гистоло-
гическая картина печени не улучша-
ется или приобретает признаки цир-
ротической трансформации и гепато-
целлюлярной неоплазии [4]. 

Клиническое наблюдение.
Больная Д., 1968 г.р., жительни-

ца г.  Харькова, обратилась и была го-
спитализирована в гепатологический 
центр ОКИБ (ГЦ ОКИБ) 13.05.2008 г. 
с жалобами на общую слабость, голо-
вокружение при ходьбе, чувство тя-
жести и дискомфорта в правом и ле-
вом подреберьях.

Из анамнеза известно, что указан-
ные жалобы отмечает с июля 2007 г. За 
медицинской помощью впервые обра-
тилась к терапевту в январе 2008 г., в 
гемограмме выявлены анемия, тром-
боцитопения, лейкопения, в связи с 

чем была направлена на консульта-
цию к гематологу. После обследова-
ния у гематолога заболевание крови 
исключено, впервые выявлены anti 
HCV IgG, направлена в ГЦ ОКИБ.

Контакт с инфекционными боль-
ными отрицала. В 2001 г. оперативное 
вмешательство по поводу острого ап-
пендицита, осложненного перитони-
том, в 2002 г. – острой кишечной не-
проходимости.

Объективно. Состояние средней 
степени тяжести с учетом лаборатор-
ных показателей. Сознание ясное, 
адекватна, ориентирована. Менинге-
альных знаков, очаговой неврологи-
ческой симптоматики нет. Кожные по-
кровы бледные; сыпи, зуда нет. Еди-
ничные телеангиоэктазии в области 
передней грудной стенки. Пальпиру-
ются безболезненные подмышечные 
лимфатические узлы 0,5 см в диаме-
тре. Слизистая ротоглотки розовая, 
налетов нет. Язык влажный, обложен 
серым налетом. Одышки нет. ЧДД-20 
в мин. Аускультативно в легких жест-
кое дыхание, хрипов нет. Перкуторно 
– ясный легочной звук. Тоны сердца 
приглушены, ритм правильный. Пульс 
90 ударов в мин., удовлетворительных 
качеств. АД 110/70 мм рт. ст. Живот 
мягкий, умеренно болезненный в пра-
вом и левом подреберьях. Симптомов 
раздражения брюшины нет. Печень 
увеличена на 6,0 см за счет обеих до-
лей, плотная. Селезенка на 5,0 см ниже 
края левой реберной дуги. Симптом 
Пастернацкого отрицательный с двух 
сторон. Дизурических явлений нет. 
Диурез достаточный. Моча обычного 
цвета. Стул без особенностей.
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Результаты лабораторных и ин-
струментальных исследований.

Анализ крови: 
Эр. 3,2х1012/л, Hb. 82 г/л, ЦП 0,8, Тр. 

55х109/л, Лей. 3,2 х109/л, Э 2%, П 1%, 
С  61%, Лф 32%, М 4%, СОЭ 14 мм/ч.

Сулема 1,88, Тимол 6, АлАТ 
0,93  ммоль/л, Бил. об. 17 (5; 
12)  мкмоль/л, Об. белок 79 г/л, Альб. 
51,3%, Глоб.: альфа 14,4%, бета 5,1%, 
гамма 29,2%, А/Г 1,05. Креатинин 
0,09  ммоль/л, Мочевина 4,0 ммоль/л. 
Протромбиновый индекс 60%. Глю-
коза 4,1 ммоль/л. Железо сыв. – 24,3 
мкМ/л, ЖСС – 49 мкМ/л, ТТГ – 0,6 
мМЕд/л, anti TГ – 0,6 МЕ/мл, anti 
ТПО  – 7,8  МЕ/ мл, ANA – 0,9 ед. Аль-
фа-фетопротеин  – 0,1 МЕ/мл.

Anti HCV core/NS – пол.
ПЦР HCV РНК – пол. 400-800 гэ/мл. 

Генотип 1В.
HBsAg – отр.
Ф/графия ОГК: Легкие и сердце без 

патологии.
ЭКГ: Ритм синусовый.
УЗИ ОБП: Печень +6,0 см, капсула 

утолщена, угол тупой, паренхима повы-
шенной эхогенности, среднезернистая. 
Сосудистый рисунок усилен до вен 2 
порядка, V. portae 2,3 см, левая печеноч-
ная вена 1,5 см с перипортальным фи-
брозом, «обрублена». Желчный пузырь 
7,2 х 3,2 см, стенки утолщены, протоки 
не расширены, свободны. Pancreas: го-
ловка 3,2 см, повышенной эхогенности, 
среднезернистая. Lien – 22,0 х 10,5 см, 
эхогенность повышена, сосудистый ри-
сунок усилен. V. Lienalis 2,2 см, стенки 
инфильтрированы. В паренхиме Lien 
определяются спленоренальные ана-
стомозы. Заключение: Хронический 

гепатит – цирроз печени. Портальная 
гипертензия. Спленомегалия. Спленит. 
Хронический холецистопанкреатит. 

