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УДК 615.035.06

МІЖМЕДИКАМЕНТОЗНА КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ОДНА З ПРИЧИН 
НЕЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПОБІЧНОЇ ДІЇ ЛІКІВ

В.І. Вдовиченко, В.В. Кульчицький

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 
м.Львів, Україна

У статті розглядаються особливості печінкового метаболізму медикаментів і 
випадки їх неефективності та побічної дії через конкуренцію за спільні ізофер-
менти комплексу Р450.

Ключові слова: метаболізм ліків, ізоферменти комплексу цитохром Р450, не-
ефективність медикаментів, побічна дія ліків.

МЕЖМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН 
НЕЭФФЕКТИВНОСТИ И ПОБОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВ

В.И. Вдовиченко, В.В. Кульчицкий

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галиц-
кого, г.Львов. Украина

В статье рассматриваются особенности печеночного метаболизма лекарств 
и случаи их неэффективности и побочного действия за счет конкуренции за об-
щие изоферменты комплекса Р450.

Ключевые слова: метаболизм лекарств, изоферменты комплекса цитохрома 
Р450, неэффективность медикаментов, побочное действие лекарств.

DRUG-DRUG COMPETITION AS ONE OF THE REASONS OF INEFFICIENCY 
AND SIDE EFFECTS OF MEDICATIONS

V. Vdovychenko, V. Kulchytsky

Danylo Halytsky Lviv national medical university, Lviv Ukraine

АКТУАЛЬНА  ПРОБЛЕМА 
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Метаболізм ліків переважно відбу-
вається в печінці, де при участі окси-
геназної системи цитохрому Р450 (І 
фаза) відбувається перетворення в 
більш чи менш активні гідрофільні 
метаболіти, що визначають фармако-
динаміку препарату і сприяють виве-
денню їх з сечею. Реакції ІІ фази яв-
ляють собою кон’югацію гідрофобних 
метаболітів у вигляді тіолових сполук, 
які екскретуються із печінки з жовчю. 

Монооксигеназа (Cytochrome P450, 
CYP) – загальна назва ферментів сі-
мейства P450, які входять до класу ге-
мопротеїнів і відносяться до цитохро-
мів типу b. Цитохром P450, пов’язаний 
з монооксидом вуглеводу, має макси-
мум поглинання світла при довжині 
хвилі 450 нм, що і визначило його на-
зву. Цитохроми P450 знайдені у всіх, 
без винятку, живих істот: тварин, рос-
лин, грибів, бактерій. Ці білки відсут-
ні лише в облігатних анаеробних ор-
ганізмів. Насьогодні описано понад 
11 500 білків системи CYP. У бактерій 
P450 розчинений у цитоплазмі, в еу-
каріотичних організмів P450 є мемб-
ранними білками [1].

Система цитохрому P450 приймає 
участь в окисленні численних ендо-
генних та екзогенних сполук. Фермен-
ти цієї системи відіграють важливу 
роль в обміні стероїдів, жовчних кис-
лот, ненасичених жирних кислот, фе-
нольних метаболітів, а також в ней-

тралізації ксенобіотиків. Цитохром 
Р450-залежні монооксигенази ката-
лізують розщеплення різних речо-
вин при участі донатора електрона 
НАДФН і молекулярного кисню. У 
цій реакції один атом кисню приєдну-
ється до субстрату, а другий – віднов-
люється до води. Ферменти сімейства 
цитохрому P450, на відміну від решти 
гемопротеїнів, достатньо різноманітні 
за функціями, типами ферментатив-
ної активності, часто відзначаються 
малою субстратною специфічністю. 
P450 можуть виявляти як моноокси-
геназну, так і оксигеназну активність, 
тому деколи відносяться до оксидаз із 
змішаною функцією [2].

Оксигеназні реакції, що каталізу-
ються цитохромом Р450, досить різ-
номанітні. Одна з найпоширеніших 
реакцій окислення ксенобіотиків— 
окисне деалкілування, що супрово-
джується окисленням алкільної гру-
пи, приєднаної до атомів N, O або S. 
Другий поширений тип реакцій– гід-
роксилювання циклічних сполук 
(ароматичних, межових та гетероци-
клічних вуглеводів). Ферменти сімей-
ства Р450 можуть також каталізувати 
реакції гідроксилювання аліфатичних 
сполук, N-окислення, окисне дезамі-
нування, реакції відновлення нітро-
сполук.

Цитохроми P450 печінки людини 
приймають участь у нейтралізації ксе-

Th e article deals with special liver metabolism of some drugs and the cases of their 
ineffi  ciency and side eff ects due to competition for common isoenzymes of complex P450.

Key words: drug metabolism, isoenzymes of complex P450, ineffi  ciency of 
medicines, side eff ects of drugs.
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нобіотиків: ліків, ядів, наркотичних 
речовин. Їх субстратна специфічність 
незначна. Вони найбільш ефективно 
каталізують окислення неполярних 
сполук з аліфатичними або арома-
тичними кільцями. P450 печінки, по-
затим, приймають участь в окисленні 
спиртів до відповідних альдегідів. 

У людини встановлено 57 генів і 59 
псевдогенів системи цитохрому P450. 
Вони поділяються на 18 сімейств і 43 
підсімейства [3]..

В останній час все більше уваги при-
діляється проблемі взаємодії медика-
ментів, пов’язаної з метаболізмом ліків 
у печінці, за умови їх одночасного або 
послідовного прийому хворим. Комп-
лексне лікування захворювання сього-
дні є вимушеною стратегією, оскільки 
монотерапія більшості відомих захво-
рювань виявляється неефективною. Су-
місне призначення кількох ліків неми-
нуче у пацієнтів старшого віку. Кожний 
четвертий дорослий хворий в США має 
2 і більше страждань [4], а 14% з числа 
застрахованих одночасно хворіють на 6 
і більше захворювань [5]. 

Наявність кожного додаткового 
захворювання тягне за собою відпо-
відне призначення ліків. Так, при на-
явності 5 хвороб призначають в се-
редньому 11 препаратів ( Hughes LD., 
2012). У зв’язку з цим розглядаєть-
ся питання про необхідність відпо-
відних наукових досліджень з виро-
блення соціально-організаційних, ін-
дивідуальних для кожного пацієнта, 
загальноклінічних рекомендацій та 
стажування медичного персоналу для 
лікування пацієнтів з коморбідною 
патологією [6]. 

Поштовхом для активного вивчен-
ня проблеми медикаментозної кон-
куренції слугували, на перший по-
гляд, дві не пов’язані між собою події. 
Перша стосується повідомлення про 
смерть пацієнтів у США, які прийма-
ючи фелодипін, запивали його грейп-
фрутовим соком. Безпосередньою 
причиною смерті хворих встановле-
но надмірну (в 10 разів вище терапев-
тичної) концентрацію медикаменту у 
плазмі цих хворих в перші хвилини 
після прийому препарату. Таке зрос-
тання вмісту ліків в плазмі спочатку 
пояснювали «паралічем» перенощи-
ків крізь слизову оболонь кишки, че-
рез що медикамент пасивно «прова-
лювався» у кровоток. Надалі було до-
ведено, що грейпфрутовий сік блокує 
ізофермент СYP3A4 комплексу Р450 
гепатоциту, через який відбувається 
метаболізм усіх антагностів кальціє-
вих каналів [7]. 

Друга подія пов’язана з одночас-
ним застосуванням клопідогрелю піс-
ля перенесених хворими кардіоло-
гічних подій та омепразолу через од-
ночасну наявність у цих хворих ще 
й кислотозалежних захворювань. У 
згаданих пацієнтів через блокування 
антикоагуляційної системи провоку-
вався розвиток інфарктів та інсуль-
тів, а також загострення (а то і шлун-
ково-кишкова кровотеча) пептичної 
виразки. Метаболізм обох медика-
ментів відбувається через ізофермент 
CYP2C19 [8]. Питанню взаємодії  ін-
гібіторів протонної помпи (ІПП) з 
клопідогрелем з 2007 року було при-
свячено 132 статті, а з іншими меди-
каментами – 174 публікації [9]. З ме-
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тою попередження небажаної взаємо-
дії ІПП з іншими медикаментами при 
виборі лікувальної стратегії опубліко-
вані таблиці, одну з яких ми наводимо 
нижче (таблиця 1).

На сьогоднішнй день встановлено, 
що серед майже 140-150 ізоферментів 
комплексу Р450, зосередженого у глад-
кому ендоплазматичному ретикулу ге-

патоцитів, в метаболізмі медикаментів 
приймають участь головним чином 
наступні шість: CYP1A2, CYP2C19, 
CYP2C9, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4,- 
які забезпечують біотрансформацію 
ліків через окислення [10]. Хоча осно-
вний вміст згаданих ізоферментів міс-
титься в гепатоцитах, в значно меншій 
кількості вони зустрічаються і в інших 

Таблиця 1.

Профілі фармакокінетичної взаємодії інгібіторів протонної помпи 
(Wedemeyer RS, Dlume H. 2014)

Конкуруючий
медикамент

Вплив інгібітора протонної помпи на дію
конкуруючого медикаменту

Езомепразол Лансопразол Омепразол Пантопразол Рабепразол
Антациди
Феназон
Бортезоміб
Кофеїн
Карбамазепін
Ор.контрацеп.
Циклоспорин
Цинакалцет
Ципрофлоксацин
Циталопрам
Кларитроміцин
Клопідогрель
Діазепам
Диклофенак
Дігоксин
Етанол
Етравірин
Геміфлоксацин
Глібенкламід
Івабрадин
Левотироксин
Метопролол
Напроксен
Ніфедипін
Фенитоїн
Піроксикам
Такролімус
Теофілін
Варфарин

Невідомий
Невідомий
Невідомий
Невідомий
Невідомий
Невідомий
Невідомий
Невідомий
Невідомий
Невідомий
Невідомий

Абсорбція зм.
Кліренс зм.
Невідомий
Невідомий
Невідомий
Невідомий
Невідомий
Невідомий
Невідомий
Невідомий
Невідомий 
Кліренс зм.
Невідомий
Кліренс зм.
Невідомий
Кліренс зм.
Невідомий
Кліренс зм.

Протиречивий
Кліренс збіл.
Невідомий

Нема
Невідомий

Протиречивий
Невідомий
Невідомий
Невідомий
Невідомий
Невідомий

Нема
Нема

Невідомий
Невідомий

Нема
Невідомий
Невідомий
Невідомий

Нема
Невідомий
Невідомий 
Невідомий
Невідомий

Нема
Невідомий
Кліренс зм.

Протиречивий
Нема

Нема
Кліренс змен.

Нема 
Суперечливий

Кліренс зм.
Невідомий

Суперечливий
Невідомий

Нема
Кліренс зм.

Нема
Абсорбція зм.

Кліренс зм.
Нема

Абсорбція зб.
Нема

Кліренс зм.
Нема

Невідомий
Нема

Невідомий
Абсорбція зб.

Кліренс зм.
Кліренс зм.
Кліренс зм.
Невідомий
Кліренс зм.
Невідомий
Кліренс зм.

Нема
Нема

Невідомий
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема

Невідомий
Невідомий

Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема

Невідомий
Невідомий

Нема
Невідомий

Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема
Нема

Нема
Невідомий
Невідомий
Невідомий
Невідомий
Невідомий
Невідомий
Невідомий
Невідомий
Невідомий
Невідомий
Невідомий

Нема
Невідомий

Абсорбція зб.
Невідомий
Невідомий
Невідомий
Невідомий
Невідомий
Невідомий
Невідомий
Невідомий
Невідомий

Нема
Нема

Невідомий
Нема
Нема
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тканинах: нирках, шкірі, шлунково-
кишковому каналі та легенях. Вказу-
ють, що значна інактивація медика-
менту прийнятого перорально відбу-
вається через інтенсивний метаболізм 
при проникненні його через кишкову 
стінку за участі CYP3A4 [11].

На біотрансформацію ліків у пе-
чінці впливають численні фактори. 
Так, індуктори ферментів, взаємодію-
чи з деякими субстратами (певні ме-
дикаменти і промислові полютанти), 
прискорюють їх біотрансформацію, в 
той же час прийняті ліки не метабо-
лізуються. Багато медикаментів втра-
чають свою ефективність через при-
швидшений метаболізм, але ліки з 
активними метаболітами можуть на-
впаки проявляти високий терапевтич-
ний або токсичний ефект через індук-
цію ферментів. Гальмування фермен-
ту відбувається, коли 2 медикаменти 
одночасно метаболізуються через 
той самий ізофермент, конкурентно 
зв’язуючись з його рецептором. При 
цьому більш потужний інгібітор бу-
де домінувати, пригнічуючи метабо-
лізм конкурентного медикаменту. Для 
більшості медикаментів така ситуація 
призводить до зростання в плазмі не-
метаболізованих субстратів з вираже-
ним токсичним потенціалом. Для лі-
ків, фармакологічна активність яких 
вимагає біотрансформації їх премеди-
каментних форм, гальмування змен-
шує їх терапевтичну цінність [7].

До факторів, які роблять свій вне-
сок у варіабельність впливу однакових 
ліків на різних пацієнтів, відносяться 
також генетичний поліморфізм, наяв-
ність захворювань, вік і стать хворих. 

Найбільш активному контролю під-
даються два ізоферменти – CYP2C19 
та CYP2D6 [12]. Особи, які втрати-
ли гени, що забезпечують синтез цих 
ізоферментів, становляться «погани-
ми» метаболізаторами. Така ситуація 
створює переваги для екстенсивних 
метаболізаторів [13].

До захворювань, які впливають на 
метаболізм ліків, відносять ураження 
печінки з порушенням її функцій та 
застійну серцеву недостатність, при 
якій зменшується печінковий крово-
ток. Однак найбільший негативний 
ефект на монооксигеназну систему 
цитохрому Р450 справляє старший 
вік хворих – час, коли зменшуються 
печінковий кровоток, маса печінки і 
активність її ферментів [11].

В останні роки з’явилось чимало 
повідомлень щодо міжмедикаментоз-
ної взаємодії ліків, які метаболізують-
ся через ізофермент CYP3A4, і стають 
причиною серйозних, часом фаталь-
них наслідків прийому конкуруючих 
препаратів. Так, субстратами згада-
ного ізоферменту є циклоспорин, та-
кролімус та карбамазепін. Клінічна 
ефективність циклоспорину може бу-
ти знижена навіть запиванням його 
грейп фрутовим соком. Беручи до ува-
ги конкуренцію згаданих ліків, реко-
мендують контроль їх вмісту в плазмі 
хворих. Однак неможливість досягнен-
ня терапевтичного рівня пероральним 
прийомом, наприклад, циклоспорину, 
може бути зумовлена ще й його неадек-
ватною абсорбцією в кишечнику.

Проблема ускладнюється тим, що 
на практиці вміст не всіх медикамен-
тів можна визначити у плазмі крові. 
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Складно передбачити небезпечний рі-
вень медикаменту, що проявляється 
токсичними реакціями. Антигістамін-
ні (без снодійного ефекту) препарати: 
терфенадин та астемізол, при високо-
му рівні їх у плазмі, мають проарит-
могенну дію і не повинні використо-
вуватись. Це стосується і мібуфрадилу 
(позікору) – інгібітору CYP3A4, який 
з цієї ж причини був відкликаний з 
фармацевтичного ринку. 

Іншим класом ліків, який відно-
ситься до метаболітів CYP3A4, є інгі-
бітори 3-гідрокси-3-метилглютарил-
коензим А редуктази, що використо-
вуються для лікування дисліпідемії. 
Висока концентрація їх у плазмі досто-
вірно зумовлює рабдоміоліз, що про-
вокується додаванням до режиму 
лікування інгібітора згаданого ізо-
фермента. Тому рекомендується ре-
тельний відбір другого і наступних 
медикаментів для попередження по-
бічного ефекту. Встановлено, що про-
вастатин і флувастатин можуть без-
печно комбінуватись з ітраконазолом 
без суттєвого зростання концентрації 
статинів в плазмі крові.

Для полегшення завдання лікаря 
при безпечному виборі другого меди-
каменту в комплексній терапії наводи-
мо таблицю з описом ізоформ цитох-
рому Р450, за участі яких відбувається 
біотрансформація ліків або їх блокада/
індукція медикаментами (таблиця 2).

Потребу у наших знаннях про біо-
трансформацію медикаментів можна 
проілюструвати конкретними клініч-
ними ситуаціями. 

Хворий N страждає на артеріаль-
ну гіпертензію ІІ ступеня з високим 

ризиком, а п’ять років назад переніс 
аортокоронарне шунтування з при-
воду ІХС. Приймає статини, анта-
гоністи кальцію (амлодипін) та ари-
фон. Від прийому 10 мг симвастати-
ну з’явилися болі в ікроножних м’язах, 
через що згаданий препарат було за-
мінено на розувастатин у тій же до-
зі. Болі в ікроножних м’язах зникли, 
але з’явилися міалгії у м’язах обох кис-
тей (зона тенара). Аналіз механізму 
біотрансформації ліків, які приймає 
пацієнт, вказують на участь у пере-
творенні амлодипіну і розувастатину 
одного й того ж ізоферменту цито-
хрому Р450 – CYP3A4. Хворому було 
рекомендовано перейти на лікування 
артеріальної гіпертензії сартанами, 
які метаболізуються через ізофер-
мент CYP2C9, на відміну від інгібіто-
рів АПФ, біотрансформація яких та-
кож відбувається через CYP3A4. При 
такому виборі ліків повністю усува-
ється конкуренція медикаментів за 
ізофермент CYP3A4. Стан хворого 
покращився: болі у м’язах хворого зни-
кли, утримується цільовий артері-
альний тиск.

У великому дослідженні, викона-
ному в Канаді, яке охоплювало паці-
єнтів старшого віку (середній вік 76 
років), з яких 96226 лікувалися клари-
троміцином, та 94083 – азитроміци-
ном на фоні постійного прийому од-
ного з блокаторів кальцієвих каналів, 
впродовж 30 наступних днів зростав 
ризик госпіталізації через гострий не-
фрит, артеріальну гіпотензію і леталь-
ність з різних причин при викорис-
танні кларитроміцину, але не азитро-
міцину. Причину пояснюють тим, що 
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блокатори кальцієвих каналів мета-
болізуються через фермент CYP3A4, 
а кларитроміцин є потужним блока-
тором цього ферменту, через що кон-
центрація антагоністів кальцію зрос-
тає до небезпечного рівня [14].

Серйозні проблеми виникають при 
застосуванні препаратів для лікуван-
ня туберкульозу. Затверджена ВООЗ 
схема терапії туберкульозу включає 
комбінацію препаратів І ряду – ізоні-
азиду, рифампіцину, піразинаміду та 
етамутолу, серед яких є індуктори та 
інгібітори ізоформ цитохрому Р450: 
СУР2Е1, СУР2С19, СУР2С9 та СУР3А2. 
В експерименті на щурах було вста-
новлено, що при сумісному введен-
ні згаданих медикаментів відбувалась 
експресія мРНК ізоферментів СУР2Е1 
та СУР3А2 відповідно в 2,4 та 1,8 рази, 
а рівень СУР2С23 (ортолог СУР2С19 
та СУР2С9) знижувався в 4 рази по-
рівняно з контролем. Виникає висно-
вок про індуктивний ефект на СУР2Е1 
ізоніазиду та піразиноміду, а рифампі-
цину – на СУР3А2 та СУР2С23 та галь-
мування активності ізоформ СУР3А2 
та СУР2С23 ізоніазидом [15]. 

Сьогодні складну проблему ста-
новить взаємодія медикаментів з рос-
линними продуктами у вигляді до-
бавок, прийом яких набув широкої 
популярності. Лише в США 15 млн 
мешканців використовують рослинні 
добавки. Оскільки склад цих засобів 
лишається нез’ясованим, взаємодія їх 
з медикаментами, призначеними ліка-
рями, може набувати найнесподівані-
ших наслідків: кровотечі, зростання 
артеріального тиску, порушення сер-
цевого ритму. В літературі знаходимо 

випадок небезпечної кровотечі у паці-
єнта, який приймав у профілактичній 
дозі аспірин і без узгодження з ліка-
рем – Ginkgo biloba. Описані випадки 
посилення дії бета-блокаторів, анта-
гоністів кальцію, антигіпертензивних 
та антикоагулянтних препаратів на 
такі рослинні добавки як ламінарія та 
дим’янка аптечна [16].