На основании клинико-анамне-
стических и лабораторных данных, 
результатов УЗИ установлен диагноз:

Основной: Цирроз печени, вирус-
ный «С», HCV РНК (+; 1В), класс А 
(по Чайльд-Пью), слабой степени ак-
тивности, стадия обострения.

Осложнения: Гиперспленизм: пан-
цитопения.

Сопутствующий: Хронический не-
калькулезный холецистопанкреатит. 

С 20.05.2008 г. назначена проти-
вовирусная терапия: Интрон А по 
1,5  млн  ед через день подкожно с 
еженедельным контролем гемограм-
мы и дополнительным приемом ме-
тилурацила.

После четырех недель терапии с 
удовлетворительной переносимостью 
показатели гемограммы стабилизи-
ровались: Эр. 3,8х1012/л, Hb. 132 г/л, 
ЦП  0,8, Тр. 167х109/л, Лей. 4,1 х109/л, 
Э 1%, П 1%, С 57%, Лф 38%, М 3%, 
СОЭ   8   мм/ч. Доза Интрона А была уве-
личена до 3 млн ед через день подкожно.

На фоне 48 недель лечения после-
довательно констатирован ранний 
вирусологический ответ, непосред-
ственный вирусологический ответ и, 
через 24 недели после завершения те-
рапии – SVR.

На протяжении 2008 – 2014 гг. па-
циентка находилась на диспансерном 
учете в ГЦ ОКИБ, состояние остава-
лось удовлетворительным, ежегодно 
регистрировалась авиремия.

Результаты лабораторных и инстру-
ментальных исследований – март 2014 г.
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Анализ крови: 
Эр 4,5х1012/л, Hb 130 г/л, ЦП 0,9, Тр 

150х109/л, Лей 4,7х109/л, Э 5%, П 6%, 
С 73%, Лф 14%, М 2%, СОЭ  12  мм/ч. 

Тимол 2,0, АлАТ 0,37 ммоль/л, Бил. об. 
18 (5; 13) мкмоль/л, ЩФ  1778  нмоль/с-л.

Об. белок 82,0 г/л, Альб. 65,5%, 
Глоб.: альфа 9,5%, бета 9,5%, гамма 
15,5%, А/Г 1,9. Креатинин 72 мкмоль/л, 
Мочевина 4,6 ммоль/л. Протромбино-
вый индекс 80%. Глюкоза 3,7 ммоль/л. 
Амилаза крови 7,0 мг/сек-л. Альфа-
фетопротеин – 3,8 нг/мл.

ПЦР HCV РНК — отриц.
УЗИ ОБП: Правая доля 13,5 см, ле-

вая – 9,2 см, капсула плотная, угол сгла-
жен. Паренхима незначительно повы-
шенной эхогенности, гомогенная, сред-
незернистая. V. Porte 1,6 см. Желчный 
пузырь 6,2×2,3 см, стенки утолщены, 
протоки не расширены. Поджелудоч-
ная железа не увеличена, незначительно 
повышенной эхогенности. Селезенка 
15,3×7,5 см, капсула плотная, паренхи-
ма гомогенная, эхогенность повышена, 
V. Lienalis 1,4 см. Заключение: Диффуз-
ные изменения паренхимы печени, се-
лезенки. Хронический холецистит. 

Дополнительно пациентке была про-
ведена соноэластография печени с помо-
щью прибора Ultrasound Diagnostic Scan-
ner Hitachi Hi vision Avius 2013 (Япония). 
По данным соноэластографии мозаич-
ное картирование сине-зеленым цветом, 
средний индекс плотности равен 1,8, что 
соответствует измененной структуре пе-
чени F1-F2 (иллюстрация 1, 2, 3).

Установлен заключительный ди-
агноз:

Основной: Цирроз печени, класс А 
(по Чайльд-Пью), стадия ремиссии.

Сопутствующий: HCV-пастин фек-
ция. Хронический некалькулезный 
холецистит.

Рисунок 1. Соноэластография

Рисунок 2. Соноэластография

Рисунок 3. Соноэластография
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Обсуждение.
В данном клиническом случае во-

прос о назначении противовирусной те-
рапии не был однозначным. В 2008 году 
мы не имели возможности оценить об-
щепринятые современные прогности-
ческие факторы SVR (генотип ИЛ28В, 
полноценно вирусную нагрузку) и ис-
пользовать у конкретной пациентки пе-
гилированный интерферон. Также нас 
ограничивали явления гиперсплениз-
ма.  В тоже время, мы учитывали от-
носительно молодой возраст больной 
(39 лет), и действующие в тот период 
рекомендации по низкодозовой схеме 
применения интерферонов у больных 
циррозом печени. Имея возможность 

обеспечить тщательный мониторинг 
состояния пациентки, прежде всего 
контроль гемограммы, была назначена 
монотерапия интерфероном-альфа и 
пройден 48 недельный курс терапии.