Великої уваги також заслуговує не-
безпека безконтрольного, модного в 
останній час, лікування антиоксидан-
тами. Якщо загроза застосування висо-
ких доз вітамінів А і Д документально 
доведена, то взаємодія інших вітамінів 
з ліками лише вивчається. Так, вста-
новлено, що одночасне призначення 
хворим на ІХС сімвастатину і ніацину 
незначно впливає на регресію коронар-
ного стенозу, а додавання до цієї комбі-
нації антиоксидантних вітамінів (С, Е) і 
селеніуму прискорює стеноз [17].

Слід врахувати, що при порушен-
ні функцій печінки (гепатит, цироз) 
ефективність медикаментів зменшу-
ється, очевидно, через неповноцін-
ність печінкової біотрансформації лі-
ків. Так, при лікуванні хворих на ар-
теріальну гіпертензію у поєднанні зі 
стеатозом печінки інгібіторами АПФ 
у вигляді монотерапії або в поєднанні 
з гідрохлортиазидом цільовий артері-
альний тиск вдається досягти лише у 
53,3% таких хворих. Натомість при ал-
когольному цирозі печінки (клас А за 
Чайлд-П’ю) нормалізація артеріально-
го тиску відбувається лише у 23,3% від-
повідних хворих. Особливо небезпечні 
ефекти (брадикардія) виникають через 
неконтрольоване зростання концен-
трації в плазмі незалежно від важкості 
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ураження печінки  (стеатоз чи цироз) 
при застосуванні метопрололу [18]. 

У зв’язку із впровадженням в 
практику нових медикаментів мета-
болізм їх в печінці повинен ретельно 
вивчатися для запобігання вищезга-

даних небажаних міжлікарських вза-
ємодій. До речі, в останніх інструкці-
ях по застосуваню лікарських засобів 
часто вказуються ізоферменти комп-
лексу Р450, через які відбувається їх 
біотрансформація.

Література

1. Арчаков А. И. Оксигеназы биологических мембран. – Минск: Наука, 1982. – 56 с.
2. Бриттон Г. Биохимия природных пигментов. – Москва: Мир, 1986. – 422 с.
3. Кольман Я., Рем К.-Г. Наглядная биохимия. – Москва: Мир, 2000. – 470 с.
4. Ward BW, Schiller JS. Prevalence of multiple chronic conditions among US adults: estimates 

from the National Health Interview Survey //Prev. Chronic Dis.- 2010.- Vol.10.- P.65.
5. Lochner KA, Cox CS. Prevalence of multiple chronic conditions among Medicare benefi ciaries, 

Unites States // Prev. Chronic Dis.- 2013. – Vol.10. – P.61. 
6. Parekh AK. Optimizing health for persons with multiple chronic conditions// JAMA. – August 

18, 2014. Doi: 10.1001//jama. 2014.10181.
7. Ogy CC, Maxa JL. Drug interactions due to cytochrome P450 //BUMC Proceedings.- 2000. – 

Vol.13. – P.421-423.
8. Laine L. Proton pump inhibitor co-therapy with clopidogrel: is there GI benefi t or cardiovascu-

lar harm?// Gastroenterology. – 2011. – Vol. 140(3).- P.769-772.
9. Wedemeyer R.-S., Blume H. Pharmacokinetic drug interaction priofi les of proton pump inhibi-

tors: an update //Drug Saf. – 2014. Vol.37. – P.201-211.
10.  Cupp MJ, Tracy TS. Cytochrome P450: new nomenclature and clinical implications // Am.Fam.

Physician. – 1998. – Vol. 57. – P. 107-116.
11. Goodman LS, Limbrid LE, Milnoff  PB et al. // Th e Pharmacological Basis of Th erapy/ 9-th ed. 

New York: McGrav-Hill, 1996. – P.12-16.
12. Belpaire FM, Bogaert MG. Cytochrome P450: genetic polymorphism and drug interactions // 

Acta Clinica Belgica. – 1996. – Vol.51. – P.254-260.
13. DiPiro JT, ed. A Pathophysiologic Approach, 4th ed. Syamford, Conn: Appleton & Lange. – 

1999.  – P.29-30.
14. Gandhi S., Fleet JL,, Bailey DG. Et al. Cfl cium-channel blocker-clarithrovecin dru interactions 

and acute kidney injury // JAMA. – 2013. – Vol.310. – P.2544-2553.
15. Анісімова С.І., Шаяхметова С.І., Бондаренко Л.Б. Гепатотоксичність комбінації 

протитуберкульозних засобів I ряду, обумовлена модуляцією експресії цитохромів Р450 2Е1, 
2С23 та 3А2 у печінці білих щурів // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2011. - №5. – 
С.12-14.

16. Voelker R. Cardiac patient’s herbal supplement use deserves more care investigation //JAMA. – 
2010. – Vol.303. – P.824.

17. Lichtenstein AH., Russell RM. Eassential nutrients: food or supplements? Where should the 
emphasis be? // JAMA. – 2005. – Vol.294. – P.351-357.

18. Михеева О.М., Дроздов В.Н., Комисаренко И.А. Фармакокинетические и 
фармакодинамические особенности антигипертензивных препаратов при лечении больных 
артериальной гипертонией в сочетании с хроническими заболеваниями печени. Терапевтический 
архив. – 2011. - №11. – С.49-55.



Гепатологія, 2015, № 2

16

УДК 616.36-002.28-07

БАЗОВІ СХЕМИ 
ТА НОВІ ПІДХОДИ ДО ТЕРАПІЇ АВТОІМУННОГО ГЕПАТИТУ

(Дані літератури та власні спостереження)

О.Б. Ворожбит, Р.Ю. Грицко, О.Б. Герасун 

Львівський Національний медичний університет імені Данила Галицького, 
Львів, Україна.

У статті представлені сучасні базові схеми та нові підходи до лікування ав-
тоімунного гепатиту, оскільки своєчасне встановлення діагнозу автоімунного 
гепатиту і раннє призначення імуносупресивної терапії з корекцією способу 
життя хворого, позитивно впливає на перебіг захворювання та запобігає ви-
никненню ускладнень. До нових методів лікування належить імунізація влас-
ними неінактивованими лейкоцитами, що вводяться внутрішньошкірно – на-
ведені результати лікування 12 хворих з автоімунним гепатитом, у яких базова 
терапія була протипоказаною або виявилась неефективною.

Ключові слова: автоімунний гепатит, лікування, ускладнення.

БАЗОВЫЕ СХЕМЫ 
И НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ АУТОИММУННОГО ГЕПАТИТА

(Данные литературы и собственные наблюдения)

О.Б. Ворожбыт, Р.Ю. Грицко, А.Б. Герасун

Львовский Национальный медицинский университет имени Данила Галиц-
кого, Украина.

В статье представлены современные базовые схемы и новые подходы к ле-
чению аутоиммунного гепатита, поскольку своевременное установление диаг-
ноза аутоиммунного гепатита и раннее назначение иммуносупрессивной те-
рапии с коррекцией образа жизни больного, положительно влияет на течение 
заболевания и предотвращает возникновение осложнений. К новым методам 
лечения относится иммунизация собственными неинактивированными лейко-
цитами, вводят их внутрикожно. Приведены результаты лечения 12 больных с 
аутоиммунным гепатитом, для которых базовая терапия была противопоказан-
ной или оказалась неэффективной.

Ключевые слова: аутоиммунный гепатит, лечение, осложнения.
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BASIC SCHEMES AND NEW APPROACHES TO THE TREATMENT 
OF AUTOIMMUNE HEPATITIS

(literature data and own observations)

O.B. Vorozhbit, R.Yu Hrytsko, O.B. Herasun

Lviv National Medical University named Danylo Galician, Lviv, Ukraine.

Th ree randomized, controlled trials have demonstrated that patients with 
serum AST levels of at least 10-fold the upper limit of the normal range (ULN) or 
more than fi ve-fold ULN in conjunction with a serum g-globulin level more than 
two-fold ULN have a high mortality (60% at 6 month) if untreated. Furthermore, 
histological fi ndings of bridging necrosis or multilobular necrosis at presentation 
progress to cirrhosis in 82% of untreated patients and are associated with a 5-year 
mortality of 45% [12]. In the article the modern basic schemes and new approaches 
to the treatment of autoimmune hepatitis are presented. Standard treatment is 
implemented with predniso(lo)ne alone or in combination with azathioprine 
independent of the clinically- or immunoserologically-defi ned type of AIH. 
Th erapy is usually administered over the course of 2 years. Th e decision between 
monotherapy and combination therapy is guided principally by side eff ects. Long-
term steroid therapy leads to cushingoid side eff ects and also to serious complications 
such as steroid diabetes, osteopenia, aseptic bone necrosis, psychiatric symptoms, 
hypertension and cataract formation. Side eff ects are found in 44% of patients aft er 
12 months and in 80% of patients aft er 24 months of treatment. Azathioprine, on 
the other hand, leads to a decreased dose of prednisone. It bears a theoretical risk 
of teratogenicity. In addition, abdominal discomfort, nausea, cholestatic hepatitis, 
rashes and leukopenia can be encountered. Cosmetic side eff ects decrease patient 
compliance considerably.

Considering the bad prognosis in untreated patients with AIH, a large 
number of contraindications and adverse events of immunosuppressive therapy, a 
significant incidence of recurrence, clinical practice requires new safe and effective 
methods of treatments. In our clinic we apply a new method of intradermal 
immunization of noninactivated leukocytes developed under the leadership of 
professor BA Herasun. This method belongs to a personalized cell therapy without 
contraindications.

Proved that immunization of non-inactivated leukocytes positively aff ects on the 
various autoimmune processes, including inhibits synthesis of the cryoglobulins and 
antibodies to the thyroid gland; reduces antinuclear antibodies, antibodies to sperm 
normalizes of ratio pro-infl ammatory and anti-infl ammatory cytokines, in particular, 
leads to inhibition of excessively high levels necrosis factor alpha tumors in patients 
with psoriasis. Th is method we used to the treatment of 12 patients with AIH, for 
which basic therapy has been contraindicated or not eff ective.
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У статті продовжуємо розглядати 
надзвичайно важливу тему автоімунно-
го гепатиту (АІГ), яка була розпочата у 
попередньому номері журналу «Гепато-
логія» (№ 1 (27), 2015), де були наведені 
сучасні підходи до діагностики АІГ [1]. 
У статті наведені сучасні базові схеми 
терапії та розглянуті можливі альтерна-
тивні варіанти лікування АІГ, оскільки 
своєчасне встановлення діагнозу авто-
імунного гепатиту і раннє призначен-
ня імуносупресивної терапії з корекці-
єю способу життя хворого, позитивно 
впливає на перебіг захворювання та за-
побігає виникненню ускладнень.

Хоча тактика терапії автоімунного 
гепатиту розроблена на даний час до-
статньо добре, проте низка запитань 
залишається відкритими. Зокрема, 
це стосується впливу етнічних та ге-
нетичних факторів на особливості та 
ефективність лікування дітей і дорос-
лих, тактики лікування автоімунного 
гепатиту при трансплантації печінки, 
а також пошуку нових методів тера-
пії для пацієнтів, які не відповідають 
на базові схеми лікування. Основна 
проблема полягає в тому, що резуль-
тати досліджень, які підтверджують 
ефективність стероїдів у хворих на 
АІГ, отримані майже три десятиліття 
тому, і з того часу жодне багатоцен-
трове рандомізоване дослідження лі-
кування хворих АІГ не проводилося. 
Усі успішні альтернативні стратегії лі-

кування вивчалися на невеликих гру-
пах пацієнтів, і особливо актуальною 
є необхідність дослідження стратегії 
лікування для пацієнтів з важкими 
формами АІГ [2–5]. 

Початкова терапія. Оскільки 
будь-яка імуносупресивна терапія су-
проводжується побічними ефектами, 
перед початком лікування необхідно 
ретельно оцінити доцільність призна-
чення препаратів та потенційний ри-
зик їх застосування.

Абсолютні показання до лікування. 
Три рандомізовані клінічні досліджен-
ня продемонстрували, що у пацієнтів з 
підвищенням рівня транс аміназ вище 
норми у 10 разів або ж п’ятикратним 
підвищенням рівня трансаміназ у поєд-
нанні з дворазовим підвищенням рів-
ня γ-глобулінів, при відсутності адек-
ватного лікування, смертність досягає 
60% протягом 6 місяців. Наявність у 
дебюті гістологічних ознак у вигляді 
мостовидних некрозів або мультило-
булярних некрозів призводить до про-
гресування хвороби у цироз печінки 
у 82% нелікованих пацієнтів і асоцію-
ється з 45%-ною смертністю впродовж 
5 років. Дані лабораторні та гістологіч-
ні ознаки активності хвороби в дебюті 
служать абсолютним показанням для 
початку лікування глюкокортикосте-
роїдами (ГКС). Системні прояви АІГ, 
такі як виражена слабкість і артралгія, 
також є абсолютним показанням до лі-

As a result of treatment by this method in 3 patients occurred complete remission, 
in 4 patients occurred prolonged remission. However, all patients showed improvement 
of emotional status and quality of life.

Key words: autoimmune hepatitis, treatment, complications.
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кування, незалежно від інших показ-
ників (Рівень А)[6,7]. Оскільки хворі 
із сформованим цирозом печінки теж 
добре відповідають на імуносупресив-
ну терапію, повинні отримувати ліку-
вання за наявності ознак активного за-
палення. Імуносупресивні препарати 
в окремих випадках можуть бути при-
значені навіть хворим з ранніми озна-
ками декомпенсації цирозу печінки 
або ж після кровотеч з варикозно роз-
ширених вен стравоходу.

Відносні показання до лікування. 
На жаль, природний перебіг АІГ у паці-
єнтів із слабо вираженими симптома-
ми та з незначними лабораторними і 
гістологічними змінами не є достатньо 
вивченим. Проспективні рандомізова-
ні клінічні дослідження серед цієї кате-
горії хворих не проводилися, тому по-
казання до лікування чітко не визначе-
ні й розглядаються у кожному випадку 
окремо (Рівень С) [6, 7]. У хворих з не-
активним цирозом без наявних симп-
томів спостерігається високий рівень 
виживання і без призначення імуно-
супресорів. Також у пацієнтів з неак-
тивним гепатитом без цирозу печін-
ки 10-річне виживання без лікування 
становить 80%. Не існує рекомендацій, 
за якими можна було б визначити цю 
групу пацієнтів з «безпечним перебі-
гом» хвороби, яким не потрібна тера-
пія. У групі безсимптомних пацієнтів 
з низькою активністю захворювання 
можлива спонтанна ремісія, проте во-
на відзначається набагато рідше (12% і 
63%, відповідно), і розвивається більш 
повільно в порівнянні з пацієнтами, 
які отримують лікування. Більше то-
го, у пацієнтів з низькою активністю 

захворювання та без симптомів, які 
не отримують імуносупресивну тера-
пію, 10-річне виживання нижче, ніж у 
аналогічних пацієнтів на тлі лікування 
(67% і 98%, відповідно). Тому при ви-
рішенні питання про призначення те-
рапії необхідно брати до уваги побічні 
ефекти, пов’язані з прийомом імуно-
супресорів. Таким чином, враховуючи, 
що у безсимптомних хворих з легким 
перебігом АІГ може спостерігатися 
прогресування захворювання, призна-
чення імуносупресорів є обґрунтова-
ним. У першу чергу це стосується до 
молодих пацієнтів, які добре перено-
сять лікування. Більш стримана так-
тика доцільна стосовно хворих з неак-
тивним цирозом, постменопаузальною 
остеопенією, вираженою емоційною 
лабільністю або психічними розлада-
ми, погано контрольованою артеріаль-
ною гіпертензією та декомпенсованим 
діабетом [6,7].

Отже, доцільність імуносупре-
сивної терапії у хворих з незначною 
активністю захворювання та його 
повільним прогресуванням (у роз-
рахунку на поліпшення прогнозу і 
підвищення очікуваної тривалості 
життя) ще чітко не визначена. Разом 
з тим, імуносупресивні препарати, що 
призначаються у малих дозах, можуть 
поліпшити загальне самопочуття та-
ких пацієнтів і якість їхнього життя.

Протипокази до лікування. Імуно-
супресивна терапія ефективна тільки 
у хворих з клінічними, лабораторними 
або гістологічними ознаками активного 
запалення у печінці. У пацієнтів з неак-
тивним цирозом ефект від терапії сум-
нівний (Рівень С)[6,7]. При цьому у них 
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є підвищений ризик розвитку побічних 
ефектів: гіпоальбумінемія і портосис-
темне шунтування крові можуть впли-
нути на зв’язування преднізолону з біл-
ками крові і розподіл вільного преднізо-
лону. Для пацієнтів з декомпенсованим 
цукровим діабетом, остеопенією, пси-
хічними розладами або вираженим ос-
теопорозом слід ретельно обґрунтувати 
необхідність призначення ГКС. Азатіо-
прин не слід призначати хворим з вира-
женою цитопенією (лейкоцити нижче 
2,5×109/л, тромбоцити нижче 50×109/л) 
або з відомою непереносимістю препа-
рату (таблиця 1)[3, 6-9].

Схеми лікування
Базова терапія. Препаратами ви-

бору служать: преднізолон або метил-
преднізолон; застосування останньо-
го характеризується меншими побіч-

ними ефектами у зв’язку з практично 
відсутньою мінералокортикоїдною ак-
тивністю. З метою підвищення ефек-
тивності імуносупресії та зменшення 
дози і, відповідно, побічної дії корти-
костероїдів до терапії часто додається 
азатіоприн, який є похідним 6-меркап-
топурину і володіє антипроліфератив-
ною активністю. У разі недостатньої 
ефективності стандартних схем іму-
носупресії можливе підвищення дози 
азатіоприну до 150 мг на добу, що не 
супроводжується істотним збільшен-
ням частоти побічних ефектів.

Схема базового лікування складаєть-
ся з декількох етапів, на кожному з яких 
очікується певний клінічний ефект. Кін-
цевою метою базової терапії є досягнен-
ня стійкої ремісії без необхідності у ме-
дикаментозній терапії (табл. 2).

Таблиця 1.

Показання та протипоказання для проведення імуносупресивної терапії [3]

Абсолютні
покази до лікування

Відносні
покази до лікування

Покази до лікування відсутні, 
або лікування протипоказане

Підвищення у сиро-
ватці АСТ≥10 норм

Симптоми (слабкість, арт-
ралгія, жовтяниця)

Асимптомні пацієнти з нормальни-
ми або близькими до нормальних зна-
ченнями сироваткового АСТ і рівнем 
γ-глобулінів

Підвищення у сиро-
ватці АСТ≥5 норм та 
рівні γ-глобулінів ≥2 

норм

Значення АСТ та/або 
γ-глобуліни менші, ніж абсо-

лютні критерії

Неактивний цироз або легка форма 
портального запалення (портальний 
гепатит)

Мостоподібні некрози 
або мультиацинарні 
некрози при гістоло-
гічному дослідженні

Перипортальний гепатит

Важка цитопенія (лейкоцити <2,5х109/л, 
або тромбоцити <50х109/л), або відо-
мий повний дефіцит ТПМТ-активності 
виключає терапію азатіоприном

Важкий загальний 
стан хворого 

Остеопенія, емоційна неста-
більність, гіпертензія, діабет 
або цитопенія (лейкоцити 

<2,5х109/л, або тромбоцити 
<50х109/л)

Вертебральна компресія, психози, де-
компенсований діабет, неконтрольова-
на гіпертензія, відома непереносимість 
преднізолону, або азатіоприну
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Ефективність преднізону і преднізо-
лону практично однакова. Лікування ав-
тоімунного гепатиту починається з при-
значення преднізону (преднізолону) у 
дозі 60 мг на добу перорально протягом 
одного тижня з подальшим поступовим  
зниженням дози на 10 мг до 30 мг на добу.

Далі триває щотижневе поступове 
зниження добової дози на 5 мг. При-
близно через 6 тижнів хворі можуть 
бути переведені на прийом підтриму-
ючої дози 8-10 мг на добу. В окремих 
випадках доза переднізона може бути 
знижена до 5 мг на добу і навіть ниж-
че без розвитку рецидиву. Зниження 
дози повинно проводитися під контр-
олем основних лабораторних параме-
трів і коректуватися при їх зміні. Як-
що у хворих підвищення рівня тран-
саміназ зберігається до досягнення 
підтримуючих доз, то можна поверну-
тися до попередньої більш високої до-
зи кортикостероїдів або ж призначи-
ти комбінацію кортикостероїдів з аза-
тіоприном в добовій дозі 1 мг/кг маси 
тіла. Комбінація з азатіоприном може 
бути застосована і при ранньому ви-
никненні побічних стероїдних ефек-
тів. Комбінована терапія преднізоном 
і азатіоприном може проводитися вже 
з самого початку, оскільки вона дозво-

ляє знизити початкову дозу преднізо-
ну і зменшити, таким чином, ризик 
виникнення побічних ефектів. Ці два 
імуносупресивних препарати потен-
ціюють дію один одного.

Початкова доза азатіоприну у до-
рослих становить близько 50 мг і мо-
же бути збільшена до 100 мг або на-
віть 150 мг на добу (1-1,5 мг/кг маси) 
(табл. 3).

Підтримуюча терапія. Після до-
сягнення ремісії лікування повинно 
бути продовжено, щонайменше, про-
тягом 12 місяців, оскільки, в іншому 
випадку у 80-90% хворих, протягом 
року після передчасного припинення 
лікування, розвивається рецидив за-
хворювання. Незалежно від обраного 
препарату, підтримуюча терапія по-
винна проводитися більш низькими 
дозами. З цією метою найкраще під-
ходить комбінація преднізону (пред-
нізолону) і азатіоприну, оскільки вона 
більш ефективна у підтримці ремісії, 
ніж монотерапія преднізоном. Резуль-
тати одного з досліджень показали, що 
при проведенні комбінованої терапії у 
90% пацієнтів через 18 місяців зберіга-
лася ремісія, тоді як при монотерапії 
кортикостероїдами ремісія зберігала-
ся лише у 60% хворих. У дослідженні, 

Таблиця 2

Етапи лікування[3]
Етапи лікування автоімунного гепатиту Кінцева мета лікування

1. Первинний етап: нормалізація АЛТ, АСТ
Досягнення стійкої ремісії без 

необхідності у медикаментозній 
терапії, підтримання печінково-

го резерву

2. Вторинний етап: нормалізація рівня γ-глобуліну та іму-
ноглобуліну G

3. Третій етап: нормалізація гістологічної активності
4. Четвертий етап: розрішення фіброзу
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проведеному у Великобританії, піс-
ля підвищення дози азатіоприну до 
2  мг/ кг маси тіла стала можливою на-
віть повна відміна кортикостероїдів. 
Підтримуюча терапія азатіоприном 
повинна продовжуватися протягом 
2-4 років, хоча рецидиви АІГ можуть 
спостерігатися і значно пізніше (через 
5 років і більше) (таблиця 4).

Після того як тривалість ремісії до-
сягне, щонайменше, двох років, мож-
на поступово відійти від застосування 
кортикостероїдів, знижуючи їх дозу по 
міліграмах. Якщо виникає рецидив, то 
повертаються до призначе ння первіс-
ної дози. При повторному виникненні 
рецидивів проводять три валу терапію 
можливо меншими дозами.

Таблиця 3. 

Початкова терапія автоімунного гепатиту [3,7]

Монотерапія преднізоном
1-й тиждень 60 мг на добу
2-й тиждень 40 мг на добу
3-й тиждень 30 мг на добу
4-й тиждень 25 мг на добу
5-й тиждень 20 мг на добу
6-й тиждень 15 мг на добу

Підтримуюча доза через 6 тижнів 8-10 мг на добу
або комбінація з азатіоприном

1-й тиждень Преднізон 30 мг на добу + азатіоприн 50 мг на добу
2-й тиждень Преднізон 20 мг на добу + азатіоприн 50 мг на добу
3-й тиждень Преднізон 15 мг на добу + азатіоприн 50 мг на добу

Через 4 тижні Підтримуюча терапія преднізоном в дозі ≤ 10 мг на добу 
+ азатіоприн 50-100 мг на добу

Таблиця 4. 

Підтримуюча терапія у пацієнтів з АІГ у фазі ремісії  і її результати [3,6,7]

Преднізон: ≤ 10 мг + азатіоприн 50-100 мг на добу
Продовження терапії: принаймні, протягом 2-4 років

Повна ремісія:
через 1 рік

через 2 роки
через 3 роки
через 4 роки

25%
55%
70%

80-90%

Лікування рецидивів Преднізон в дозі 20 мг + азатіоприн у дозі 150 мг на добу або повер-
нення до початкової дози

Профілактика рецидивів Монотерапія азатіоприном в дозі 150 мг на добу
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Базова терапія, зазвичай, триває 
протягом 2 років. Рішення про при-
значення монотерапії чи комбінова-
ної терапії, головним чином, базується 
на можливості виникнення побічних 
ефектів, хоча більшість хворих добре 
переносить лікування кортикостеро-
їдами і азатіоприном. Проте у 10-20% 
пацієнтів з розвиненими портосис-
темними шунтами доводиться змен-
шувати дози препаратів через знижен-
ня печінкового кліренсу і підвищено-
го ризику ускладнень. Це стосується, 
зокрема, і топічних кортикостероїдів, 
які, хоча і мають дуже високу афін-
ність до кортикостероїдних рецепто-

рів (у 50 разів вищу, ніж у традиційних 
кортикостероїдів), а також виражений 
ефектом першого проходження че-
рез печінку (80-90%), все ж таки про-
никають через портосистемні шун-
ти у системний кровообіг і потенцій-
но можуть викликати побічні ефекти. 
Побічні ефекти зустрічаються у 44% 
пацієнтів через 12 місяців і в 80% па-
цієнтів після 24 місяців лікування. 
Найбільш значні побічні ефекти кор-
тикостероїдів і азатіоприну наведено в 
таблиці 5. Приблизно у 15% дорослих 
відзначається генетично детермінова-
не зниження метаболізму азатіоприну 
в печінці. Застосування азатіоприну у 

Таблиця 5.

Побічні ефекти терапії кортикостероїдами та азатіоприном [3, 6, 7]

Побічні ефекти
терапії кортикостероїдами

Збільшення маси тіла
Набряки нижніх кінцівок і області крижів

Синдром Кушинга
Стероїдні акне

Гирсутизм
Стрії на животі

Стероїдний діабет
Затримка росту у дітей

Остеопенія і остеопороз

Побічні ефекти терапії 
азатіоприном

Пригнічення кістковомозкового кровотворення:
Нейтропенія

Тромбоцитопенія (набагато рідше)
Збільшення середнього об’єму еритроцитів

Алергічні реакції:
Панкреатит

Діарея, нудота, блювання
Шкірний висип

Злоякісні пухлини
Неходжкінських лімфом (не підтверджено)

Пороки розвитку у новонароджених 
(не підтверджено)

Інфекційні ускладнення:
- Оперізуючий герпес

- Бактеріальні та грибкові інфекції
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таких хворих може дуже швидко при-
звести до підвищення його концентра-
ції в сироватці до токсичного рівня. У 
пацієнтів, які отримують азатіоприн і 
алопуринол, спостерігається підвище-
ний ризик пригнічення кровотворен-
ня у кістковому мозку, оскільки алопу-
ринол інгібує метаболізм азатіоприну 
до тіо сечової кислоти. У таких хворих 
необхідно профілактично знизити до-
зу азатіоприну на 25% або ж взагалі не 
починати лікування цим препаратом. 
Хоча виражена лейкопенія може роз-
винутися на тлі терапії азатіоприном 
у будь-який час, в перші три місяці лі-
кування слід повторювати клінічний 
аналіз крові кожні 14 днів, а в наступні 
місяці - кожні 4 тижні.

Рівень форменних елементів крові 
у вагітних з АІГ аналогічний їх рівню 
у плода, тому припинення прийому 
азатіоприну покращує картину кро-
ві, як у матері так і у плода. Дані про 
потенційну канцерогенну дію азатіо-
прину є неповними і суперечливими. 
Необхідно звертати увагу і на можли-
вість розвитку неходжкінської лімфо-
ми, хоча в опублікованих досліджен-
нях хворі отримували азатіоприн не 
в якості монотерапії, а в комбінації з 
кортикостероїдами та CsA. Є дані, що 

при лікуванні азатіоприном відзнача-
ється більша частота інших злоякіс-
них пухлин [11–13].

Обидві схеми лікування продемон-
стрували однакову ефективність: 5- і 
10-річне виживання хворих на тлі адек-
ватної імуносупресивної терапії, що 
становить 94% і 90% відповідно (Manns 
2010) (Рівень В)[6,7]. Повне зникнення 
біохімічних, серологічних і гістологіч-
них ознак захворювання, що дозволяє 
ставити питання про скасування пре-
паратів, спостерігається лише у 31%. 
Морфологічна ремісія АІГ запізнюєть-
ся на 3-6 міс. по відношенню до біохі-
мічної, тому перед відміною імуносу-
пресивних препаратів обов’язково слід 
виконати біопсію печінки з метою під-
твердження зникнення гістологічних 
ознак активності АІГ.

Існують групи хворих, які ма-
ють підвищений ризик виникнення 
ускладнень при тривалій терапії пред-
нізоном (преднізолоном) або азатіо-
прином. У таких випадках необхідно 
спробувати зберегти ремісію за до-
помогою застосування лише одного з 
двох препаратів (табл. 6.).

Терапія при вагітності: особли-
вої уваги вимагає проблема лікування 
АІГ у вагітних жінок. При лікуванні 

Таблиця 6. 

Показання до монотерапії при автоімунному гепатиті [3]

Кортикостероїди У молодих жінок, що бажають мати дітей
При вагітності

Азатіоприн

У хворих з інсулінозалежним цукровим діабетом
У хворих з тяжкою артеріальною гіпертензією

У хворих з глаукомою
У хворих з вираженим остеопорозом і підвищеним ризиком переломів
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АІГ під час вагітності в даний час до-
тримуються наступних рекомендацій. 
Якщо пацієнтка планує вагітність, во-
на отримує тільки кортикостероїди, 
оскільки відсутність ембріотоксич-
ності при прийомі преднізону і пред-
нізолону вважається доведеною. Якщо 
схема лікування, що застосовувалася 
до вагітності, включала комбінацію з 
азатіоприном, то останній доцільно 
відмінити, оскільки в експерименталь-
них дослідах, проведених на тваринах, 
описані поодинокі випадки порушень 
внутрішньоутробного розвитку пло-
да. Однак, якщо вагітність наступила 
на тлі поточного проведення комбіно-
ваної терапії, то цю терапію доцільно 
продовжити, оскільки перехід на мо-
нотерапію може викликати погіршен-
ня перебігу АІГ у вагітної жінки. У 
цьому випадку ризик виникнення по-
рушень внутрішньоутробного розви-
тку плода буде нижчим, ніж ризик за-
гострення захворювання у матері при 
переході на монотерапію [14,15].

Результати стандартної імуносу-
пресивної терапії. В результаті прове-
деної імуносупресивної терапії мож-
ливі 4 варіанти: ремісія, рецидив, ре-
зистентність і стабілізація.

Ремісія – повна нормалізація усіх 
показників, що відображають актив-
ність гепатиту, включаючи гістологіч-
ні. У зв’язку з неможливістю урахуван-
ня патогенетичних особливостей даної 
хвороби, для досягнення повного оду-
жання від АІГ, даний результат є опти-
мальним, незалежно від режиму терапії, 
і асоційований з найкращим віддаленим 
прогнозом. Через 24 місяці лікування 
ремісія наступає у 65-75% хворих.

Неповна ремісія – іноді в літерату-
рі зустрічається термін «стабілізація», 
зупинка прогресування хвороби без 
досягнення повної ремісії. Хоча у 90% 
таких хворих вдається досягти ремісії 
протягом 3 років стандартної терапії, 
такий варіант відповіді повинен спри-
чинити можливий перегляд лікуваль-
ної тактики, а також пошук додаткових 
причин ураження печінки, зокрема та-
ких як перехресні автоімунні синдроми.

Рецидив – підвищення активності 
амінотрансфераз, з клінічною симп-
томатикою або без неї; під час ліку-
вання; у період зниження доз імуно-
супресорів або на тлі повної відміни 
препаратів. За даними літератури, ре-
цидив спостерігається у 50% пацієнтів 
протягом 6 місяців після припинен-
ня терапії і у 80% – через 3 роки. Він 
асоційований з формуванням цирозу 
у 38% хворих і розвитком печінкової 
недостатності у 14%. Рецидив нерід-
ко вимагає повернення до початкових 
доз преднізолону і азатіоприну, або 
принаймні, їх підвищення у порівнян-
ні з вихідними дозами.

Резистентність – прогресуван-
ня клінічних, біохімічних і гістологіч-
них проявів хвороби на тлі адекватної 
імуносупресивної терапії. Даний варі-
ант спостерігається у 10% хворих і ви-
магає ретельного аналізу початкового 
діагнозу, що передбачає виключення 
інших причин прояву гострого або 
хронічного гепатиту. Якщо діагноз 
АІГ підтверджується, такий пацієнт 
розглядається як кандидат на альтер-
нативні методи терапії, або, у разі не-
ухильного прогресування, на тран-
сплантацію печінки.
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Інші імуносупресанти. Приблизно 
у 10% хворих АІГ терапія зі застосу-
ванням звичайних імуносупресивних 
препаратів викликає погіршення пере-
бігу захворювання, а ще у 10-15% паці-
єнтів вона недостатньо ефективна. Для 
таких хворих може обговорюватися  
доцільність  призначення інших іму-
носупресантів, застосовуваних у тран-
сплантології (табл.7).

Будесонід (Буденофальк®) застосо-
вується у хворих АІГ, як в якості тера-
пії «першої лінії» (у раніше нелікованих 
пацієнтів), так і в якості терапії «дру-
гої лінії» у пацієнтів з непереносиміс-
тю преднізолону або азатіоприну, або ж 
резистентних до системних кортикос-
тероїдів. Терапія Буденофальком® в до-
зі 9 мг викликала повну (клінічну і біо-
хімічну) ремісію у переважної більшос-
ті (83%) пацієнтів з АІГ, побічні ефекти 
зустрічалися рідко і були слабо вираже-
ними. Також було показано, що будесо-
нід може індукувати не тільки біохіміч-
ну а й гістологічну ремісію при АІГ.

Циклоспорин A (CsA) застосову-
вався у невеликого числа пацієнтів з 
АІГ 1 типу в дозі 3-6 мг / кг маси тіла 2 

рази на день. Ремісія досягалася через 
10 тижнів. В іншому дослідженні та-
кож був описаний позитивний ефект 
застосування препарату. У деяких ви-
падках CsA комбінувався з преднізо-
ном і азатіоприном. Застосування CsA 
являє собою можливу терапевтичну 
альтернативу при автоімунному ге-
патиті, резистентному до інших пре-
паратів. Призначення циклоспорину 
може розглядатися і в тих випадках, 
коли мова йде про попередження за-
тримки росту у дітей і підлітків.

Такролімус (FK506). Імуносупресив-
ний ефект такролімусу (FK506) виявив-
ся в 10-200 разів більш вираженим, ніж 
ефект CsA. Повідомляється про дослі-
дження, в якому застосування такролі-
мусу в дозі 3 мг 2 рази на день протягом 
12 місяців у 21 пацієнта з АІГ призвело 
до швидкої і стійкої ремісії.

Мікофенолат мофетил (MMF). За-
стосування мікофенолату мофетилу 
(MMF) у хворих на АІГ, резистентних до 
звичайної терапії, також дало позитивні 
результати. Крім того, в лікуванні хво-
рих на АІГ використовувалися цикло-
фосфамід, флударабин і хлорамбуцін.

Таблиця 7. 

Інші імуносупресивні препарати для лікування АІГ [6,7]

1. Будесонід (Буде-
нофальк®)

Застосовувався при АІГ 1 типу та overlap-синдромі (у дозі 6-9 мг на добу 
протягом 6-24 тижнів), а також при ПБЦ (6-9 мг на добу + УДХК в дозі 
10-15 мг / кг маси тіла на добу)

2. Циклоспорин A 
(CsA)

Застосовувався при АІГ 1 типу (у дозі 3-6 мг / кг маси тіла × 2 рази на добу 
протягом 10 тижнів), а також при ПБЦ і ПСХ (24 місяці)

3. Такролімус 
(FK506)

Застосовувався при АІГ 1 типу (у дозі 2-3 мг / кг маси тіла × 2 рази на до-
бу протягом 12 місяців), а також при ПСХ (0,03-0,75 мг / кг маси тіла на 
добу протягом 12-27 місяців) 

4. Мікофенолат мо-
фетил (MMF)

Застосовувався при АІГ 1 типу (у дозі 250-1000 мг × 2 рази на добу про-
тягом 46 місяців), а також при ПБЦ (2 г на добу + УДХК у дозі 1 г на добу) 
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Циклофосфамід (Cyclophos phami de). 
Надходили повідомлення стосовно ін-
дукції ремісії при застосуванні 1-1,5 мг 
на кг маси тіла на день циклофосфа-
міду у поєднанні зі стероїдами. Однак 
серйозні гематологічні побічні ефекти 
роблять цей варіант лікування вельми 
експериментальним (Канцлер 1996).

Anti-TNF-α антитіла. Існує де-
кілька свідчень того, що Anti-TNF-α 

здатні індукувати ремісії у хворих 
на АІГ, для яких стандартні або аль-
тернативні варіанти лікування є нее-
фективними (Efe 2010, Umekita 2011). 
Проте, розвиток АІГ спостерігається і 
під час лікування з анти-TNF антиті-
лами (Ramos-Casals 2008). Отже май-
бутні дослідження повинні визначити 
роль цієї терапії у лікуванні важких 
випадків АІГ [6,7,11,17].

Алгоритм лікування автоімунного гепатиту[3].

Преднізолон 60 мг/добу Серйозні побічні дії 
стероїдів 

Визначення рівня ТРМТ (реко-
мендується пацієнтам з раніше 

виявленою лейкопенією) 

+ Азатіоприн 1 мг/кг/добу Перевести на 
будесонід 9 мг/добу 

Нормальний 
або незначно 
знижений 

Гомозиготний ТРМТ 
дефіцит або рівень 
значно знижений 

Серйозні побічні дії азатіоприну 

Зменшення Моніторинг АЛТ, АСТ Немає зменшення 

Розгляньте наявність 
мальабсорбції 
Розгляньте: 
a) Більш високі дози 
Преднізолону + Азатіоприну 
2 мг/кг/добу 
• Обговоріть питання 
трансплантації  печінки 

Зменшити дозу преднізолону, 
поступово підтримуючи 

падіння показників АЛТ, АСТ 
падіння 

Залишаються високими В межах норми 

Преднізолон 10 мг/добу 
+Азатіоприн 2 мг/кг/добу 
або використовуйте інший 

препарат 

Залишайте: Преднізолон 5-10 мг/добу 
+Азатіоприн 1 мг/кг/добу;  Розгляньте 
повторну біопсію після  12-24 месяців 
лікування (загальна тривалість 24-30 

місяців) 

Гістологічна ремісія 
(мінімальний 
гепатит) 

Стійкий гепатит 

Розгляньте в подальшому 
біопсію через 1–2 роки 

• Оцініть результати 
• Продовжуйте 
 Преднізолон 5-10 мг/добу + 
Азатіоприн 2 мг/кг/добу 
інший препарат 

Підтримуюча стратегія  

Продовжуйте: преднізолон або 
подвійна доза преднізолону 

б

Зменшити дозу преднізолону, 
поступово підтримуючи 

падіння показників АЛТ, АСТ 
і

;

;
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Прогноз при АІГ залежить від сво-
єчасності встановлення діагнозу. Фак-
торами ризику несприятливого пере-
бігу є пізня діагностика, висока ак-
тивність запалення, пізній початок 
лікування, молодий вік, а також гено-
тип HLADR3. Прогнозування значно 
покращилося після впровадження в 
клінічну практику імуносупресивної 
терапії. Показники 10-річного вижи-
вання у 1993 р. досягли 90%, хоча у 
48% хворих у вказаному дослідженні 
була прециротична стадія захворю-
вання або вже сформувався цироз пе-
чінки. Менш сприятливий прогноз у 
хворих з АІГ 2 типу, особливо у паці-
єнтів дитячого та підліткового віку. У 
них захворювання прогресує набагато 
швидше, а ефективність імуносупре-
сивної терапії значно нижча.

Ризик розвитку гепатоцелюлярної 
карциноми (ГЦК) протягом 5 років 
після встановлення діагнозу цирозу 
печінки, за даними літератури, ста-
новить 4-7%. Таким чином, цей ризик 
нижчий, ніж ризик розвитку холангі-
окарциноми у хворих на первинний 
склерозуючий холангіт, і приблизно 
відповідає ризику розвитку ГЦК при 
первинному біліарному цирозі.