Выводы.
Представленное клиническое на-

блюдение демонстрирует возмож-
ность достижения SVR у пациентки 
с HCV-ассоциированным циррозом 
печени с явлениями гиперспленизма 
при использовании монотерапии ин-
терфероном-альфа без рибавирина, 
уменьшение явлений гиперспленизма 
на фоне терапии, связь авиремии и ре-
гресса фиброза печени при длитель-
ном катамнестическом наблюдении.
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ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ 
У ЛІКУВАННІ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ З ХВОРОБАМИ ПЕЧІНКИ
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЯМИ ПЕЧЕНИ

Я.-Р. М. Федорив

Мы не протипоставляем традиционное медикаментозное лечение заболева-
ний печени, а тем более, не подменяем его лечением физическими факторами. 
В каждом случае мы исходим из положения, что использование минеральных 
вод, различных ванн, аппликаций грязи, индуктотермии, УВЧ-терапии, санти-
метровых волн, ультразвука, курортного лечения, в полной мере будет способ-
ствовать прекращению болезненного процесса, реабилитации больных и обе-
спечению длительных ремиссий.

Ключевые слова: курортное лечение , физические факторы.

APPLICATION OF PHYSICAL FACTORS
 IN THE TREATMENT AND REHABILITATION 

OF PATIENTS WITH LIVER DISEASES

J.-R. M. Fedoriv

We do not challenge traditional medication hepatotherapy, moreover, we do 
not  substitute it with the treatment with physical factors. In every case we come 
from the position, that the use of mineral waters, diff erent baths, dirt applications, 
inductothermy, ultra-high-frequency therapy, centimetre waves, ultrasound, resort 
treatment, will completely promote cessassion of disease process, rehabilitation of 
patients and provide prolonged remissions.

Key words: spa treatment, physical factors
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Кількість хворих з хворобами пе-
чінки і жовчних шляхів має тенденцію 
до збільшення. Хвороби виникають у 
людей працездатного віку, ведуть до 
частої втрати працездатності. Накопи-
чилося достатньо даних, що підтвер-
джують незаперечне значення вірусно-
го гепатиту в генезі хронічних уражень 
печінки. Часто хвороба може виникну-
ти внаслідок інших гострих і хронічних 
інфекцій, особливо кишкових, а також 
унаслідок ураження печінкової ткани-
ни різноманітними токсичними речо-
винами [1, 2]. Дія лікувальних чинни-
ків, у тому числі фізичних і курортних, 
повинна бути скерована на покращен-
ня функціональної діяльності печінко-
вих клітин, зменшення запалення і за-
стою у жовчних шляхах.

Застосування ФФ у лікуванні та 
реабілітації хворих з хронічним ге-
патитом

Хворим з хронічним гепатитом по-
казане застосування питтєвих міне-
ральних вод, що є одним із основних 
методів комплексної терапії. Вони за-
стосовуються на бальнеопиттєвих ку-
рортах, але з великим успіхом можуть 
бути використані й в позакурортних 
умовах у вигляді пляшкових міне-
ральних вод [3-7].

Рекомендуються води середньої і 
малої мінералізації з переважанням 
іонів гідрокарбонату, хлору, сульфа-
ту натрію і кальцію з температурою 
42-44°С. Ці води п’ють по 150-200 мл 
3 рази за день за 30 хв, 1 або 1½ год пе-
ред їдою, залежно від вихідного функ-
ціонального стану секреторної функ-
ції шлунка. Курс питтєвого лікування 
складає 24-30 днів. Уразі тяжкої форми 

хвороби перевагу надають гідрокар-
бонатно-хлоридним натрієво-кальціє-
вим водам малої мінералізації. Ці води 
призначають у невеликих кількостях 
(100-150 мл) 2-3 рази за день.

Другим елементом комплексу са-
наторно-курортного лікування є зо-
внішнє застосування вод у вигляді за-
гальних мінеральних або газованих 
ванн за температури 36-37 ° С, трива-
лістю 12-15 хв, 8-10 процедур на курс, 
за системою чергування їх з теплови-
ми процедурами або фізіотерапевтич-
ними методами. Під впливом тепла, 
газового складу покращуються обмін-
ні й репаративні процеси в печінці, 
зменшується запалення.

Сульфідні ванни невеликої кон-
центрації (до 50-75 мг/л) можуть за-
стосовуватися для лікування хвороб 
печінки, за винятком осіб із хроніч-
ним гепатитом у активній фазі, тяж-
ким перебігом хвороби в стадії деком-
пенсації.

Хворим з хронічним гепатитом по-
казане застосування грязевих апліка-
цій на ділянку правого підребер’я і сег-
ментарно. Використовують лікувальні 
грязі з температурою 38-44 ° С, через 
день, 15-20 хв, 8-10 процедур на курс. 
Як теплові чинники можна викорис-
товувати аплікації парафіну та озоке-
риту. Озокерит шаром 1,5-2 см накла-
дають на ділянку печінки і сегментар-
но ззаду (50-52°С, 20-30 хв, щодня або 
через день, на курс лікування  – 10-12 
процедур). Лікувальна грязь має біль-
ше виражену терапевтичну дію, ніж 
вказані теплові чинники.

При вираженій активності процесу, 
особливо у ранні терміни після перене-
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сеного вірусного гепатиту, інтенсивні 
теплові процедури можуть призвести 
до загострення процесу. Таким хворим 
рекомендують електрогрязеві проце-
дури (гальваногрязь, електрофорез із 
гряззю), а також індуктотермію, галь-
ванізацію ділянки печінки, е. п. УВЧ на 
ділянку печінки [8-18].

Під час гальванізації ділянки пе-
чінки електроди розмірами 15×20  см 
накладають на ділянку правого 
підребер’я (анод) і симетрично ззаду 
із захопленням хребта (катод). Щіль-
ність струму 0,1 мА/см2, тривалість 
процедури 15-20 хв, на курс 10-12 
процедур. Метод може бути викорис-
таний не лише в стаціонарних, але і в 
поліклінічних умовах.

Для гальваногрязі використову-
ють мулову, торф’яну або сапропелеву 
грязь (38-42°С). Ці грязі у вигляді па-
ляниць товщиною 3-4 см у марлевих 
мішочках накладають на ділянку пе-
чінки і симетрично ззаду. Поверх гря-
зі розташовують електроди. Щільність 
електричного струму 0,05-0,08  мА/ см2, 
тривалість процедури 20  хв, на курс лі-
кування 10-12 процедур.

Уразі електрофорезу з лікуваль-
ною гряззю використовують розчин 
мулової грязі, вичавки, фармакопейні 
препарати та ін. Гідрофільні проклад-
ки обох електродів змочують теплим  
грязевим розчином, накладають на ді-
лянку правого підребер’я і симетрич-
но ззаду. В іншому випадку виконують 
звичайну процедуру гальванізації.

За ефективністю індуктотермія на-
ближається до грязелікування. Індук-
тотермію проводять індуктором з діа-
метром 20 см (апарат ИКВ-4), який 

встановлюють над ділянкою право-
го підребер’я зі щілиною 1 см. Трива-
лість процедури 8...10 хв, через день, 
на курс лікування 10-12 процедур.

Грязеіндуктотермія є одночасним 
застосуванням грязелікування та ін-
дуктотермії. При такому способі по-
силюється активність хімічних ком-
понентів грязі, покращуються обмін-
ні процеси, кровоплин у печінці, що 
сприяє більше вираженій протизапаль-
ній дії процедури. Під час проведення 
такої поєднаної процедури індуктор 
апарата ИКВ-4 розташовують над гря-
зьовою паляницею товщиною 3-4 см, з 
температурою 38-40°С зі щілиною 1 см. 
В іншому випадку виконується звичай-
на процедура індуктотермії.

Ефективним є е. п. УВЧ на ділян-
ку печінки. Для цього використову-
ють апарат «Екран-2». Конденсаторні 
пластини розташовують над ділянкою 
правого підребер’я і симетрично ззаду 
з повітряною щілиною 2-3 см. Вплив 
проводять у слаботепловому режимі, 
6-10 хв, через день, на курс лікування 
10-12 процедур.

Синусоїдальні модульовані стру-
ми теж мають позитивний вплив при 
хронічному гепатиті. Дію проводять 
від апарата «Ампліпульс-3» або «Амп-
ліпульс-4». Один електрод розміру 
10×8 см розташовують на ділянці пра-
вого підребер’я, другий – симетрич-
но ззаду на рівні ТХІ-ХІІ-LІ. Процедури 
проводять у змінному режимі, часто-
тою 100 Гц, глибиною модуляцій від 
25 до 100 відсотків, ІІ і ІІІ РР, по 3  хв 
кожний. Тривалість імпульсу стано-
вить 5  с. Процедури призначають че-
рез день, 10 на курс лікування.
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ЗМП застосовують від апарата 
«Полюс-1» циліндричним індукто-
ром, який встановлюють над ділян-
кою печінки. Застосовують безперерв-
ний режим при частоті 50 Гц, напруга 
біля 200 Е. Тривалість процедури 6-12 
хв, через день, 8-12 на курс лікування.