Трансплантація печінки. Пока-
зами до трансплантації печінки є від-
сутність ефекту від імуносупресивної 
терапії і значно меншою мірою — ста-
дія захворювання, оскільки навіть па-
цієнти з декомпенсованим цирозом 
печінки досить добре реагують на іму-
носупресивну терапію. Якщо на тлі 
консервативного лікування, проведе-
ного протягом 3-4 років, не вдається 
досягнути ремісії, необхідно вирішу-

вати питання про трансплантацію пе-
чінки, оскільки шанси на досягнення 
ремісії у даному випадку мінімальні.

Приблизно для 20% хворих з ав-
тоімунним гепатитом трансплантація 
печінки залишається останньою мож-
ливістю лікування. Ця група вклю-
чає пацієнтів, у яких консервативна 
терапія була неефективною, а також 
хворих на термінальній стадії захво-
рювання: у пацієнтів з АІГ з гострою 
печінковою недостатністю, декомпен-
сованим цирозом з показниками шка-
ли MELD 15 та більше, або у пацієн-
тів з гепатоцелюлярною карциномою, 
що відповідають критеріям для транс-
плантації. Показники 5-річного вижи-
вання хворих на автоімунний гепатит 
після трансплантації печінки станов-
лять 80% і відповідають таким таким 
же показникам у пацієнтів з первин-
ним біліарним цирозом [5,6,7].

Рецидив автоімунного гепатиту в 
трансплантаті спостерігається у 26-
42% хворих (у дітей – частіше, ніж у до-
рослих). Більшість рецидивів виникає 
в перші 5 років після трансплантації. І 
навіть адекватна імуносупресивна те-
рапія, що проводиться після операції, 
не завжди дозволяє запобігти їх розви-
тку. Виявлення у хворих автоантитіл 
після операції ще не означає рецидив 
захворювання. Приблизно у 50% паці-
єнтів, у яких після операції виявляють-
ся автоантитіла, ознаки рецидиву авто-
імунного гепатиту відсутні [9, 13, 16].

Альтернативне лікування. Беручи 
до уваги не дуже вдалий прогноз пе-
ребігу АІГ у нелікованих хворих, ве-
лику кількість протипоказів та побіч-
них проявів імуносупресивної терапії, 
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значну частоту виникнення рецидивів, 
клінічна практика потребує нових без-
печних та ефективних методів лікуван-
ня. У нашій клініці застосовується роз-
роблений під керівництвом професора 
Б.А. Герасуна метод внутрішньошкір-
ної імунізації неінактивованими авто-
лейкоцитами. Цей метод можна відне-
сти до персоніфікованої клітинної те-
рапії, що не має протипоказів.

Доведено, що імунізація неінакти-
вованими автолейкоцитами позитив-
но впливає на різні автоімунні про-
цеси, зокрема, пригнічує синтез кріо-
глобулінів та антитіл до щитовидної 
залози; сприяє зменшенню антину-
клеарних антитіл; антитіл до сперма-

тозоїдів; нормалізує співвідношення 
прозапальних та протизапальних ци-
токинів; призводить до пригнічення 
надмірно високого рівня фактору не-
крозу пухлин альфа у хворих на псорі-
аз [18–23]. 

Цей метод ми випробували для лі-
кування 12 пацієнтів з АІГ, у яких ба-
зова терапія була протипоказаною або 
неефективною. У результаті застосу-
вання даного методу стан 10 пацієнтів 
наблизився до задовільного і значно 
покращилися лабораторні показники, з 
них у 3 пацієнтів наступила повна ремі-
сія, у 4 –тривала ремісія. У двох пацієн-
тів ремісія не наступила. Проте, у всіх 
пацієнтів спостерігалося покращення 

Лабораторні дані: 
Загальний аналіз крові:

Ер
1012/л

Нв
Г/л

Лейк.
109/л

Е
%

Ю
%

П
%

С
%

Л
%

М
%

ШОЕ
Мм/год

Тромб.
109/л

10.04.12 3,2 110 2,3 0 0 15 41 39 5 28 52
Загальний аналіз сечі: жовчні пігменти (+), епітелій 5-8 в п/з, решта – б/о.

Біохімічні аналізи крові:
Білірубін, мкмоль/л АЛТ,

ммоль/л
АСТ,

ммоль/лзагальний прямий непрямий
10.04.12. 146,6 96,1 50,5 8,0 5,2
ЛФ – 3,1 мккот/л. Цукор крові 5,0 ммоль/л. Сечовина 3,2 ммоль/л, креатинін 

0,15 ммоль/л.

Протеїнограма:
Заг. білок Альбуміни Глобуліни α1 α2 ß γ

10.04.12 78,5 38,1 60,9 4,0 8,2 7,8 40
Альфа-фетопротеїн – 3,1 нг/мл.

Маркери вірусних гепатитів 10.04.12
HВsAg аnti-HBcor HBV DNA anti-HCV anti-HCV IgM HCV RNA аnti-HGV IgG аnti-HЕV

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
Маркери автоімунного гепатиту 14.04.12: ANA–:1200; SMA –1:800 
У хворої підтверджений діагноз: «Автоімунний гепатит 1 типу». 



Гепатологія, 2015, № 2

30

психоемоційного стану та поліпшення 
якості життя. Для ілюстрації наводимо 
наступний клінічний випадок 

Хвора В, 1965 р.н., проживає у 
Львівській області. Захворіла у квіт-
ні 2012 р., коли з’явилась загальна сла-
бість, біль у правому підребер’ї, пері-
одично нудота, зниження апетиту. 
Стан хворої поступово погіршувався: 
почались болі у суглобах, гарячка, по-
рушення сну, виражена депресія. Гепа-
тотоксичні препарати та алкоголь 
пацієнтка не вживала.

Скарги при поступленні: на болі в су-
глобах, відсутність апетиту, безсоння,  
загальну слабість. пожовтіння склер.

Дані огляду: загальний стан серед-
ньої важкості; хвора емоційно неста-
більна, шкірні покриви жовтяничні; на 
шкірі повік плоскі жовтуваті, дещо ви-
ступаючі плями (ксантоми), язик об-
кладений білим нальотом; лімфатичні 
вузли не збільшені; живіт м`який, небо-
лючий при глибокій пальпації; печінка 
+3см, край щільний, рівний; селезінка 
не збільшена; кишка з ознаками мете-
оризму; суглоби зовні не змінені; в леге-
нях – нормальне везикулярне дихання; 
серцеві тони ритмічні, чисті, Ps-68/хв, 
АТ-160/90 мм. рт. ст.; діурез збереже-
ний, сеча темна; стілець 1 раз на день, 
без патологічних домішок, ахолічний, 
звичайної консистенції. 

УЗД: печінка +3см з-під краю ре-
берної дуги, паренхіма помірно дифуз-
но неоднорідна; воротна вена – 1,2  см; 
парапортально кілька л/в 1×1   см; 
жовчний міхур невеликих розмірів, 
стінки потовщені, без конкрементів; 
підшлункова залоза не змінена, селе-
зінка збільшена до 13,0 ×6,5 см; нирки 

нормальних розмірів без патологіч-
них змін, ЧМС не розширені. 

Лікування: Беручи до уваги наяв-
ність у пацієнтки таких абсолют-
них протипоказів як важка цитопенія 
(лейкоцити - 2,3х109/л, тромбоцити - 
52х109/л) та відносних протипоказів: 
емоційної нестабільності та гіпертен-
зії було прийнято рішення не застосо-
вувати базової терапії стероїдами та 
азатіоприном, а для зменшення інтен-
сивності автоімунного процесу хворій 
з лікувальною метою провести вну-
трішньошкірну імунізацію автолей-
коцитами за методом Б.А. Герасуна і 
співавт.[18-23]. У результаті лікуван-
ня стан пацієнтки наблизився до задо-
вільного, значно покращилися лабора-
торні показники. Хвора була виписана 
додому у задовільному стані.

У подальшому, при збільшенні вміс-
ту автоантитіл, хворій повторю-
вали імунізацію автолейкоцитами і 
останні три роки при спостереженні 
стан хворої задовільний.

Даний приклад ілюструє ефектив-
ність застосування методу внутріш-
ньошкірної імунізації неінактивованими 
автолейкоцитами у хворих на АІГ. Без-
умовно, що даний метод заслуговує по-
дальшого детального вивчення [18-23].

Диспансерне спостереження. Досяг-
нення та підтримка тривалої ремісії АІГ 
вимагає від лікаря постійного ретельно-
го спостереження, регулярного контро-
лю за виконанням пацієнтом рекоменда-
цій стосовно дотримання режиму при-
йому призначених імуносупресивних 
засобів, а також корекції терапії, залеж-
но від ефективності, безпеки та перено-
симості лікування. Диспансерне спосте-
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реження проводиться лікарем-гастроен-
терологом за усіма хворими на АІГ. 
1. При продовженні імуносупресив-

ної терапії планові візити хворого 
до лікаря для оцінки переносимос-
ті, ефективності та безпеки ліку-
вання, а також контролю за вико-
нанням отриманих рекомендацій, 
проводяться з інтервалом у 2-3 
тижні до досягнення ремісії.

2. Після досягнення ремісії на фоні 
терапії, що проводиться, подальші 
візити для пацієнтів рекоменду-
ються з інтервалом у 3 місяці.

3. Для хворих з високим і дуже висо-
ким ризиком; для пацієнтів, яким 
призначено лише немедикамен-
тозне лікування, та для осіб з низь-
кою чутливістю до лікування ін-
тервали між візитами не повинні 
перевищувати 1 місяць.

4. Пацієнти з мінімальною або від-
сутньою активністю, неактивним 
цирозом мають спостерігатись 
кожні 3-6 місяців.

5. Сироваткові АСТ, АЛТ, загальний 
білірубін, γ-глобуліни, та тимолову 
пробу визначають із 3-тижневим 
інтервалом впродовж 3-х місяців 
під час лікування та 3-х місяців 
після закінчення.

6. Шестимісячний скринінг гепатоце-
люлярної карциноми із визначен-
ням альфа-фетопротеїну та УЗД пе-
чінки має проводитись у пацієнтів з 
довготривалим АІГ та цирозом (як 
у чоловіків, так і у жінок).

7. В подальшому, лабораторний контр-

оль кожні 6 місяців щонайменше 1 
рік та надалі – щороку усе життя.

8. Пацієнти на довготривалому ліку-
ванні кортикостероїдами повинні 
проходити обстеження на наяв-
ність захворювань кісток на почат-
ку терапії та потім щорічно.

9. У випадку ускладнень, пацієнти ске-
ровуються на додаткові обстеження.
Отже, нажаль, на сьогодення патоге-

нетичні механізми розвитку автоімун-
ного гепатиту вивчені не до кінця. Коли 
дані механізми будуть ретельно вивче-
ні, то за допомогою лікарських засобів 
можна буде цілеспрямовано впливати 
на основні ланки патогенезу і регулюва-
ти відповідну реакцію організму і про-
яви захворювання. Нові лікарські пре-
парати повинні володіти потенційною 
здатністю впливу на активність HLA-
антитіл, активацію лімфоцитів, виро-
блення антитіл, проліферацію ефектор-
них клітин, дію цитокінів, молекулярну 
адгезію і відкладення фібрину. Тому ви-
вчення нових методів лікування є над-
звичайно важливою і актуальною те-
мою клінічних та наукових досліджень. 
Впровадженню їх у клінічну практику 
жодною мірою не повинна завадити за-
гально прийнята думка, яка переважає 
серед практичних лікарів, що кортикос-
тероїдні гормони незамінні. Проте всі 
нові способи лікування, перш ніж вони 
будуть рекомендовані для широкого за-
стосування, повинні пройти ретельну 
перевірку в контрольованих клінічних 
дослідженнях.
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ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКОТЕРАПИИ И ГЕПАТОПРОТЕКЦИИ 
НА УРОВНИ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ 

И ЭНДОТОКСЕМИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
И НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ  ПЕЧЕНИ 

Е.А. Кондратюк1, П.Н. Боднар1, Н.И. Лисяный2, Л.Н. Бельская2
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Целью данного исследования было изучение влияния пробиотика Симби-
тер и гепатопротектора Глутаргин на уровни провоспалительных цитокинов и 
эндотоксемии у пациентов с СД 2-го типа и НАЖБП. Выявлено повышение уровня 
антител IgG к липополисахаридам (ЛПС) и молекул средней массы (МСМ), увели-
чение продукции провоспалительных цитокинов в кишечнике у больных СД 2-го 
типа с НАЖБП. Установлена их корреляция со степенью дисбиотических нару-
шений, что подтверждает участие эндотоксинов грамотрицательной микрофлоры 
кишечника в развитии воспаления. Применение комплекса препаратов: гепато-
протектор Глутаргин и мультипробиотик Симбитер уменьшало степень систем-
ного воспаления, сопровождалось статистически достоверным снижением уров-
ней сывороточных провоспалительных цитокинов и СРБ, уменьшало эндогенную 
эндотоксемию: уровень молекул средней массы и IgG к ЛПС в сыворотке крови и 
локальную продукцию провоспалительных цитокинов. Это коррелировало с улуч-
шением показателей микроэкологии кишечника у больных СД 2-го типа с НАЖБП. 

Ключевые слова: сахарный диабет, неалкогольная жировая болезнь печени, 
цитокины, эндотоксемия, гепатопротектор, пробиотик. 
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НА РІВНІ ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ ТА ЕНДОТОКСЕМІЇ 

У ХВОРИХ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ 
ТА НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ 
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Метою дослідження було вивчення впливу пробіотика Симбітер та гепато-
протектора Глутаргін на рівні прозапальних цитокінів та ендотоксемії у пацієн-
тів з ЦД 2-го типу та НАЖХП. Виявлено підвищення рівня антитіл IgG до ліпо-
полісахаридів (ЛПС) та молекул середньої маси (МСМ), збільшення продукції 
прозапальних цитокінів в кишечнику хворих ЦД 2-типу з НАЖХП, встановлена 
їх кореляція зі ступенем дисбіотичних порушень, що підтверджує участь ендо-
токсинів грамнегативної флори кишечника у розвитку запалення. Застосування 
комплексу препаратів: гепатопротектор Глутаргін та мультипробіотик Симбітер 
знижувало рівень системного запалення, супроводжуючись статистично віро-
гідним зниженням рівнів сироваткових прозапальних цитокінів, СРБ, маркерів 
ендогенної ендотоксемії: рівень молекул середньої маси та IgG до ЛПС в сироват-
ці крові, локальну продукцію прозапальних цитокінів, що корелювало з покра-
щенням показників мікроекології кишечника у хворих ЦД 2-го типу з НАЖХП. 

Ключові слова: цукровий діабет, неалкогольна жирова хвороба печінки, ци-
токіни, ендотоксемія, гепатопротектор, пробіотик. 

INFLUENCE OF PROBIOTIC THERAPY AND HEPATOPROTECTION ON 
LEVELS OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES AND ENDOTOXEMIA IN 
PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS TYPE 2 AND NON-ALCOHOLIC 

FATTY LIVER DISEASE
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1  A.A. Bogomolest National Medical University, Kyiv, Ukraine
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Th e aim of this study was to investigate the eff ect of probiotic Symbiter and hepato-
protector Glutargin on levels of pro-infl ammatory cytokines and endotoxemia in patients 
with type 2 diabetes and NAFLD. Increased levels of IgG antibodies to lipopolysaccharides 
(LPS) and molecules of medium mass and, increased production of pro-infl ammatory cy-
tokines in the intestine in patients with type 2 diabetes and NAFLD has been revealed, 
their correlation with the degree of dysbiotic violations, that confi rms the involvement of 
gram-negative endotoxin of intestinal microfl ora in the infl ammation development, has 
been established. Application of the complex medications: hepatoprotector Glutargin and 
multiprobiotic Symbiter reduced level of systemic infl ammation associated with a statisti-
cally signifi cant reduction of infl ammatory cytokines and CRP serum levels, reduced en-
dogenous endotoxemia: the level of the average molecular weight and LPS IgG in serum 
and local production of proinfl ammatory cytokines, which correlated with improvement 
of microecological intestinal indicators in patients with type 2 diabetes and NAFLD.

Key words: diabetes, non-alcoholic fatty liver disease, cytokines, endotoxemia, 
hepatoprotector, probiotic.
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Актуальность проблемы сахарно-
го диабета обусловлена значительной 
распространенностью, а также ассо-
циацией данной патологии с развити-
ем сложных сопутствующих заболе-
ваний и осложнений, ранней инвали-
дизацией и смертностью. По оценкам 
экспертов Международной диабети-
ческой федерации (2013) количество 
больных сахарным диабетом состав-
ляет 382 млн. человек в мире, а к 2035 
году прогнозируют их увеличение до 
592 млн., при этом 85-90% составят 
больные с сахарным диабетом 2-го ти-
па (СД 2-го типа) [1]. 

У 75% больных СД 2-го типа отме-
чаются осложнения связанные с дис-
липидемией и ожирением, что спо-
собствует развитию неалкогольной 
жировой болезни печени (НАЖБП). 
Ассоциация СД 2-го типа, НАЖБП и 
метаболических расстройств прояв-
ляется развитием, прогрессировани-
ем инсулинорезистентности, а также 
провоспалительных состояний [2-4].

При сочетании СД 2-го типа и 
НАЖБП увеличивается количество 
провоспалительных цитокинов, их ги-
перпродукция приводит к развитию 
воспалительного процесса и некро-
тическим изменениям в печеночных 
клетках [5, 6].

Важная роль в развитии воспали-
тельного компонента при НАЖБП 
принадлежит бактериальной эндо-
токсемии, связанной с дисбиозом ки-
шечника. Проникновение в кровь 
и в печень кишечных эндотоксинов 
способствует усилению синтеза про-
воспалительных цитокинов. Под 
воз    действием провоспалительных 

цито кинов, хемокинов, проокси-
дантов, продуктов пероксидации ли-
пидов, некроза гепатоцитов и дру-
гих факторов отмечается активация 
стеллатных клеток и превращение их 
в миофибробласты, что является ве-
дущим звеном прогрессирования сте-
атогепатита. В результате происходит 
пролиферация, хемотаксис этих кле-
ток, избыточная продукция компо-
нентов соединительной ткани и, как 
следствие, развивается фиброз. 

Лечение СД 2-го типа и НАЖБП 
остается актуальной проблемой. 
Имеются данные о влиянии пробио-
тиков на модификацию роста и раз-
множение анаэробных грамнегатив-
ных бактерий, способных уменьшать 
эндотоксемию, уровень провоспали-
тельных цитокинов, что приводит к 
замедлению фиброзообразования в 
печени [7, 8]. 

В связи с этим целью данного ис-
следования являлось изучение вли-
яния гепатопротектора Глутаргин 
и пробиотика Симбитер на уров-
ни провоспалительных цитокинов и 
эндотоксемии у пациентов с СД 2-го 
типа и НАЖБП.

Материалы и методы исследования

Под наблюдением находились 
64 пациента с СД-2 типа и НАЖБП, 
получающих перорально сахаро-
снижающую терапию. Все больные 
разделены на две группы: у 32-х па-
циентов (группа А) применяли гепа-
топротектор Глутаргин, 32 пациента 
(группа В) получали гепатопротектор 
Глутаргин совместно с пробиотиком 
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Симбитер. Контрольную группу со-
ставили 25 условно здоровых донора. 
Рекомендованные дозы: гепатопро-
тектор Глутаргин — 0,75 г три раза в 
сутки, мультипробиотик Симбитер — 
10 г дважды в сутки; продолжитель-
ность лечения — 30 дней.

Концентрацию цитокинов (интер-
лейкин (ИЛ) 1β, 6, 8, ИНФ-γ, ФНО-α) 
и СРБ (С реактивный белок) опре-
деляли в сыворотке периферической 
крови методом иммуноферментного 
анализа (ИФА) с использованием на-
боров «Вектор-Бест» (Россия), осно-
ванного на твердофазном «сэндвич» – 
варианте согласно инструкции фирмы 
производителя. 

В основу определения уровня анти-
тел к липополисахаридам (ЛПС) поло-
жен метод ИФА. К иммобилизованным 
ЛПС добавляли сыворотку и после 
инкубации и удаления несвязавших-
ся компонентов выявляли специфи-
ческие иммунокомплексы с помощью 
меченых пероксидазой хрена антиа-
видних антител против Ig G человека 
ЗАО «Вектор-Бест», Россия. Индика-
торная система в ИФА антител к ЛПС 
грамотрицательных энтеробактерий 
состояла из Н2О2 и ортофенилдиа-
мина. Результаты регистрировали на 
спектрофотометре Immunochem при 
длине волны 540 нм.