Сантиметрові хвилі ефективніші 
при використанні методики з чергуван-
ням потужності випромінення. Цилін-
дричний випромінювач апарата «Луч-
58» діаметром 11,5 см розташовують 
над ділянкою печінки контактно. По-
перемінно використовують потужність 
5-7 і 10-12 Вт, 10 хв, через день, на курс 
лікування 10-12 процедур. Не менше 
сприятливо діють дециметрові хвилі. 
Використовують апарат «Волна-2». До-
вгастий випромінювач розміру 35х16 см 
встановлюють над ділянкою печінки зі 
щілиною 3-5 см при потужності впливу 
35-40 Вт. Тривалість процедури 8-12 хв, 
через день, 10-12 на курс лікування.

Призначають ультразвук на ділян-
ку печінки. Діють на ділянку право-
го підребер’я при інтенсивності 0,4-
0,8  Вт/ cм2 і паравертебрально на ді-
лянку ТV- IX при інтенсивності 0,2 Вт/
cм2 (режим безперервний, методика 
рухома, контакт прямий). Тривалість 
процедури 3-5 хв на кожне поле, у си-
дячому або стоячому положенні хво-
рого, на курс 10-12 процедур [19-22].

Велике значення має відновне лі-
кування із застосуванням курортних 
чинників хворих, які перенесли вірус-
ний гепатит. В умовах курорту віднов-
не лікування проводять з врахуван-
ням тяжкості, активності й давності 
гепатиту. Застосовують дієти № 5а і 5 
та питтєві мінеральні води.

У період реконвалесценції за на-
явності ознак незакінченої актив-
ності гепатиту, незалежно від термі-
нів закінчення жовтяничного пері-
оду, показане лікування за щадним 
принципом: щадний руховий режим, 
подов жений період адаптації (до 5-6 
днів), питтєве лікування, загальні ра-
донові ванни (20-40 нКі/л), сульфідні 
ванни (10 мг сірководню на 1 л). Про-
цедури призначають тривалістю 8-10 
хв, 3 рази на тиждень, 8-10 на курс. 
Доцільне застосування ліків (вітамі-
ни, алое, кокарбоксилаза).

У терміни від 4 до 6 міс. після жов-
тяниці при відсутності активності ге-
патиту показані тонізуючий руховий 
режим, загальні радонові ванни не-
великої концентрації або інші ванни 
із мінеральної води тривалістю 10-12 
хв, 3-4 рази на тиждень, на курс 12-15 
процедур у поєднанні із внутрішнім 
уживанням мінеральних вод. У ви-
падку супутнього ураження жовчних 
шляхів призначають грязеві аплікації 
або гальваногрязь на ділянку право-
го підребер’я за температури 38-40 ° 
С, 15 хв, на курс 6-8 процедур у чергу-
ванні з ваннами.

У терміни 7-12 міс. після жовтя-
ниці при відсутності ознак активнос-
ті гепатиту показаний тонізуючий і 
тренуючий руховий режим, а також 
загальні ванни із мінеральної води 
тривалістю 15 хв. Лікувальну грязь 
у вигляді аплікацій на ділянку печін-
ки призначають з температурою 38-
40°С, по 15 хв, 8-10 процедур у чергу-
ванні з ваннами.

Курортне лікування і застосуван-
ня ФФ показані хворим із залишко-
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вими явищами вірусного гепатиту, пе-
реважно у неактивній фазі або у фазі 
стихаючої активності (відсутність або 
слаба вираженість больового синдро-
му, у разі збільшення печінки не біль-
ше, ніж на 1-2 см, у випадку нормаль-
них розмірів селезінки, нормальної 
температури, нерізко виражених змін 
з боку крові, за невеликих відхилень 
функціональних проб печінки). Лі-
кування у місцевих спеціалізованих 
санаторіях показане хворим з тими 
ж залишковими ознаками вірусного 
гепатиту, але з більш вираженим бо-
льовим синдромом, збільшенням пе-
чінки на 3-4 см, з невеликим збіль-
шенням селезінки, симптомокомплек-
сом загальної астенії, з порушеними 
функціо нальними пробами печінки 
та незначним лейкоцитозом [23-32].

У разі хронічних гепатитів різної 
етіології, залишкових явищах після 
токсично-хімічних ушкоджень печін-

ки в неактивній фазі, при незначних 
відхиленнях функціональних проб 
печінки, а також у випадку задовіль-
ного загального стану показані ку-
рорти з питтєвими мінеральними во-
дами і лікувальними грязями.

На курортне лікування не скерову-
ються хворі з хронічним гепатитом у 
фазі загострення, а також ті, які мають 
цироз печінки, що перебігає з асцитом, 
жовтяницю будь-якого походження, 
пухлини, ехінокок печінки і кахексію.

Таким чином, поєднане викорис-
тання фізичних факторів, умов курор-
ту, кліматотерапії та кліматопрофі-
лактики забезпечить, при дотриманні 
всіх необхідних умов і показань, по-
вноцінну реабілітацію, довготривалу 
ремісію, і, як результат, вилікування 
хворих з патологією печінки [33-57].
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ЭКСПЕРТНЫЙ ФОРУМ «ПРОФИЛИ ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ВГС»

В.С. Топольницкий

Киевскиий медицинский университет УАНМ, м. Киев

22 мая 2014 в Иерусалиме (Израиль) проходил Форум Экспертов, 
посвященный проблемам гепатологии под названием «Наилучшие результаты 
лечения гепатита С в зависимости от профилей пациентов». В форуме приняли 
участие 7 украинских экспертов, представляющих все регионы страны и имею-
щих большой практический опыт лечения больных ВГС.

В связи с принятием в Украине новых, современных протоколов по лечению 
вирусного гепатита С, основанных на международном опыте, возникла необ-
ходимость обсудить лучшую мировую практику использования имеющихся в 
протоколах вариантов терапии. Одним из важных аспектов ее успешности яв-
ляется профилирование пациентов, позволяющее более эффективно подобрать 
индивидуальный вариант терапии для каждого конкретного больного. Этот во-
прос и был ключевым на данном научно-медицинском форуме.

В качестве гостя выступить с докладом был приглашён Орен Шиболет –
опытный израильский гепатолог, занимающийся проблемами ВГС в одном из 
самых больших и современных медицинских центров в Израиле – Центре Су-
раски в Тель Авиве (Tel Aviv Sourasky Medical Center) и участвовавший в клини-
ческих испытаниях практически всех лекарственных препаратов, используемых 
в терапии ВГС и присутствующих на фармацевтическом рынке Израиля.

Орен Шиболет в своём докладе ознакомил украинских коллег с практи-
ческими результатами лечения ВГС в Израиле, а также с подходом к пробле-
ме вирусных гепатитов в израильской системе здравоохранения и накопленном 
опыте терапии пациентов с хроническим гепатитом С.

Хотя количество больных ВГС в Израиле составляет всего 1-1.7% от общей чис-
ленности населения, лечение этого заболевания считается приоритетным и ему при-
деляется особое внимание. В Израиле хорошо развита страховая медицина и, поми-
мо этого, осуществляется значительная государственная поддержка медицины.

Израиль также является одним из передовых государств по развитию ме-
дицинских технологий, в связи с чем все мировые новинки фармацевтического 
рынка очень быстро становятся доступными для пациентов.

Но даже при такой благоприятной ситуации большой проблемой в выборе вари-
анта терапии ВГС является его стоимость. Обеспечение новейшими лекарственными 
препаратами всех больных не представляется возможным, поэтому особое значение 
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имеет профилирование и приоритетность пациентов для назначения курса комби-
нированной противовирусной терапии. При этом принимается во внимание про-
гноз лечения, а также стоимость полного излечения больного.

Новое поколение препаратов против ВГС в Израиле могут получать толь-
ко особо сложные пациенты, которым противопоказаны другие типы терапии 
и у которых нет других, альтернативных вариантов. Большинству пациентов с 
1 генотипом вируса гепатита С, вне зависимости от стадии фиброза и наличия 
предварительного лечения, уже рекомендуется тройная терапия с пегинтерфе-
роном, рибавирином и одним из препаратов прямого действия первого поко-
ления (боцепревир или телапревир). Пациентам с генотипом 2 или 3, а также 
некоторым пациентам с генотипом 1, фиброзом F0-F1, назначается двойная те-
рапия пегинтерфероном и рибавирином.

Главный принцип, который рекомендует Орен Шиболет, базируясь на своей 
практике – это лечить ВГС как можно быстрее препаратами, имеющимися в на-
личии, а не ждать новых лекарственных средств, рискуя ухудшением состояния 
больного вследствие прогрессирования болезни и увеличения степени фиброза.