Оценку эндогенной интоксика-
ции в сыворотке крови проводили 
по спектру молекул средней массы 
(МСМ) [9]. Принцип метода основан 
на освобождении сыворотки крови от 
высокомолекулярных пептидов и бел-
ков с использованием трихлоруксус-
ной кислоты и количественном опре-

делении, полученным после цен три-
фугирования надосадочной жидкости 
уровня МСМ по поглощению в моно-
хроматическом световом потоке при 
длине волн 254 и 280 нм. Выделяли 
2-е фракции МСМ при 254 нм – ток-
сическая фракция (гидрофобные ток-
сины и продукты неполного распада 
белков) и 280 нм ароматическая фрак-
ция (ароматические аминокислоты). 
Результаты представлены в условных 
единицах экстинкции с вычислением 
коэффициента распределения – КР=Е 
280/Е 254.

Состояние микробиоты кишечни-
ка оценивали на основании резуль-
татов бактериологического исследо-
вания испражнений. Определяли со-
держание основных представителей 
облигатной микрофлоры (бифидо- и 
лактобактерии, кишечные палочки с 
неизмененными биологическими свой-
ствами, фекальные стрептококки), а 
также – спектр условно-патогенных ми-
кроорганизмов и различных видов гри-
бов р. Candida.

Для определения степени дис-
бактериоза кишечника проводили 
количественный учет выросших ко-
лоний на 5% кровяном агаре, пище-
вых средах Эндо, Сабуро, Сименса, 
MRS, желточно-солевом агаре. Реги-
стрировали следующие степени тя-
жести кишечного дисбактериоза: 1 
степень – компенсированный (ла-
тентный дисбиоз) характеризуется 
изменением количественного соста-
ва аэробных микроорганизмов (уве-
личением или уменьшением коли-
чества эшерихий) при нормальном 
соотношении бифидо- и лактобак-
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терий; 2 степень  –  субкомпенсиро-
ванный (локализованная форма) на-
ряду со снижением качественного и 
количественного состава эшерихий 
проявляется заметным уменьшением 
содержания бифидобактерий с одно-
временным ростом условно-патоген-
ных микроорганизмов; 3 степень – де-
компенсированный, харак теризуется 
существенными изменениями со-
держания кишечной палочки в со-
четании с уменьшением количества 
бифидобактерий и некоторым сни-
жением количества лактобацил, вы-
раженным ростом условно-патоген-
ной флоры; 4 степень (генерализо-
ванный дисбиоз)  –  значительный 
рост содержания кишечной палочки, 
практически полное отсутствие би-
фидобактерий, уменьшение количе-
ства молочнокислых бактерий, уве-
личение уровня условно-патогенных 
и патогенных микроорганизмов [10].

Для получения копрофильтра-
тов (супернатантов) 1 г фекалий 
гомогенизировали, а затем суспен-
дировали в физиологическом ра-
створе натрия хлорида в соотноше-
нии 1:10. После центрифугирова-
ния при частоте оборотов 2000 об / 
мин  –  30 мин. надосадочную жид-
кость (копрофильтраты) отбирали 
в отдельную емкость и подвергали 
дальнейшим исследованиям.

Оценку результатов исследования 
проводили с использованием методов 
биостатистики. При проведении ана-
лиза показателей, распределение 
которых отличалось от нормального, 
для представления показателей рас-
считывалось значение медианы (Me), 

первого (QI) и третьего (QIII) кварти-
лей – Me (QI – QIII). В случае анализа 
показателей, распределение которых 
не отличалось от нормального, 
результаты были представлены в виде 
(± m), где X  – среднее арифметическое   
значение, m – стандартная ошибка. 
Для интервальной оценки на графи-
ках приводится медианное значение 
показателя и 95% доверительный ин-
тервал (95% ДИ). Для сравнения сред-
них значений показателей между 
группами в случае нормального зако-
на распределения использовался кри-
терий Стьюдента, в случае отличия за-
кона распределения от нормального – 
критерий W-Вилкоксона. Во всех 
случаях проведения анализа крити-
ческий уровень значимости (aкр.) со-
ставил 0,05. Для оценки корре-
ляционных взаимосвязей между по-
казателями использовали коэффи-
ци ент корреляции Пирсона. При ве-
личине коэффициента корреляции 
менее 0,3 связь оценивалась как сла-
бая, от 0,31-0,5 − как умеренная, выше 
0,5 − как значительная. Статистичес-
кий нализ проводился с использова-
нием статистических пакетов MedCalc 
15.2.2 (MedCalc Soft ware, 1993–2015) и 
MedStat [11].

 Результаты и их обсуждение

Исследование уровня провоспа-
лительных цитокинов до лечения у 
больных СД 2-го типа и НАЖБП по-
казало их статистически достовер-
ное повышение в сыворотке крови, 
по сравнению с контрольной группой 
(табл. 1)
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Таблица 1.
Содержание цитокинов (пг/мл) в сыворотке крови и копрофильтратах

 у больных СД 2-го типа и НАЖБП 

Исследуемый
материал Показатели

Ме (QI –QIII), пг/мл Уровень
значимости
отличий, р

СД 2+НАЖБП
(n=64)

Группа контроля
(n=25)

Сыворотка крови

ФНО-α 4,20 (3,7-4,9) 0,60 (0,5-0,6) < 0,001
ИЛ-6 4,90 (4,4-5,6) 2,0 (1,9-2,1) <0,001
ИЛ-8 4,50 (4,2-5,1) 1,90 (1,8-2) < 0,001

ИЛ-1β 6,90 (6,6-7,2) 1,60 (1,5-1,7) < 0,001
ИНФ-γ 0,90 (0,8-1,0) 4,80 (4,5-5,1) < 0,001

Копрофильтраты
ФНО-α 2,25 (0,85-3,7) 0,10(0,1-0,1) < 0,001

ИЛ-6 1,80 (0,85-4,9) 0,05 (0-0,1) < 0,001
ИЛ-8 1,25 (0,6-1,9) 0,05(0-0,1) < 0,001

Согласно представленных в та-
блице 1 данных, уровни ФНО-α и 
ИНФ-γ превышали контрольные зна-
чения в 6-7 раз и составляли в сред-
нем 4,2 пг/мл (от 3,7 до 4,9 пг/мл) для 
ФНО-α и 4,8 пг/мл (от 4,5 пг/мл до 
5,1 пг/мл) для ИНФ-γ. Средний уро-
вень ИЛ-6 и ИЛ-8, был увеличен в 
2-2,5 раза и составил 4,9 пг/мл (от 
4,4  пг/мл до 5,6 пг/мл) и 4,5 пг/мл (от 
4,2 пг/мл до 5,1 пг/мл) соответствен-
но. Концентрация ИЛ-1β у больных 
СД 2-го типа и НАЖБП составила 
6,9  пг/мл (от 6,6 пг/мл до 7,2 пг/ мл), 
что в среднем в 4 раза превыша-
ло показатели нормы 1,6 пг/мл (от 
1,5 пг/ мл до 1,7 пг/мл). 

Повышение уровней провоспа-
лительных цитокинов в сыворот-
ке крови больных СД 2-го типа и 
НАЖБП сопровождалось повышени-
ем С реактивного белка (СБР). Уро-
вень СРБ в данной группе больных до 
лечения составил 17, 28± 0,31  мг/мл 

при контроле – 3,42± 0,17 мг/мл. Зна-
чительное повышение уровней про-
воспалительных цитокинов и СРБ у 
больных СД2 и НАЖБП отражает ха-
рактер воспаления и свидетельствует 
о их роли в патогенезе этой патоло-
гии. Известно, что ФНО-α являет-
ся индуктором активации макрофа-
гов, выработки избыточных коли-
честв реактивных форм кислорода и 
оксида азота, обладающих прямым 
цитотоксическим эффектом на гепа-
тоциты. В дополнение, ФНО-α при 
участии ИНФ-γ оказывает прямое 
цитотоксическое действие на гепато-
циты и способствует развитию фи-
броза печени [12].

Результаты современных науч-
ных исследований свидетельствуют 
о том, что эндотоксины (ЭТ) грам-
отрицательной микрофлоры кишеч-
ника, реактивные формы кислорода 
и продукты перекисного окисления 
липидов являются индукторами ги-
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перпродукции провоспалительных 
цитокинов [13-14].

Исследование уровня антител IgG 
к ЛПС и содержания МСМ выявило 
3-4 – кратное их повышение в сыво-
ротке крови больных СД 2-го типа и 
НАЖБП. Содержание токсической 
фракции МСМ254 в сыворотке со-
ставило 0,272±0,003 усл. ед при кон-
троле  – 0,134± 0,001 усл. ед., уровень 
ароматической фракции МСМ280 в 2 
раза превышал показатели контро-
ля. Анализ уровней изучаемых ци-
токинов позволил выявить высо-
кую корреляционную зависимость 
(r>0,5) между уровнями ФНО-α, ИЛ-
6, 8 и уровнем антител IgG к ЛПС в 
сыворотке у больных с сочетанной 
патологией СД2 + НАЖБП до лече-
ния (ФНО-α и уровень антител IgG к 
ЛПС, r=0,64; ИЛ-6 и уровень антител 
IgG к ЛПС, r=0,51; ИЛ-8 и уровень 
антител IgG к ЛПС, r=0,52; ИЛ-1β и 
уровень антител IgG к ЛПС, r=0,31; 
ИНФ-γ и уровень антител IgG к ЛПС, 
r=0,30;) что, по-видимому, подтверж-
дает участие эндотоксинов грамотри-
цательной микрофлоры в индукции 
системного воспаления при данной 
патологии.

Мы также исследовали локальную 
продукцию провоспалительных ци-
токинов и степень дисбиотических 
нарушений в копрофильтратах боль-
ных СД 2-го типа и НАЖБП. Отмече-
но наличие глубоких изменений каче-
ственного и количественного состава 
микрофлоры у данного контингента 
пациентов. Так, у 46 (71,9 %) больных 
до лечения отмечали наличие дисбак-
териоза ІІ степени, который сопрово-

ждался снижением качественного и 
количественного состава эшерихий, 
заметным уменьшением содержания 
бифидобактерий с одновременным 
ростом условно-патогенных микро-
организмов; у 18 (28,1%) больных от-
мечались существенные изменения 
содержания кишечной палочки в со-
четании с уменьшением количества 
бифидобактерий и некоторым сниже-
нием количества лактобацил, выра-
женным ростом условно-патогенной 
флоры характерных для ІІІ степени 
дисбиотических нарушений. 

Исследование локальной про-
дукции в копрофильтратах про-
воспалительных цитокинов (ФНП-α, 
ІЛ-6, 8) у больных СД 2-го типа и 
НАЖБП до лечения показало их ста-
тистически достоверное повышение 
(таблица 1). Проведенный анализ 
уровней цитокинов в зависимости от 
степени дисбиотических нарушений 
показал, что у больных СД 2-го типа и 
НАЖБП отмечается системное (сыво-
ротка крови) и локальное (кишечник) 
повышение уровней провоспалитель-
ных цитокинов, которое выявляется 
в основном при декомпенсированной 
форме, и в небольшом количестве, 
при субкомпенсированной форме 
дисбиотических нарушений. Выявле-
но наличие сильной корреляционной 
связи между уровнями провоспали-
тельных цитокинов и степенью дис-
биоза (r>0,5) (таблица 2).

Установленная в наших исследо-
ваниях гиперпродукция провоспали-
тельных цитокинов может быть об-
условлена усилением трансмембран-
ной транслокации и перенагрузкой 
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организма пациентов ЛПС, что свя-
зано с нарушением количественного 
и качественного состава микробиоти-
ческого состава кишечника при дис-
бактериозе [14].

Таким образом, у больных СД 2-го 
типа и НАЖБП выявлено повышение 
уровня провоспалительных цитокинов 
(ФНО-α, ИНФ-γ, ИЛ-1β, 6 и 8), уровня 
СРБ в сыворотке крови, что свидетель-
ствует о выраженном системном вос-
палительном процессе в печени. По-
вышение уровней антител IgG к ЛПС, 
МСМ и провоспалительных цитоки-
нов в копрофильтратах, которое кор-
релировало со степенью дисбиотиче-
ских нарушений, свидетельствует о 
патогенетической роли эндотоксинов 
грамотрицательной микрофлоры ки-
шечника в индукции системного вос-
паления, что позволило нам исполь-
зовать патогенетически обоснованное 
применение мультипробиотика Сим-
битер и гепатопротектора Глутаргин у 
этих больных.

Исследование уровней провос-
палительных цитокинов в сыворот-

ке крови после лечения больных СД 
2-го типа и НАЖБП показало, что 
применение препарата Глутаргин по-
нижало уровень ФНО-α в 1,5 раза и 
ИНФ-γ в 1,4 раза. Содержание ИЛ 1β, 
6, 8 в сыворотке крови также стати-
стически достоверно (р<0,001) умень-
шалось (табл. 3 ) и составило соот-
ветственно 4,9 пг/мл (от 4,7 пг/мл до 
5,2 пг/мл) – для ИЛ- 1β; 4,4 пг/мл (от 
3,8пг/мл до 4,6 пг/мл) для ИЛ-6; 3,4 пг/
мл (3,1 пг/ мл до 3,7 пг/мл) для ИЛ-8, 
при этом не достигало значений кон-
трольной группы (табл. 1, табл. 3).

Включение в схему лечения боль-
ных СД 2-го типа и НАЖБП Глутар-
гина и мультипробиотика Симби-
тер (группа В) сопровождалось более 
выраженным снижением процесса 
системного воспаления: снижени-
ем уровней сывороточных провоспа-
лительных цитокинов, уменьшением 
маркера острофазного воспаления – 
протеина СРБ. Как видно из данных 
приведенных в табл. 3, концентра-
ция ФНО-α в сыворотке крови по-
сле завершения терапии в группе В 

Таблица 2.
Корреляционные взаимосвязи между уровнями продукции 

провоспалительных цитокинов и степенью дисбиотических нарушений 
у больных СД 2-го типа и НАЖБП до лечения

Показатели Коэффициент корре-
ляции Пирсона, r

ФНО-α (сыворотка) ФНО-α (копрофильтрат) 0,657
ИЛ 6 (сыворотка) ИЛ 6 (копрофильтрат) 0,573
ИЛ 8 (сыворотка) ИЛ 8 (копрофильтрат) 0,419

ФНО-α (копрофильтрат) Степень дисбиотических нарушений 0,649
ИЛ 6 (копрофильтрат) Степень дисбиотических нарушений 0,567
ИЛ 8(копрофильтрат) Степень дисбиотических нарушений 0,599
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снизилась по сравнению с показани-
ями до лечения в 1,86 раз и состави-
ла в среднем 2,3 пг/мл (от 1,9 пг/мл до 
2,7   пг/ мл), при этом не достигала со-
ответствующего показателя нормы. 
В динамике лечения уровень ИНФ-γ 
снизился на 57 % и составил 2,7 пг/ мл 
(от 2,4 пг/мл до 2,9 пг/мл). Уменьше-
ние ИЛ -1β отмечалось у больных 
группы В в 1,7 раз, ИЛ -6 в 1,6 раз и 
ИЛ-8 в 1,5 раза (табл. 3).

Следует отметить, что дополни-
тельное использование мультипро-
биотика Симбитер одновременно с 
препаратом Глутаргин (группа В) для 
лечения больных СД 2 и НАЖБП при-
водило к статистически достоверному 
(р<0,05) снижению уровня провос-
палительных цитокинов и показате-
лей СРБ в сыворотке крови по отно-
шению к соответствующим показате-
лям пациентов, которым в комплексе 

стандартного терапевтического ле-
чения применяли только Глутаргин 
(группа А).

Применение гепатопротектора 
Глутаргин (группа А), а также пре-
парата Глутаргин и мультипробио-
тика Симбитер (группа В) вызывало 
достоверное (р<0,001) снижение эн-
догенной интоксикации организма. 
Использование комплекса – гепато-
протектор Глутаргин и мультипроби-
отик Симбитер – способствовало бо-
лее выраженному снижению уровней 
IgG к ЛПС и МСМ в сыворотке крови 
(р<0,05) (табл. 4).

Уменьшение показателей МСМ 
при применении Глутаргина, возмож-
но, обусловлено снижением уровня 
перекисного окисления липидов [15]. 
Уменьшение содержания IgG к ЛПС 
и МСМ в сыворотке крови при до-
полнительном применение мульти-

Таблица 3. 
Содержание цитокинов (пг/мл) в сыворотке крови 

у больных СД 2 и НАЖБП до/после лечения

Группа Показатель
Ме (QI–QIII), пг/мл Уровень значи-

мости отличий 
(до/после), р

До лечения
(n=32)

После лечения
(n=32)

А (СД 2 и НАЖБП, 
лечение – Глутаргин) 

ФНО-α 4,3 (3,7-4,9) 2,9 (2,3-3,1)  0,001
ИЛ-6 5,2 (4,5-5,8) 4,4 (3,8-4,6)  0,001
ИЛ-8 4,6 (4,2-5,1) 3,4 (3,1-3,7)  0,001

ИЛ-1β 7 (6,8-7,4) 4,9 (4,7-5,2)  0,001
ИНФ-γ 4,9 (4,6-5,2) 3,5(3,3-3,6)  0,001

В (СД 2 и НАЖБП, 
лечение – Глутаргин 
и Симбитер)

ФНО-α 4,1 (3,7 -4,7) 2,3 (1,9-2,7)*  0,001
ИЛ-6 4,9 (4,4-5,3) 3,1 (3-3,7)*  0,001
ИЛ-8 4,5 (4,2-5,0) 2,9 (2,7-3,2)*  0,001

ИЛ-1β 6,9 (6,8-7,3) 4 (3,9-4,4)*  0,001
ИНФ-γ 4,8 (4,5-5,1) 2,7 (2,4-2,9)*  0,001

Примечание: *- отличия от группы А статистически значимы, р<0,05 (критерий Стьюден-
та в случае нормального закона распределения, критерий W-Вилксона в случае отличия закона 
распределения от нормального).
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пробиотика Симбитер, по-видимому, 
обусловлено влиянием на микробио-
циноз кишечника провоспалитель-
ных цитокинов. У пациентов группы 
В уровень декомпенсированных дис-
биотических нарушений в кишечни-
ке составил 15,6 %, что было в 3 раза 
меньше по сравнению с соответству-
ющими показателями группы А и в 4,6 
раза меньше по сравнению с показате-
лями дисбиоза до начала лечения. 

Применение Симбитера и Глу-
таргина сопровождалось не только 
достоверным (р<0,001) снижением 
уровня провоспалительных цито-
кинов локально (копрофильтраты), 
по сравнению с соответствующими 
исходными показателями до нача-
ла лечения (табл. 1), но и достовер-
ным (р<0,05) уменьшением уровня 
ФНО-α и ИЛ-6, по сравнению с соот-

ветствующими показателями боль-
ных группы А. Необходимо отметить, 
что уровень этих провоспалительных 
цитокинов не достигал контрольных 
значений по окончанию курса тера-
пии как у пациентов группы А, так и 
у пациентов группы В. Это указывает 
на необходимость проведения более 
длительного курса приема мульти-
пробиотика Симбитер. Содержание 
в копрофильтратах ФНО-α состави-
ло в среднем 2,05  пг/ мл (от 0,9 пг/ мл 
до 2,85  пг/ мл), ИЛ-6 в среднем 
1,2  пг/ мл (от 0,65 пг/мл до 2,9 пг/ мл), 
ИЛ-8 в среднем 1,55 (от 0,5 пг/мл до 
1,4  пг/ мл); в группе В ФНО-α со-
ставил 1,1 пг/мл (от 0,35  пг/ мл 
до 1,8  пг/ мл), ИЛ-6 в среднем  – 
0,6  пг/ мл (от 0,3  пг/ мл до 1,7  пг/ мл), 
ИЛ-8 в среднем – 0,55  пг/ мл (от 
0,3  пг/ мл до 1,25  пг/ мл), при зна-

Таблица 4. 
Изменение показателей эндогенной интоксикации и СРБ 

в сыворотке крови у больных с СД 2-го типа и НАЖБП после лечения

Группа Показатель
X  ±m

Уровень зна-
чимости 
отличий 

(до/после), р
До лечения

(n=32)
После лече-
ния  (n=32)

А (СД 2 и 
НАЖБП, лечение 

Глутаргин)

МСМ 254, усл.ед. 0,267±0,005 0,224±0,004 < 0,001
МСМ 280, усл.ед. 0,464±0,006 0,358±0,005 < 0,001

280/254 1,746±0,022 1,611±0,02 < 0,001
СРБ, мг/л 17,5±0,41 9,72±0,23 < 0,001

Ig G к ЛПС, усл.ед. 0,655±0,035 0,577±0,027 < 0,001

В (СД 2 и 
НАЖБП, лечение 
Глутаргин и Сим-

битер)

МСМ 254, усл.ед. 0,278±0,005 0,193±0,003*  0,001
МСМ 280, усл.ед. 0,468±0,004 0,316±0,003*  0,001

280/254 1,69±0,02 1,656±0,019*  0,001
СРБ, мг/л 17,28±0,31 7,51±0,14*  0,001

Ig G к ЛПС, усл.ед. 0,682±0,028 0,439±0,016*  0,001

Примечание: *- отличия от группы А статистически значимая, р<0,05 ( критерий Стьюден-
та в случае нормального закона распределения, критерий W-Вилксона в случае отличия закона 
распределения от нормального).
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чениях контроля 0,1 пг/ мл (от 0 до 
0,1  пг/мл) для ФНО-α, 0,05  пг/ мл (от 
0  до 0,1 пг/мл) для ИЛ-6, 0,05 пг/ мл 
(от 0 до 0,1 пг/мл) для ИЛ- 8 (рис. 1-3). 