После доклада Орена Шиболета и дискуссии относительно медицинской 
системы Израиля и опыта лечения ВГС в Медицинском Центре Сураски, слово 
для доклада было передано зав. кафедрой инфекционных болезней ДНМУ, про-
фессору И.А. Зайцеву 

Профессор Зайцев И.А. в своём докладе поделился с присутствующими колле-
гами собственным опытом, а также возможностями лечения пациентов с 1 гено-
типом ВГС в Украине. Были впервые представлены консолидированные данные 
по заболеваемости ВГС в Донецкой области и в Украине в целом. Также были 
рассмотрены проблемы использования различных критериев для профилирова-
ния пациентов, доступности и стоимости лекарственных препаратов, а также кли-
нические возможности дальнейшего ожидания пациентом этиотропной терапии. 

Было подчёркнуто, что наиболее высокая вероятность ответа у пациен-
тов, у которых отсутствие лечения не несёт немедленного ухудшения функцио-
нального состояния печени вследствие прогрессирования болезни, например, с 
начальными стадиями фиброза печени без тяжёлых сопутствующих заболева-
ний. В то же время пациенты, для которых прогрессирование болезни представ-
ляет реальную угрозу, имеют меньшие шансы на излечение, но остро нуждаются 
в терапии. Поэтому ожидание в любом из приведённых случаев не представля-
ется хорошей стратегией, таких больных необходимо безотлагательно начинать 
лечить, если есть такая возможность, в чем не последнюю роль играет финансо-
вая составляющая проведения курса противовирусной терапии. Эффективность 
имеющихся в Украине препаратов прямого действия первого поколения (боце-
превир и телапревир) достаточно высока, поэтому целесообразно их использо-
вать при ВГС генотипа 1 в виде тройной терапии с пегинтерфероном и рибави-
рином. После появления в Украине препаратов прямого действия второго поко-
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ления лечение назначать в зависимости от финансовых возможностей и острой 
медицинской необходимости применения безинтерфероновой терапии.

После доклада проф. И.А. Зайцева с докладом выступила проф. О.А. Голубо-
вская  – зав. кафедрой инфекционных болезней НМУ им. А.А. Богомольца. 

Доклад О.А. Голубовской был посвящён рассмотрению практических данных 
и возможностей по лечению пациентов с хроническим гепатитом С, генотипа-
ми 2 и 3. Была представлена доказательная база по лечению ВГС генотипов 2 и 3. 

Из представленных данных следует, что пациентов с ВГС лечить необходимо 
безотлагательно. Особенно это критично для пациентов с ВГС генотипа 3 вслед-
ствие быстрой прогрессии заболевания и сопутствующих ко-морбидностей 
(стеатоз и криоглобулинемия), а также из-за низкой эффективности терапии 
пациентов с данным генотипом. Начало лечения на ранних стадиях ВГС гено-
типа 3 имеет значительно более высокий шанс получения устойчивого ответа.

Также было отмечено, что наиболее реалистичной и приемлемой, как по 
эффективности и доступности, так и по цене, терапией ВГС генотипов 2 и 3 
остаётся двойная терапия с пегинтерфероном и рибавирином. Поэтому не сле-
дует ожидать новых схем терапии в ближайшее время, а нужно использовать 
для лечения больных имеющиеся в Украине лекарственные препараты.

Новые данные клинических исследований противовирусных препаратов для 
лечения пациентов с ВГС представила медицинский директор компании МСД 
Е.Лукьянова. Наиболее важным для практического врача было «Правило 8 не-
дели с использованием Виктрелиса», которое позволяет прогнозировать дости-
жение конечных результатов лечения:

• Неопределяемый уровень ВГС РНК на 8 неделе – прогноз УВО ≥88%.
• Уровень ВГС РНК на 8 неделе < 1000 МЕ/мл (или снижение уровня ВСГ 

РНК > 3log) – прогноз ≥УВО 35%.
• Уровень ВГС РНК на 8 неделе ≥ 1000 МЕ/мл (или снижение уровня ВСГ 

РНК < 3log) – прогноз УВО 0%.
Интересно, что этот прогноз имеет отношение как к наивным пациентам, так и к 

тем, кто уже имел неудачный опыт лечения ВГС, к тому же это правило применимо 
для пациентов с любой степенью фиброза. Участники форума отметили, что пред-
сказуемость достижения вирусологического ответа при тройной терапии с исполь-
зованием Виктрелиса поможет врачу и пациенту принимать более взвешенное ре-
шение о продолжении терапии, в которой пациент платит только за результат.

После докладов велась активная дискуссия о накопленном международном и 
украинском опыте лечения ВГС, будущих перспективах в лечении ВГС, приме-
нении лучших мировых стандартов для улучшения лечения больных в Украине, 
а также о важности практического применения вышеперечисленных аспектов в 
соответствии с новыми украинскими протоколами по лечению ВГС. По матери-
алам дискуссии был составлен меморандум встречи, который был единогласно 
одобрен всеми участниками.
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EIF Форум Экспертов: «Клинические профили пациентов для лучшего ре-
зультата двойной и тройной терапии ВГС» (г. Иерусалим, Израиль, 23 мая, 2014 г.)