Между локальной продукци-
ей провоспалительных цитокинов 
и степенью дисбиотических нару-
шений у больных СД 2-го типа и 
НАЖБП после окончания лечения 
выявлено наличие высокой степе-
ни корреляции для ФНО-α и ИЛ-

6, 8 (r>0,8) для группы В и средней 
степени (r>0,3) для ФНО-α и ИЛ-6 в 
группе А (табл. 5). 

Таким образом, применение ком-
плекса гепатопротектор Глутаргин и 
мультипробиотик Симбитер способ-
ствовало изменению степени дисбиоти-
ческих нарушений, что коррелировало 
(r>0,8) с локальной продукцией провос-
палительных цитокинов и снижением 
уровня эндогенной интоксикации. 

Рисунок 1. Показатель ФНО-α 
(пг/мл) в копрофильтратах: 
1 – группа А, 2 – группа В 

(представлена Me и 95% ДИ).

Рисунок 2. Показатель ИЛ-6 
(пг/мл) в копрофильтратах: 
1 – группа А, 2 – группа В 

(представлена Me и 95% ДИ).

Рисунок 3. Показатель ИЛ-8 
(пг/мл) в копрофильтратах: 
1 – группа А, 2 – группа В 

(представлена Me и 95% ДИ).

Таблица 5.
Корреляционные взаимосвязи между уровнем продукции 

провоспалительных цитокинов в копрофильтратах и степенью 
дисбиотических нарушений после лечения у больных СД 2 и НАЖБП 

Группа Показатели Коэффициент коре-
ляции Пирсона, r

А (Глутаргин) 
(n=32)

ФНО-α копрофильтрат Степень дисбиотических 
нарушений 0,451

ІЛ 6 копрофильтрат Степень дисбиотических 
нарушений 0,332

ІЛ 8 копрофильтрат Степень дисбиотических 
нарушений 0,238

В (Глутаргин 
и Симбитер) 

(n=32)

ФНО-α копрофильтрат Степень дисбиотических 
нарушений 0,800

ІЛ 6 копрофильтрат Степень дисбиотических 
нарушений 0,832

ІЛ 8 копрофильтрат Степень дисбиотических 
нарушений 0,551



Гепатологія, 2015, № 2

44

Уменьшение уровня СРБ при при-
менении комплекса гепатопротектор 
Глутаргин и мультипробиотик Сим-
битер свидетельствует о патогенети-
чески направленном воздействии дан-
ных препаратов при лечении больных 
с СД 2-го типа и НАЖБП, и позволя-
ет рекомендовать их для включения 
в стандартную схему лечения данной 
патологии.

Выводы
1. Увеличение сывороточ ной кон-

центрации провоспа ли тельных цито-
кинов и С-реактивного белка у боль-
ных СД 2-го типа и НАЖБП свидетель-
ствует о выраженной воспалительной 
и иммунопатологической реакции.

2. Выявлено повышение уровня 
антител IgG к ЛПС и МСМ, увеличе-
ние продукции провоспалительных 
цитокинов в кишечнике у больных 
СД 2-го типа с НАЖБП, установлена 

их корреляция со степенью дисбио-
тических нарушений, что подтверж-
дает участие эндотоксинов грамотри-
цательной микрофлоры кишечника в 
развитии воспаления.

3. Применение комплекса препара-
тов: гепатопротектор Глутаргин и муль-
типробиотик Симбитер снижало уро-
вень системного воспаления, сопрово-
ждалось статистически достоверным 
снижением уровней сывороточных 
провоспалительных цитокинов и СРБ 
у больных СД 2-го типа с НАЖБП. 

4. Включение в терапию больных 
СД 2-го типа с НАЖБП комплекса ге-
патопротектора Глутаргин и мульти-
пробиотика Симбитер уменьшало эн-
догенную эндотоксемию: уровень мо-
лекул средней массы и IgG к ЛПС в 
сыворотке крови и локальную продук-
цию провоспалительных цитокинов, 
что коррелировало с улучшением по-
казателей микроэкологии кишечника.
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Розглядаються дані  про морфологічні зміни в печінці у хворих з ВІЛ-
інфекцією. Показано, що при коінфекції, спричиненої гепатотропними віруса-
ми, у більшості зразків виявлялись мінімальні або помірні ознаки гістологічної 
активності при наявності виражених фібротичних та циротичних змін в органі.
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Рассматриваются данные о морфологических изменениях в печени у боль-
ных с ВИЧ-инфекцией. Показано, что при коинфекции, вызванной гепатотроп-
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MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF LIVER DAMAGE 
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Th is paper presents data of morphological changes in the liver in patients with HIV 
infection. It is shown that in co-infection caused by hepatotropic viruses, minimal to 
moderate signs of histological activity in the presence of expressed fi brotic and cir-
rhotic changes in the organ were revealed in majority of samples. 

Key words: HIV infection, liver, chronic hepatitis C, chronic hepatitis B.

Вступ. Однією з найчастіших 
реєстрованих патологій у ВІЛ-
інфікованих є ураження печінки. Етіо-
логічна структура ураження печінки 
є різноманітною, але особливо часто 
вона зумовлена гепатитами різної еті-
ології. За даними Центру з контролю 
та профілактики захворювань (США, 
2012) смертність пацієнтів при ві-
русному гепатиті С (ХГС) вища, ніж 
при ВІЛ-інфекції [1]. Широке впро-
вадження в клінічну практику висо-
коактивної антиретровірусної терапії 
(ВААРТ) збільшило тривалість життя 
пацієнтів з ВІЛ, і в даний час хронічне 
захворювання печінки внаслідок ко-
інфекції з ХГС виходить на перші по-
зиції серед причин захворюваності та 
смертності в цій групі пацієнтів [2,3]. 
Коінфекція ХГС/ВІЛ погіршує про-
гноз перебігу ХГС, прискорює процес 
формування фіброзу печінки і роз-
витку цирозу, гепатоцелюлярної кар-
циноми [4]. При типовому перебігу 
тривалість ХГС становить близько 30 
років і більше, в той же час, при коін-

фекції ВІЛ цей проміжок скорочуєть-
ся більш ніж у 2 рази. У даний час тер-
мінальна стадія захворювання печін-
ки стала провідною причиною смерті 
ВІЛ-інфікованих пацієнтів з гепатита-
ми C і B [5,6].

Метою нашого дослідження бу-
ло виявлення морфологічних особли-
востей ураження печінки у хворих на 
ВІЛ-інфекцію.

Матеріали та методи
Вивчення морфологічних особли-

востей ураження тканини печінки у 
хворих на ВІЛ-інфекцію здійснювався 
на основі гістологічного дослідження 
28 біоптатів та 15 некроптатів. Пунк-
ційна біопсія печінки була проведена 
28 хворим, серед яких було 20 (71,43%) 
чоловіків та 8 (28,57%) жінок. Також 
30 хворим з коінфекцією ВІЛ/ХГС був 
виконаний фіброскан. Серед них пе-
реважали чоловіки – 19 осіб (63,33%).

З метою оцінки морфологічних 
змін печінки виконувались гістоло-
гічні дослідження гепатобіоптатів, 
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отриманих шляхом проведення че-
резшкірної пункційної біопсії печін-
ки (ПБП) міжреберним доступом, зрі-
заючою голкою типу «UNICUT G 16» 
фірми «Bard» (Німеччина). Отрима-
ний матеріал фіксували в 10% буфер-
ному розчині формаліну. Використо-
вували загальногістологічні методики 
фарбування: гематоксилін-еозином, 
пікрофуксином за Ван Гізоном. Оцін-
ку ступеня фіброзу здійснювали за 
системою МETAVIR (Франція, 1994), 
[Павлов, Ивашкин, 2006]. Для оцінки 
вираженості гістологічних ознак ХГС 
на тлі ВІЛ-інфекції використовувався 
метод для визначення активності про-
цесу – індекс гістологічної активнос-
ті (ІГА) хронічного вірусного гепатиту 
за R.G. Knodell зі співавт. (1981).

Результати та обговорення. У 
більшості біоптатів та некроптатів ви-
являлись морфологічні ознаки поєд-
нання захворювання з вірусними ге-
патитами В та С – у 27 (62,79%) осіб. За 
характером активності процесу (ІГА) 
розподіл був таким: з низьким ступе-
нем активності – 15 (55,56%) випад-
ків, з помірним – 9 (33,33%), з макси-
мальним – 3 (11,11%). Більшість ВІЛ-
інфікованих померлих з вірусними 
гепатитами мали слабку та помірну 
запальну активність у печінці. 

У некропсіях печінки померлих та-
кож спостерігалися ознаки вторинних 
захворювань, що виникали на тлі ВІЛ-
інфекції, таких, як: цитомегаловірусна 
інфекція – 7 випадків та 5 померлих з 
токсоплазменою інфекцією. 

Серед хворих, яким був виконаний 
фіброскан, найчастіше зустрічався дру-
гий ступінь фіброзу – F2 – у 11 (36,66%) 

осіб. F1 та F4 був зареєстрований у 8 
(26,67%) пацієнтів, F3 – у 3 осіб (10%).

Тяжкість ураження печінки про-
являлася від помірно виражених змін 
у структурі паренхіматозних елемен-
тів органа до незворотних порушень 
тканини. Гістологічно виявлені озна-
ки білкової дистрофії печінки різного 
ступеня вираженості та зміни в парен-
хіматозно-стромальних відносинах. 

Основними морфологічними про-
явами гепатотоксичного ефекту ВА-
АРТ були гістологічні зміни, що 
свідчать про розвиток гострого, під-
гострого та хронічного гепатиту із 
проявами: холестазу, дистрофічних 
змін, гепатоцелюлярного некрозу, фі-
брозу та інших уражень печінки. Дис-
трофічні зміни гепатоцитів мали як 
вогнищевий, так і дифузний характер. 
Спостерігалась білкова гідропічна 
дистрофія гепатоцитів, яка іноді пе-
реходила в балонну. В ядрах окремих 
клітин виявляли конденсацію хрома-
тину та їх розпад (рис. 1).

Гістологічно виявлено, що стеа-
тоз був як мікровезикулярним, так і 
макровезикулярним. При макрове-
зикулярній жировій дистрофії ци-
топлазму клітини заповнювала одна 
велика вакуоля жиру, що зсувала клі-
тинне ядро на периферію, а іноді про-
цес завершувався утворенням жиро-
вих кіст. В окремих випадках жирова 
дистрофія гепатоцитів була дифуз-
ною і настільки глибокою, що нагаду-
вала жировий гепатоз (токсичну дис-
трофію печінки) (рис. 2).

У трьох хворих (в одного при не-
кропсії) був морфологічно встанов-
лений цироз печінки вірусної HBV-
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етіології, що характеризувався велики-
ми регенераційними вузлами, слабкою 
запальною реакцією і підкресленою 
регенераційною активністю гепатоци-
тів. Були виявлені деякі морфологіч-
ні відмінності комбінації ВІЛ/ХГВ, що 
полягали в менш характерній жировій 
дистрофії гепатоцитів, з переважан-
ням білкової зернистої чи гідропіч-
ної дистрофії. Запальна інфільтрація 
портальних трактів носила постій-
ний характер, але за межу пограничної 

пластинки розповсюджувалась рід-
ко. Спостерігались вогнища «матово-
склоподібних» гепатоцитів, що мали 
дрібні гіпохромні, місцями напівпро-
зорі, ядра (рис. 3), а також поодинокі 
гепатоцити з «пісочними ядрами».

При ХГС на тлі ВІЛ-інфекції у біоп-
татах хворих виділялася сукупність 
морфологічних особливостей з наяв-
ністю лімфоїдних інфільтратів у пор-
тальних трактах, що часто при пошко-
дженні прикордонної пластинки ви-

Рисунок 2. Виражена дрібно- та великокра-
плинна жирова дистрофія гепатоцитів 
з вогнищами некрозу зі порушенням їх 

балкової орієнтації. × 200, гематоксилін-
еозин. Хворий В., 32 р., СНІД.

Рисунок 3. «Матово-склоподібні» гепатоцити 
при хронічному вірусному гепатиті В 

на тлі ВІЛ-інфекції. × 400, гематоксилін-
еозин.

Рисунок 1. Гідропічна дистрофія гепатоцитів 
з конденсацією хроматину. × 400, 

гематоксилін-еозин. Хворий К., СНІД.

Рисунок 4. Великі вогнища некрозу з 
нерівномірною запальною інфільтрацією з 
повнокрів’ям та нетиповим розміщенням 
кровоносних судин. × 200, гематоксилін-

еозин. СНІД + ХГС.
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ходили в частку з формуванням так 
званих «ступінчастих» некрозів. При-
вертало до себе увагу те, що на тлі ВІЛ-
інфекції у вогнищах «ступінчастих» не-
крозів, виявлялось багато без’ядерних 
гепатоцитів при незначній лімфоїдній 
інфільтрації. У біоп татах хворих з коін-
фекцією ВІЛ/ХГС переважала жирова 
дистрофія, що характеризувалася наяв-
ністю у більшій частині гепатоцитів се-
редніх та великих вакуолей ліпідів, що 
іноді займали усю цитоплазму та від-
тісняли органели до периферії клітини. 
При даній коінфекції були характерні 
виражені ознаки некрозу гепатоцитів, 
альтерації і, особливо, проліферації в 
жовчних протоках. Іноді спостерігав-
ся розвиток перидуктального цирозу 
з великою кількістю колагену. Достат-
ньо часто на тлі ВІЛ-ігфекції при ХГС 
виявлялися великі вогнища некрозу з 
нерівномірною запальною інфільтра-
цією та проліферацією жовчних дуктул 
типу Герінга, що свідчило про мобілі-
зацію резервних механізмів регенера-
ції. Мали місце повнокрів’я та нетипо-
ва локалізація кровоносних судин (рис. 
4). При хронічних вірусних гепатитах 
на тлі ВІЛ-інфекції привертали до се-
бе увагу репаративні процеси. Зустрі-
чалися великі гепатоцити зі збільшени-
ми гіперхромними ядрами, цитоплазма 
таких клітин була базофільною. В окре-
мих випадках гістологічно виявлялися 
численні двоядерні печінкові клітини, 
визначалося нерівномірне потовщення 
печінкових балок.

Патогенетичне значення процесів 
регенерації подвійне, оскільки з одно-
го боку, вони забезпечують збережен-
ня функції печінки в умовах вираженої 

дистрофії і некрозу гепатоцитів, з іншо-
го – формування псевдочасточок-вузлів 
регенератів, що тиснуть на довколиш-
ню тканину, викликаючи постсинусої-
дальну гіпертензію. Зміни у портальних 
трактах і перипортальній зоні найбільш 
виражені при коінфекціях ВІЛ/ВГС, 
ВІЛ/ВГВ. Портальні тракти в основно-
му були потовщені, склерозовані, з тя-
жами фібробластів і фіброцитів. 

В окремих випадках портальні 
тракти представлені зрілою сполуч-
ною тканиною, в якій відсутні крово-
носні судини та жовчні протоки без 
запальної інфільтрації, що свідчило 
про наслідки ХГВ на тлі ВІЛ. 

У більшості коінфікованих осіб 
цироз печінки розвивався швидше і 
утричі частіше, ніж у хворих з моно-
інфекцією. Цироз печінки у хворих з 
коінфекцією ВІЛ/ХГС мав місце ще до 
значних порушень у системі імуніте-
ту, але пов’язана з цим декомпенсація 
з розвитком печінкової недостатності, 
зазвичай, відбувалася на останніх ста-
діях ВІЛ-інфекції.

Висновки. Морфологічна карти-
на у тканині печінки хворих на ВІЛ-
інфекцію характеризується видами 
ураження органа комбінованого ха-
рактеру з ознаками переважання біл-
кової дистрофії печінки різного сту-
пеня вираженості та змін в паренхіма-
тозно-стромальних взаємовідносинах. 

При коінфекції, спричиненої ге-
патотропними вірусами, в переваж-
ній більшості зразків (68,75%) вияв-
лялись мінімальні або помірні ознаки 
гістологічної активності при наявнос-
ті виражених фібротичних та циро-
тичних змін в органі.
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УДК 616.36-002.1-08

ВПЛИВ ГЕПА-МЕРЦУ НА ВМІСТ АДЕНОЗИНДИФОСФАТУ 
В ЕРИТРОЦИТАХ КРОВІ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ГЕПАТИТ В 

ТЯЖКОГО ПЕРЕБІГУ

О.С. Совірда, О.А Герасименко, О.В. Козішкурт, І.В. Ашаніна, Г.Ф. Ковальська, 
Т. В. Федоренко

Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Обстежено 160 хворих на гострий гепатит В (ГГВ)  тяжкого перебігу. Усіх 
хворих поділено на наступні вікові групи: 1) 20-39 р., 2) 40-49р., 3) 50-59р., 
4) 60 років і старші. Кожній віковій групі відповідала одновікова група донорів. 
Хворі  на ГГВ (n=80) отримували базисну терапію, хворим в групі порівнян-
ня (n=80) до базисної терапії додавали  гепа-мерц. В результаті проведених до-
сліджень встановлено, що ГГВ тяжкого перебігу супроводжується зниженням 
вмісту аденозинтрифосфата (АДФ) в еритроцитах крові. Глибина виявлених 
змін залежить від віку і статі хворих. Лікування хворих на ГГВ тяжкого перебі-
гу із застосуванням гепа-мерцу призводило до відновлення рівня АДФ у крові  
хворих всіх вікових групах.

Ключові слова: гострий гепатит В, АДФ. 

 ВЛИЯНИЕ ГЕПА-МЕРЦА НА СОДЕРЖАНИЕ АДЕНОЗИНДИФОСФАТА 
В ЭРИТРОЦИТАХ КРОВИ БОЛЬНЫХ 

С ТЯЖЕЛЫМ ТЕЧЕНИЕМ ОСТРОГО ГЕПАТИТА В

О.С. Совирда, Е.А. Герасименко, Е.В. Козишкурт, И.В. Ашанина, 
Г.Ф. Ковальская, Т. В. Федоренко

Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина

Обследовано 160 больных на острый гепатит В (ОГВ) тяжелого течения. Всех 
больных разделено на следующие возрастные группы: 1) 20-39 л., 2) 40-49л., 3) 
50-59 л., 4) 60 лет и старше. Каждая возрастная группа подразделена по полу. 
Каждой возрастной группе соответствовала одновозрастная группа доноров. 
Больные ОГВ основной группы (n=80) получали базисную терапию,  больным 
в группе сравнения (n=80) к базисной терапии добавляли  гепа-мерц. В резуль-
тате проведенных исследований установлено, что ОГВ тяжелого течения сопро-
вождается снижением содержания аденозинтрифосфата (АДФ) в эритроцитах 
крови. Глубина выявленных изменений зависит от возраста и пола больных. Ле-
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чение больных ОГВ тяжелого течения с применением гепа-мерца приводило к 
восстановлению уровня АДФ в крови во всех возрастных группах больных.

Ключевые слова: острый гепатит B, АДФ.