В 2013 году в Украине была утверждена Государственная целевая программа 
профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов до 2016 года, а также 
были приняты протоколы и рекомендации для лечения пациентов с ВГС. Остаются 
дискутабельными вопросы приоритетности лечения различных групп пациентов. 

Данная дискуссия особенно важна в связи с накоплением обширного опыта 
лечения пациентов в разных странах мира, в том числе и в Украине; а также 
учитывая быстро меняющуюся терапию и ожидаемого появления в будущем 
новых препаратов для лечения ВГС. 

Принимая во внимание вышеизложенное, на форуме экспертов были рас смот-
рены критерии отбора пациентов, нуждающихся в терапии, в первую очередь. 

Из данных, накопленных как в мировой практике лечения ВГС, так и из практи-
ческого опыта врачей Украины, следует, что генотип вируса ВГС и степень фибро-
за у пациентов являются двумя наиболее важными критериями, которые должны 
учитываться при создании профилей пациентов. Именно выбор препаратов для ле-
чения и схем терапии напрямую и значимо связаны с этими факторами, и определя-
ют вероятность достижения устойчивого вирусологического ответа. Также необхо-
димо учитывать вспомогательные параметры (наличие и тип ответа на предыдущее 
лечение, генотип по гену IL28B, внепеченочные проявления, возраст и др.)

Анализ результатов лечения показывает, что пациенты, инфицированные 
различными генотипами вируса, и имеющие продвинутые стадии фиброза пе-
чени (F3-F4) не только хуже поддаются лечению существующими препаратами 
(на 30-40% меньшая вероятность УВО), но и нуждаются в гораздо более доро-
гостоящей терапии. В связи с этим данная группа пациентов должна рассматри-
ваться как приоритетная. 

Пациенты, инфицированные генотипами 1 или 3 ВГС, должны рассматри-
ваться как кандидаты на терапию в первую очередь из-за более быстрого про-
грессирования болезни и более низкой вероятности УВО у этих пациентов даже 
при использовании нового поколения препаратов. В Украине «золотым стан-
дартом» лечения ВГС генотипа 1 является тройная терапия с использовани-
ем противовирусных препаратов прямого действия первого поколения (боце-
превир и телапревир), а для лечения ВГС генотипов 2 и 3 - двойная терапия 
пегилированным интерфероном альфа и рибавирином.

Согласно накопленным данным следует избегать назначения схем терапии, 
включающих ингибиторы протеаз первого поколения, больным с циррозом пе-
чени при наличии тромбоцитопении (<100 000 тромбоцитов на мкл) и гипо-
альбуминемии (<35 г/л альбумина), а также в том случае, если они являются 
0-ответчиками на предшествующий курс лечения.

МЕМОРАНДУМ 
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Также следует учитывать индивидуальную переносимость и соответствую-
щим образом корректировать терапию в каждом отдельном случае.

Считать целесообразным использование схем лечения с высокой предска-
зуемостью результатов, основанных на оценке вирусологического ответа, что 
позволяет у части пациентов сократить продолжительность лечения, уменьшив 
его курсовую стоимость без потери эффективности (в том числе через 8 недель 
лечения, включая вводный период терапии).

Используемый в украинских протоколах по лечению ВГС термин «допол-
нительное лечение» подразумевает применение противовирусных препаратов 
прямого действия (на сегодняшний день зарегистрированы в Украине только 
боцепревир и телапревир).

На сегодняшний день в Украине протоколы лечения пациентов с гепатитом 
С соответствуют международным рекомендациям, что является важной состав-
ляющей качества оказания медицинской помощи, данной категории больных. 

Данный Меморандум был разработан и составлен участниками Экспертной 
Встречи 23 мая 2014 г., Иерусалим: д.мед.н., проф. О.А. Голабовской, д.мед.н., 
проф. И.А. Зайцевым, к.мед.н. Г.А. Мартынюк, д.мед.н., проф. Л.В. Мороз, 
д.мед.н., проф.  В.С. Топольницким, д.мед.н. С.В. Федорченко, д.мед.н., проф. 
Л.А. Шостакович-Корецкой.

Примечание: «Виктрелис» – торговая марка компании Мерк энд Ко., Инк., 
Вайтхауз Стейшн, Нью-Джерси, США.

Данный материал предоставлен компанией MSD в качестве профессиональ-
ной поддержки для специалистов в области медицины. Информация, относяща-
яся к любому продукту (продуктам), может быть не согласована с информацией 
по медицинскому применению данного продукта. Перед назначением препарата, 
пожалуйста, ознакомтесь с полной версией инструкции по его медицинскому 
применению, до назначения пациентам.
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