THE EFFECT OF HEPA-MERZ ON THE CONTENT OF AMP 
IN RED BLOOD CELLS OF PATIENTS WITH SEVERE ACUTE HEPATITIS B

O.S. Sovirda, E.A. Gerasimenko, E.V. Kozshkurt, І.V. Ashanina, G.F. Kovalskaya, 
T.V. Fedorenko

Odessa national medical university, Odessa, Ukraine

Th ere were investigated 80 patients with AHB aged from 20 to 60 and older who 
were divided into four age groups. Each age group corresponded to a group of donors 
of the same age. Th e studies found that acute hepatitis B of the severe course was 
accompanied by a decrease in the content of AMP in red blood cells. Th e depth of the 
detected changes depends on the age and sex of the patients. Hepa-Merz application 
had of a positive infl uence on the content of AMP in erythrocytes in severe AHB. Aft er 
treatment with Hepa-Merz the AMP content in the blood was signifi cantly higher 
than the similar indices in patients who were not added Hepa-Merz to a common 
scheme. Higher content of AMP was observed in female patients, especially in the fi rst 
and second age groups.

Keу words: acute hepatitis B, АMP.

Вступ. Високий рівень інфікування 
населення вірусом гепатиту В, значне 
омолодження основних груп хворих, 
зростання хронічних форм хвороби, 
що призводять до зниження праце-
здатності та подальшого поширення 
інфекції серед населення, визначають 
багатогранність проблеми та актуаль-
ність її дослідження [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Незважаючи на те, що проблемі 
гострого гепатиту В (ГГВ) в останні 
роки приділяється значна увага до-
слідників [1, 2, 3], до цього часу не ви-
явлено всі механізми прогресування 
та хронізації процесу, ступінь і тем-

пи якого визначаються патобіохіміч-
ними змінами: надлишковою актива-
цією перекисного окислення ліпідів 
на тлі виснаження системи антиокси-
дантного захисту, порушенням ліпід-
ного, вуглеводного, білкового та енер-
гетичного обмінів [7, 8, 9].

Роботи, в яких було б представле-
но комплексне визначення та деталь-
ний аналіз енергетичних порушень 
при ГГВ в різні періоди хвороби, від-
сутні. Між тим, композиційне дослі-
дження вмісту макроергів у хворих 
з вірусними гепатитами, важливе не 
тільки для розуміння патогенезу за-
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хворювання, але і для вдосконалення 
діагностики, прогнозування, а отже, 
лікування та реабілітації.

Мета роботи: дослідити вміст ма-
кроергу аденозиндифосфату (АДФ) в 
еритроцитах крові хворих на ГГВ важ-
кого перебігу  та можливості його ре-
гуляції з використанням гепа-мерцу.

Об’єкт і методи дослідження. Об-
стежено 160 хворих на гострий гепа-
тит В тяжкого ступеня. Всіх хворих 
відповідно з віком було розподілено 
на наступні групи: 1) 20-39 р., 2) 40-
49 р., 3) 50-59 р., 4) 60 років і старші. 
Крім цього, кожна вікова група розпо-
ділялась також і за статтю. Кожній ві-
ковій групі хворих відповідала одно-
вікова група донорів чоловіків і жінок 
(n=10). Хворі на ГГВ важкого перебі-
гу основної групи (n=80) отримували 
базисну терапію,  хворим в групі по-
рівняння до базисної терапії додавали 
гепа-мерц.

Кров для досліджень відбира-
ли з кубитальної вени до градуйова-
них центрифужних пробірок, попе-
редньо оброблених гепарином, піс-
ля чого кров центрифугували при 
3000 об./ хв., відбирали еритроцити 
та використовували їх для визначен-
ня вмісту АДФ з використанням на-
борів фірми Test-Combination фірми 
“Boechringer”. Розмірність концентра-
ції нмоль на 1 мл еритроцитарної ма-
си. Одержані результати досліджень 
були опрацьовані методом варіацій-
ної статистики з використанням па-
кету програм “Primer Biostatistics” 
Sigma Start (США, 1994). Для лікуван-
ня хворих нами запропоновано гепа-
мерц (орнітин-аспартат), який випус-

кається фірмою (Merz+Co (Німеччи-
на)). Гепа-мерц використовували за 
схемою: 1 етап –7 в/в введень по 10 г 
в день; 2 етап -14 днів прийому препа-
рату реr os по 18 г на добу (по 6 г 3 р на 
добу за 20 хв. до прийому їжі).

Реультати дослідження. В резуль-
таті дослідження обміну аденілових 
нуклеотидів були виявлені суттєві 
зміни вмісту АДФ в еритроцитах хво-
рих на ГГВ тяжкого перебігу. Так, на-
приклад, під час надходження до ста-
ціонару вміст АДФ в еритроцитах хво-
рих чоловіків віком 20–39 років був 
нижчим за рівень контролю на 30,5%, 
тоді як у жінок його кількість склада-
ла 75,5% стосовно одновікових доно-
рів (табл.1). Проведене лікування за 
загальновизнаною методикою в умо-
вах стаціонару протягом 10 днів спри-
яло деякому збільшенню вмісту АДФ 
в еритроцитах хворих чоловіків по-
рівняно з попередніми показниками і 
при цьому його кількість дорівнюва-
ла 73,4% від рівня контролю. У хворих 
жінок на 10 день перебування в стаці-
онарі вміст АДФ також мав тенденцію 
до збільшення порівняно з показни-
ками попереднього терміну і стосовно 
до контролю дорівнював 83,2%. Після 
завершення лікування на день випис-
ки вміст АДФ у крові хворих чоловіків 
і жінок достовірно збільшувався по-
рівняно з попередніми показниками 
і при цьому стосовно до контролю у 
чоловіків дорівнював 86,7%, а у жінок 
практично нормалізувався.

В результаті проведених обстежень 
було встановлено, що в день госпіталі-
зації хворих чоловіків віком 40–49 ро-
ків вміст АДФ в еритроцитах крові був 
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нижчим від показників одновікових 
донорів на 42,2%. У жінок на цей час 
вміст АДФ в еритроцитах також був 
достовірно нижчим від рівня   контр-
олю і відносно останнього становив 
63,9 %. Проведене базисне лікуван-
ня в умовах стаціонару на протязі 10 
днів сприяло достовірному збільшен-
ню вмісту АДФ в еритроцитах хворих 
чоловіків порівняно з попередніми по-
казниками, але його кількість залиша-
лась нижчою за контроль в 1,5 рази. 
На цей же час у 40–49-річних хворих 
жінок також спостерігалось підвищен-
ня вмісту АДФ порівняно з першим 
днем госпіталізації, щодо одновіково-
го конт ролю він дорівнював 72,7%.

Після завершення курсу лікуваль-
них заходів та на день виписки вміст 
АДФ в еритроцитах крові хворих на 
ГГВ чоловіків залишався достовір-
но нижчим від аналогічних значень у 
донорів і відносно до останніх скла-
дав 71,8%, тоді як у жінок цієї вікової 
групи вміст АДФ в еритроцитах був 
нижчим за одновіковий контроль на 

10,8%. Таким чином, наведені резуль-
тати досліджень показують, що ви-
користання загальновизнаної базис-
ної терапії у хворих віком 20–49 років 
в деякій мірі позитивно впливало на 
рівень АДФ в еритроцитах крові, осо-
бливо у хворих жінок, показники яких 
на момент виписки практично віднов-
лювались до рівня норми. У чоловіків 
ефективність загальновизнаної тера-
пії була значно нижчою і навіть на мо-
мент виписки зі стаціонару вміст ну-
клеотиду до норми не відновлювався.

Зі збільшенням віку спостерігалось 
зростання виявлених зрушень вмісту 
АДФ. Так, наприклад, на момент гос-
піталізації хворих чоловіків на ГГВ 
тяжкого перебігу віком 50–59 років 
вміст АДФ в еритроцитах був нижчим 
за показники донорів на 56,3  %. У цей 
же час вміст АДФ в еритроцитах хво-
рих жінок був нижчим на 47,3 %. Піс-
ля 10-денного перебування в стаціо-
нарі та відповідного лікування рівень 
АДФ у хворих чоловіків достовірно 
підвищувався порівняно з попередні-

Таблиця 1.
Вміст АДФ в еритроцитах крові хворих на ГГВ важкого перебігу

(М±m; n=10, нмоль/мл)

Вік 
обсте-
жених

Донори
Хворі

чоловіки жінки

чоловіки жінки початок
лікування

10 день
лікування

випису -
вання

початок
лікування

10 день 
лікування

випису-
вання

20-39 р 45,6±0,88 51,2±0,87 31,7±0,58 33,5±0,64 39,5±0,62 38,6±0,71 42,6±0,67 49,5*±0,76
40-49 р 26,6±0,53 32,6±0,59 15,4±0,43 18,3±0,53 20,7±0,49 20,8±0,49 23,7±0,52 29,1±0,61
50-59 р 18,8±0,46 25,3±0,64 8,2±0,27 10,2±0,37 11,9±0,45 13,3±0,41 15,8±0,44 18,5±0,47
60 р і ˃ 15,3±0,42 17,5±0,45 4,8±0,25 6,6±0,29 7,9±0,29 7,9±0,28 9,9±0,19 11,1±0,32

Примітка:* - різниця недостовірна стосовно одновікового контролю (р>0,05). 
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ми показниками і стосовно до контро-
лю дорівнював 54,5 %. У 50-59–річних 
хворих жінок на даний момент вміст 
АДФ також зростав порівняно з по-
казниками першого дня і при цьому 
досягав 62,6% від одновікового конт-
ролю. Після завершення стаціонар-
ного лікування, під час виписки вміст 
АДФ в еритроцитах хворих чоловіків 
збільшувався на 8,7% порівняно з по-
казниками 10 дня, та, незважаючи на 
це, залишався нижчим за контроль на 
36,8%. У хворих жінок цієї вікової гру-
пи також спостерігалось збільшення 
вмісту нуклеотиду в крові, який до-
стовірно перевищував попередні по-
казники, але рівня контролю не до-
сягав і складав відносно останнього 
73,2%. Отже, і в даній віковій групі 
ефективність загальновизнаної базис-
ної терапії була вища у хворих жінок.

При обстеженні чоловіків хворих 
на ГГВ важкого перебігу віком 60 ро-
ків і старших встановлено, що вміст 
АДФ в еритроцитах крові достовірно 
знижувався як стосовно аналогічних 
значень в перших трьох групах об-
стежених, так і одновікових здорових 
осіб, і при цьому стосовно останніх 
становив 31,4%. Дещо вищими у цей 
час були показники вмісту АДФ в ери-
троцитах хворих жінок, кількість яко-
го складала 45,2% стосовно контролю. 
На 10 день перебування в стаціонарі 
було виявлене деяке збільшення вміс-
ту АДФ в еритроцитах крові хворих 
чоловіків порівняно з попередніми 
показниками, і при цьому його зна-
чення стосовно до контролю дорівню-
вало 43,3%. У жінок цієї вікової групи 
на даний момент вміст АДФ в еритро-

цитах крові також достовірно збіль-
шувався і складав відносно контролю 
56,4%. Проведені терапевтичні заходи 
на момент виписки сприяли подаль-
шому підвищенню вмісту АДФ в ери-
троцитах хворих на ГГВ важкого пере-
бігу чоловіків і жінок; і при цьому він 
складав – відповідно 51,7% та 63,7% 
стосовно одновікового контролю. Та-
ким чином, наведені факти свідчать 
про те, що ГГВ важкого перебігу при-
зводить до значного зниження вмісту 
АДФ в еритроцитах крові усіх вікових 
груп. Вираженість виявлених змін в 
повній мірі залежала від віку та ста-
ті хворих. При цьому необхідно під-
креслити, що найбільш істотних змін 
вміст АДФ зазнавав у хворих 4 вікової 
групи. Важливим є також факт, що у 
хворих чоловіків були виявлені більш 
істотні зміни вмісту АДФ незалежно 
від віку. 

Використання гепа-мерцу про-
тягом 10-12 діб сприяло збільшенню 
вмісту АДФ в еритроцитах хворих чо-
ловіків віком 20-39 років на 26,2% по-
рівняно з показниками на початку ліку-
вання. Водночас вміст АДФ залишався 
вищим за аналогічні значення в паці-
єнтів, яким не призначали вказаний 
препарат, на 19,5%, що по відношенню 
до контролю становило 87,7% (табл. 2). 
При цьому використання гепа-мерцу 
протягом 10–12 днів у хворих жінок на 
ГГВ тяжкого ступеня віком 20–39 років 
сприяло збільшенню вмісту АДФ по-
рівняно з показниками під час госпі-
талізації на 18,9%. Щодо одновікових 
донорів, то рівень нуклеотиду віднов-
лювався майже до рівня останніх, а де-
які виявлені відхилення знаходились 
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в допустимих межах і були недосто-
вірними. Після завершення лікування 
чоловіків віком 20-39 років хворих на 
ГГВ тяжкого ступеня з використанням 
гепа-мерцу вміст АДФ в еритроцитах 
крові продовжував збільшуватись, як 
по відношенню до всіх попередніх по-
казників, так і стосовно його значень у 
пацієнтів, яким не призначали зазначе-
ний препарат, і водночас практично не 
відрізнявся від контрольних значень. 
По завершенню лікування хворих жі-
нок на ГГВ тяжкого ступеня цієї віко-
вої групи вміст АДФ в еритроцитах та-
кож нормалізувався.

Лікування чоловіків 40–49 років  
хворих на ГГВ тяжкого ступеня про-
тягом 10-12 днів із використанням ге-
па-мерцу призводило до збільшення 
вмісту АДФ в еритроцитах порівняно 
з показниками на момент госпіталіза-
ції та відносно значень у хворих, яким 
не використовували зазначений пре-

парат і стосовно до контролю він до-
рівнював 81,5%. Додавання гепа-мер-
цу до комплексної терапії впродовж 
10-12 днів у хворих жінок 40-49 років 
також значно збільшувало вміст АДФ 
в еритроцитах крові. Так, наприклад, 
порівняно з аналогічними показни-
ками при надходженні до стаціона-
ру рівень АДФ зростав на 40,1%, та 
порівняно з його значеннями в групі 
порівняння – на 23,2%, що стосуєть-
ся контролю рівень АДФ на цей час 
дорівнював 89,5%. Після проведено-
го курсу лікування з використанням 
гепа-мерцу та розторопші плямистої, 
під час виписки було встановлено, що 
рівень цього нуклеотиду в еритроци-
тах крові пацієнтів обох статей прак-
тично відновлювався до фізіологічно-
го рівня, а виявлені відхилення не ма-
ли достовірних відмінностей.

В результаті обстеження хворих 
на гострий гепатит В тяжкого ступе-

Таблиця 2.
Вміст АДФ в еритроцитах крові хворих на ГГВ тяжкого перебігу 

при використанні гепа-мерцу (М±m; n=10, нмоль/мл)

Вік 
обсте-
жених

Донори
Хворі

чоловіки жінки

чоло-
віки жінки початок

лікування
10-12 день
лікування

випису-
вання

початок
лік у  вання

10-12 день 
лікування

випису -
вання

20-39 р. 45,6± 
0,88

51,20± 
0,87 31,71±0,58 40,02±0,08 44,08±0,78 38,4±0,58 48,08±0,78 49,5*± 

0,76

40-49 р. 26,68± 
0,53

32,62± 
0,59 15,63±0,43 21,74±0,59 25,13±0,67 20,84±0,49 29,20±0,64 33,40± 

0,86

50-59 р. 18,85± 
0,46

25,34± 
0,64 8,24±0,27 14,08±0,59 16,20±0,37 13,35±0,41 21,33±0,51 23,26*± 

0,65

60 р. і > 15,33± 
0,42

17,59± 
0,45 4,81±0,25 10,39±0,36 11,71±0,44 7,95±0,28 12,56±0,52 15,34± 

0,43

Примітка: * - різниця статистично недостовірна в порівнянні зі здоровими одновіковими 
особами (р>0,05). 
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ня чоловіків віком 50-59 років вста-
новлено, що проведене протягом 
10-12 днів лікування з додаванням 
до комплексної терапії гепа-мерцу 
збільшувало вміст АДФ в еритроци-
тах крові порівняно з показниками 
на початку лікування на 70,9 %, що 
було вищим за аналогічні в пацієн-
тів, яким не вводили зазначений пре-
парат, на 37,2% і стосовно до однові-
кового контролю його кількість скла-
дала 74,5%. Призначення гепа-мерцу 
протягом 10-12 днів у комплексно-
му лікуванні хворих жінок цієї віко-
вої групи також сприяло збільшенню 
вмісту АДФ в еритроцитах порівня-
но з попереднім терміном обстежен-
ня, що достовірно перевищувало при 
цьому аналогічні значення в пацієн-
ток групи порівняння, і стосовно до 
контролю він дорівнював 84,2%. Під 
час виписки хворих чоловіків піс-
ля завершення курсу терапії з вико-
ристанням гепа-мерцу вміст АДФ в 
еритроцитах достовірно перевищу-
вав показники всіх попередніх етапів 
дослідження і складав відносно до 
контролю 86,4%. У хворих жінок ці-
єї вікової групи напередодні виписки 
рівень досліджуваного нуклеотиду 
відновлювався до показників однові-
кових донорів і достовірно не відріз-
нявся від останніх.

Внаслідок проведених обстежень 
було встановлено, що у хворих на 
ГГВ тяжкого ступеня чоловіків ві-
ком 60 років і старших, які одержува-
ли гепа-мерц протягом 10-12 днів лі-
кування сприяло збільшенню вмісту 
АДФ в еритроцитах більш як вдвічі 
порівняно з показниками на час гос-

піталізації, і при цьому він перева-
жав аналогічні значення у пацієнтів, 
які одержували загальноприйняту 
терапію і плацебо, на 56,5%. У хворих 
жінок, які приймали гепа-мерц про-
тягом 10-12 днів і в даному випад-
ку призводило до збільшення вмісту 
АДФ в еритроцитах крові на 26,6% 
відносно показників на початку тера-
пії, що також було достовірно вищим 
за дані у пацієнток групи порівняння. 
Але, не дивлячись на таку позитивну 
динаміку змін зазначеного нуклео-
тиду, його вміст ще залишався ниж-
чим за контроль на 28,6%. Встанов-
лено, що у періоді реконвалесценції 
вміст АДФ в еритроцитах хворих на 
гострий гепатит В тяжкого перебігу 
чоловіків і жінок по завершенню лі-
кування з використанням гепа-мерцу 
достовірно перевищував всі попере-
дні значення та аналогічні показники 
у хворих, яким до загальноприйнятої 
схеми не додавали зазначений препа-
рат, але стосовно до контролю ще за-
лишався на низькому рівні та дорів-
нював – відповідно 76,7% та 87,2%.

Отже, проведені дослідження по-
казали, що використання гепа-мерцу 
в комплексному лікуванні хворих на 
ГГВ тяжкого ступеня позитивно впли-
вало на динаміку рівня АДФ в ери-
троцитах крові. Про це свідчить нор-
малізація вмісту цього нуклеотиду в 
еритроцитах пацієнтів, які лікували-
ся зазначеними препаратами. Більш 
виразне відновлення спостерігалось у 
хворих жінок особливо перших двох 
вікових груп, у яких рівень вказаного 
нуклеотиду практично не відрізнявся 
від фізіологічних значень.
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Висновки:
1. Гострий гепатит В важкого пере бігу 

викликає стійке та глибоке знижен-
ня вмісту АДФ в еритроцитах крові. 

2. Глибина виявлених змін залежить 
від віку та статі: більш важкі зміни 
вмісту АДФ спостерігаються у чоло-
віків ніж у жінок всіх вікових груп.

3. Лікування хворих з використан-
ням загальновизнаної схеми не ви-

кликає позитивних змін активнос-
ті ферменту.

4. Використання в комплексному лі-
куванні гепа-мерцу, згідно запро-
понованої схеми, сприяє віднов-
ленню вмісту АДФ у всіх вікових 
групах хворих. Ефективність пре-
паратів найбільш висока в 1 та 2 ві-
кових групах.
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В статье представлены результаты обследования 78 больных хроническим 
гепатитом С при помощи HCV ГеноФиброТеста. На основании достовернос-
ти достижения стойкого вирусологического ответа, в зависимости от генотипа 
HCV и стадии фиброза, приведены рекомендации по тактике противовирусной 
терапии.
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У статті представлені результати обстеження 78 хворих на хронічний гепа-
тит С за допомогою HCV ГеноФіброТесту. На підставі аналізу вірогідності до-
сягнення стійкої вірусологічної відповіді, залежно від генотипу HCV та стадії 
фіброзу, наведено рекомендації щодо тактики противірусної терапії.
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Th e results of examination of 78 patients with chronic hepatitis C using the HCV 
GenoFibroTest are presented in the article. Recommendations for antiviral therapy 
tactics based on analysis of probability of obtaining sustained virological response ac-
cording to the HCV genotype and the stage of fi brosis are given.

Key words: chronic hepatitis C, prognosis, HCV GenoFibroTest, tactics of antivi-
ral therapy.

Введение. В настоящее время в 
Украине для лечения больных хро-
ническим гепатитом С (ХГС) наибо-
лее используемой является стандарт-
ная противовирусная терапия (ПВТ) 
препаратами пегилированных ИФН-
альфа в сочетании с рибавирином. В 
рамках реализуемой «Государствен-
ной целевой социальной программы 
профилактики, диагностики и лечения 
вирусных гепатитов на период до 2016 
года» также предусмотрено приме-
нение только стандартной ПВТ. При-
менение стандартной ПВТ позволя-
ет достичь устойчивого вирусологи-
ческого ответа (УВО) у больных ХГС, 
инфицированных 1 генотипом HCV в 
42-46% случаев, инфицированных ге-
нотипом 2/3 HCV – в 76-82% [1]. Вне-
дрение в клиническую практику ин-
гибиторов NS3/4A протеазы HCV 
(боцепревир, телапревир) позволило 
существенно повысить эффек тивность 
ПВТ у больных ХГС с генотипом 1 [1-

4]. Однако высокая стоимость тройной 
терапии ограничивает ее широкое ис-
пользование. Новые препараты прямо-
го противовирусного действия (софос-
бувир, симепревир, даклатасвир и др.) 
в Украине недоступны в связи с отсут-
ствием регистрации. 

Согласно «Унифицированному 
клиническому протоколу первичной, 
вторичной (специализированной) ме-
дицинской помощи взрослым и де-
тям. Вирусный гепатит С» показани-
ями к ПВТ у взрослых больных ХГС 
являются: наличие маркеров реплика-
ции вируса (RNA HCV); выраженный 
фиброз (≥ F2 по METAVIR) и наличие 
некрозо-воспалительных изменений 
в ткани печени, независимо от актив-
ности трансаминаз, – в таких случа-
ях лечение является обязательным; 
отсутствие аутоиммунных, невро-
логических, психических заболева-
ний и некомпенсированных заболе-
ваний внутренних органов. Лечение 
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взрослых назначается в зависимости 
от генотипа вируса гепатита С, степени 
поражения печени; факторов, которые 
усложняют течение болезни и факто-
ров, которые влияют на ПВТ; ответа на 
лечение и побочных реакций, которые 
могут возникнуть на протяжении те-
рапии и с учетом сроков лечения [5]. 

Однако помимо оценки показа-
ний и противопоказаний целесообраз-
но учитывать прогноз эффективности 
ПВТ для выбора оптимальной тера-
певтической тактики, схемы лечения, 
формирования очередности в листе 
ожидания ПВТ в рамках Государствен-
ной программы. Наиболее значимыми 
предикторами устойчивого вирусоло-
гического ответа (УВО) до начала ПВТ 
являются: генотип HCV, полиморфизм 
гена IL28B, стадия фиброза печени, 
степень активности воспалительного 
процесса, исходный уровень вирусной 
нагрузки [6, 7]. 

В связи с этим, актуальным остает-
ся индивидуальное прогнозирование 
эффекта стандартной ПВТ для опре де-
ления лечебной тактики у больных ХГС.

Цель исследования: прогнозиро-
вание эффективности и выбор такти-
ки ПВТ у больных ХГС на основании 
комплексной оценки предикторов УВО.

Объект и методы исследова-
ния. Исследование проводилось на 
базе областного специализирован-
ного гепатологического центра об-
ластной клинической инфекционной 
больницы – клиники инфекционных 
болезней ХНМУ в 2013-2015 гг. Об-
следовано 78 больных ХГС. Среди 
них – мужчин 35 (44,9%), женщин 
43 (55,1%); средний возраст соста-

вил 39,8 ± 1,31 лет. Прогностическая 
оценка достижения УВО осущест-
влялась на основании HCV ГеноФи-
броТеста (Biopredictive, Франция), 
включающего пол, возраст, стадию 
фиброза, степень активности (по 
METAVIR), полиморфизм гена IL28B, 
генотип HCV и уровень вирусной на-
грузки (ПЦР, Real-time, Roсhe).

Все пациенты были разделены на 
две группы на основании генотипа 
HCV: 1-я группа – 66 (84,6%) больных с 
генотипом 1 HCV (мужчин 28 – 42,4%, 
женщин 38 – 57,6%; средний возраст 
составил 39,0 ± 1,41 лет), 2-я группа 
– 12 (15,4%) больных с генотипом 2/3 
HCV (мужчин 7 – 58,3%, женщин 5 – 
41,7%; средний возраст составил 44,25 
± 3,7 лет).

Результаты и обсуждение. Клини-
ческая характеристика обследованных 
больных представлена в табл. 1. 

У пациентов 1-й группы стадия 
фиброза F0-F1 выявлена у 41 (62,1%) 
больного, стадия фиброза F≥2 – у 25 
(37,9%). Стадия фиброза F4, соответ-
ствующая циррозу печени, определе-
на у 10 (15,15%) больных. Отсутствие 
активности воспалительного процес-
са (А0) зафиксировано у 14 (21,2%) 
пациентов, минимальная активность 
(А1) – у 19 (28,8%), умеренная актив-
ность (А2) – у 9 (13,6%), высокая ак-
тивность – у 24 (36,4%). Низкая ви-
русная нагрузка (HCV RNA < 600 тыс. 
МЕ/мл) отмечалась у 20 (30,3%) па-
циентов, высокая (HCV RNA ≥ 600 
тыс. МЕ/мл) – у 46 (69,7%). Генотип 
ИЛ28В С/С определялся у 15 (22,7%) 
больных, С/Т – у 36 (54,6%), Т/Т – у 
15 (22,7%).
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Среди больных 2-й группы стадия 
фиброза F0-1 определена у 4 (33,3%), 
стадии фиброза F≥2 – у 8 (66,7%). 
Стадия фиброза F4 диагностирована 
у 3 (25%) пациентов. Отсутствие ак-
тивности воспалительного процесса 
(А0) зафиксировано у 1 (8,3%) боль-
ного, минимальная активность (А1) 
не регистрировалась, умеренная ак-
тивность (А2) – у 2 (16,7%), высокая 
активность – у 9 (75%). Низкая ви-

русная нагрузка (HCV RNA <600 тыс. 
МЕ/ мл) отмечалась у 7 (58,3%) паци-
ентов, высокая (HCV RNA ≥600 тыс. 
МЕ/мл) – у 5 (41,7%). Генотип ИЛ28В 
С/С определялся у 6 (50%) больных, 
С/Т – у 5 (41,7%), Т/Т – у 1 (8,3%).

Таким образом, учитывая стадию 
фиброза (F≥2), 25 (37,9%) больным 
1-ой группы и 8 (66,7%) больным 2-й 
группы назначение ПВТ является 
обязательным.

Таблица 1.

Характеристика обследованных больных ХГС

Характеристика пациентов 1-я группа 2-я группа

Количество больных 84,6% (66/78) 15,4% (12/78)
Возраст (лет) 39,0±1,41 (21-67) 44,25±3,7 (29-66)

Пол:
Мужчин 42,4% (28/66) 58,3% (7/12)
Женщин 57,6% (38/66) 41,7% (5/12)

Стадия фиброза (METAVIR):

F0 51,5% (34/66) 25% (3/12)
F1 10,6% (7/66) 8,3% (1/12)
F2 15,15% (10/66) 25% (3/12)
F3 7,6% (5/66) 16,7% (2/12)
F4 15,15% (10/66) 25% (3/12)

Степень активности (METAVIR):

А0 21,2% (14/66) 8,3% (1/12)
А1 28,8% (19/66) 0
А2 13,6% (9/66) 16,7% (2/12)
А3 36,4% (24/66) 75% (9/12)

Вирусная нагрузка:

HCV RNA < 600 тыс. МЕ/мл 30,3% (20/66) 58,3% (7/12)
HCV RNA ≥ 600 тыс. МЕ/мл 69,7% (46/66) 41,7% (5/12)

Генотип ИЛ28В:

С/С 22,7% (15/66) 50% (6/12)
С/Т 54,6% (36/66) 41,7% (5/12)
Т/Т 22,7% (15/66) 8,3% (1/12)
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Вероятность достижения УВО, 
по данным HCV ГеноФиброТеста, 
у больных 1-й группы составляла 
36,7±1,95% (от 13 до 75%), у больных 
2-й группы – 79,3 ± 4,05% (от 51 до 
94%). Для более детального анализа 
полученных результатов произведе-
на оценка вероятности достижения 
УВО в диапазонах 0-25%, 26-50%, 51-
75% и 76-100% (рис. 1). В 1-й группе 
вероятность УВО 0-25% отмечалась у 
14 (21,2%), 26-50% – у 36 (54,5%), 51-
75% – у 16 (24,2%). Ни у одного паци-
ента 1-й группы вероятность УВО бо-
лее 75% не зафиксирована. Напротив, 
у больных 2-й группы не регистриро-
валась вероятность УВО менее 50%, и 
составляла 51-75% у 3 (25%) пациен-
тов, 76-100% – у 9 (75%). 

У пациентов 1-й группы проана-
лизирована вероятность достижения 
УВО в зависимости от стадии фибро-

за (рисунок 2). Среди больных со ста-
дией фиброза F0-F1 вероятность УВО 
0-25% отмечена у 4 (9,8%), 26-50% – у 
25 (60,9%), 51-75% – у 12 (29,3%). У па-
циентов со стадией фиброза F≥2 веро-
ятность УВО 0-25% определялась у 10 
(40%), 26-50% – у 11 (44%), 51-75% – 
у 4 (16%). Следовательно, планирова-
ние стандартной ПВТ целесообразно 
лишь 16 (24,2%) больным 1-й группы, 
в том числе 4 (16%), которым проведе-
ние ПВТ является обязательным.

Таким образом, учитывая стадию 
фиброза и вероятность достижения 
УВО, пациенты с генотипом 1 HCV 
могут быть распределены на три ка-
тегории: I категория – 16 (24,2%) па-
циентов с высокой вероятностью до-
стижения УВО (более 50%), незави-
симо от стадии фиброза, которым 
может быть проведена стандартная 
ПВТ; II категория – 21 (31,8%) паци-

Рисунок 1. Вероятность УВО, по данным HCV ГеноФиброТест
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ент со стадией фиброза F≥2 и низкой 
вероятностью УВО (до 50%), которым 
показано планирование тройной ПВТ 
или применение препаратов прямого 
противовирусного действия; III кате-
гория – 29 (43,9%) пациентов со ста-
дией фиброза F0-F1 и низкой вероят-
ностью УВО (до 50%), у которых ПВТ 
может быть отложена.

Учитывая высокую вероятность 
достижения УВО во 2-й группе, пла-
нирование стандартной ПВТ показа-
но всем пациентам.

Выводы
1. Комплексная оценка предик-

торов УВО с помощью HCV ГеноФи-
броТеста позволяет прогнозировать 
эффективность стандартной ПВТ и 
определять терапевтическую тактику 

у больных ХГС. 
2. При планировании тактики 

и при формировании листа ожида-
ния ПВТ у больных с генотипом 1 
HCV целесообразно – с учетом ста-
дии фиброза и вероятности достиже-
ния УВО – разделение на три катего-
рии: I – пациенты, которым показа-
на стандартная ПВТ, II – пациенты, 
которым показана тройная терапия; 
III – пациенты, у которых ПВТ может 
быть отложена. 

3. Стандартная ПВТ при вероятнос-
ти достижения УВО более 50% по казана 
24,2% больным с генотипом 1 и всем па-
циентам с генотипом 2/3 HCV.
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ТЕНОФОВИР  ЭФФЕКТИВЕН  ПРИ  РАЗВИТИИ  РЕЗИСТЕНТНОСТИ НВV
 К ИНТЕРФЕРОНУ/ ПЕГИНТЕРФЕРОНУ У ПАЦИЕНТОВ 

С ХРОНИЧЕСКИМ HBeAg-НЕГАТИВНЫМ ГЕПАТИТОМ В

С. В. Федорченко, Т. Л. Мартынович, О. В. Ляшок, Ж. Б. Клименко, 
В. И. Янченко, В. А. Резник

ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашев-
ского НАМН Украины»,  г. Киев,  Украина

27 пациентов с хроническим НВеАg-негативным гепатитом получали ле-
чение ламивудином в связи с неэффективностью предыдущей терапии ин-
терфероном/пегинтерфероном. Через 48 недель лечения у 18 больных уро-
вень виремии ДНК-НВV снизился до менее 104 коп./мл, а у 9 человек – был 
неопределяемый уровень виремии (менее 300 коп./мл). В процессе лабора-
торного мониторинга у 5 (18,5 %) пациентов был диагностирован вирусоло-
гический прорыв: у 3 пациентов он был обусловлен слабой приверженностью 
к лечению, у 2 – установлена YIDD мутация. В этой связи пациентам реко-
мендовали тенофовир. Последующий мониторинг кинетики виремии про-
демонстрировал быстрое её снижение до неопределяемого уровня с норма-
лизацией активности печёночных энзимов. Терапия тенофовиром является 
эффективной и безопасной у пациентов с НВеАg-негативным хроническим 
гепатитом В в случае индукции у них резистентности к интерферону/пегин-
терферону и ламивудину.

Ключевые слова: HBeAg- негативный гепатит В, вирусная нагрузка, пегин-
терферон, тенофовир, ламивудин, YMDD- мутация.

ТЕНОФОВІР  ЕФЕКТИВНИЙ ПРИ РОЗВИТКУ РЕЗИСТЕНТНОСТІ HBV 
ДО ЛАМІВУДИНУ ТА ІНТЕРФЕРОНУ/ ПЕГІНТЕРФЕРОНУ 

У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ HBeAg-НЕГАТИВНИМ ГЕПАТИТОМ В

С. В. Федорченко, Т. Л. Мартинович, О. В. Ляшок, Ж. Б. Клименко, 
В. І. Янченко, В. А. Резник

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського 
НАМН України», м. Київ, Україна

НА  ДОПОМОГУ  ПРАКТИКУЮЧОМУ  ЛІКАРЮ
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27 хворих з HBeAg-негативним гепатитом В отримували лікування  ламі-
вудином у зв’язку з неефективністю попередньої терапії інтерфероном/пегін-
терфероном. Через 48 тижнів лікування у 18 хворих рівень віремії ДНК-НВV 
знизився до менш ніж 104 коп./мл, а у 9 пацієнтів– був невизначеним рівень 
віремії (менше 300 коп./мл). Протягом лабораторного моніторингу у 5 (18,5%) 
пацієнтів був діагностований вірусологічний прорив: у 3 з них він був обу-
мовлений низькою  прихильністю до лікування, у 2 – за рахунок виникнення 
YIDD- мутації. В зв’язку з цим хворим рекомендували тенофовір. Наступний 
моніторинг кінетики віремії продемонстрував швидке її зниження до  рівня, 
який не визначається, з нормалізацією активності печінкових ензимів. Тера-
пія тенофовіром являється ефективною та безпечною у пацієнтів з HBeAg-
негативним гепатитом В у випадку індукції у них резистентності до інтерфе-
рону/пегінтерферону та ламівудину.

Ключові слова: HBeAg-негативний гепатит В, вірусне навантаження, пегін-
терферон, тенофовір, ламівудин, YMDD- мутація.

TENOFOVIR IS EFFECTIVE IN DEVELOPMENT OF HBV RESISTANCE 
TO LAMIVUDINE (M 204 I MOTIF MUTATION) AND TO INTERFERON/ 

PEGYLATED INTERFERON IN PATIENTS WITH CHRONIC HBeAg- 
NEGATIVE HEPATITIS B

S. Fedorchenko,  T. Martynovych, O. Lyashok, Z. Klymenko, V. Yanchenko, V. Reznyk.

SE “Institute of Epidemiology and Infectious Diseases named aft er L. V. Groma-
shevskiy of National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kyiv, Ukraine

Twenty seven patients with chronic HBeAg- negative hepatitis B received LAM- 
therapy due to non-eff ective previous treatment with interferons / pegylated inter-
ferons. In 48 weeks of treatment HBV- DNA level decreased below 104  copies/ml in 
18 patients, in 9 patients was undetectable level of viremia (< 300 copies/ml). Dur-
ing laboratory monitoring the virological breakthrough was diagnosed in 5 patients 
(18.5%): 3 patients showed low response to treatment, 2 – due to occurrence of YIDD 
mutation. Th us, tenofovir was recommended. Following monitoring of viral kinetics 
demonstrated its rapid decrease to undetectable level with normalization of activity 
of liver enzymes. Tenofovir therapy is eff ective and safe for patients with HBeAg- 
negative chronic hepatitis B in case of resistance to interferon/ peginterferon and la-
mivudine.

Key  words: HBeAg- negative  hepatitis B, viral load, pegylated interferon, tenofo-
vir, lamivudine, YMDD- mutation.
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Вступление. Современная антиви-
русная терапия хроническо го НВеАg-
негативного гепатита В включает при-
менение ну клеозидных/нуклеотид ных 
аналогов, пегилированных интерфе-
ронов или их комбинаций. Пегинтер-
ферон α-2а помимо антивирусного 
действия обладает иммуномодулиру-
ющими свойствами, позволяющими 
добиваться снижения концентрации 
ДНК-НВV в сыворотке и в ряде случаев 
элиминации НВsAg в отдалённые сро-
ки после окончания лечения [1, 2]. Те-
рапия пегинтерфероном α-2а в течение 
48 недель позволяет достичь устойчи-
вого вирусологического ответа у 43  % 
пациентов на протяжение года после 
окончания лечения [3, 4]. Недостат-
ком применения пегинтерферона мо-
жет служить выраженность побочных 
эффектов и ограничение его использо-
вания в группе пациентов с циррозом 
печени. Терапия нуклеозидными/ну-
клеотидными аналогами хорошо пере-
носится больными, является более эф-
фективной, однако, до настоящего вре-
мени не определена длительность их 
применения. Ограничение их исполь-
зования может быть связано с возмож-
ностью инфицирования «наивных» 
пациентов резистентными штаммами 
НВV, как это было показано в отноше-
нии ламивудина [5, 6] и адефoвира [7] 
(первичная резистентность). Это при-
водит к необходимости определения 
чувствительности штаммов НВV к ну-
клеозидным/нуклеотидным аналогам 
до назначения терапии. Однакo, одной 
из наиболее острых проблем является 
индукция резистентности в процессе 
антивирусной терапии и развитие пе-

рекрёстной резистентности к другим 
нуклеозидным/нуклеотидным анало-
гам. Наиболее изученными являют-
ся механизмы развития резистентно-
сти к ламивудину за счёт мутации гена 
ДНК-зависимой полимеразы у паци-
ентов НВеАg-негативным вариантом 
ХГВ (pre-core мутация).

Задачей настоящего исследова-
ния являлось изучение эффективно-
сти тенофовира с целью преодоления 
резистентности к ламивудину и пег-
интерферону у пациентов с НВеАg-
негативным вариантом ХГВ. 

Материалы и методы

Под наблюдением находилось 27 
пациентов с хроническим НВеАg-
негативным гепатитом В, 18 из них 
получали линейные интерфероны в 
различных дозах длительностью от 18 
до 42 месяцев до назначения ламиву-
дина. 9 человек лечились пегинтерфе-
роном α-2а (40 kDa) по схеме 180 мкг 
1 раз в неделю в течение 48 недель с 
последующим лабораторным монито-
рингом после ее завершения на сро-
ках от 24 до 48 недель. Антивирусная 
терапия интерфероном/пегинтерфе-
ро ном оказалась не эффективной 
(нулевой ответ, вирусологический 
прорыв, рецидив). В связи с этим па-
циентам был рекомендован ламиву-
дин (Zeffi  x,  GlaxoSmithKline) 100 мг 
в сутки внутрь. До назначения лами-
вудина больным определяли статус 
НВеАg/анти-НВеАg, концентрацию 
ДНК-НВV в сыворотке крови, гено-
тип НВV, наличие  YMDD  мутации. 
Все пациенты оказались анти-НIV, 
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анти-НСV, анти-НDV  негативными. 
Сывороточные маркеры НВV опреде-
ляли с использованием коммерческих 
тест-систем ИФА «Abbott», «Bio-Red» 
США, «Diagnostic  Pasteur» Франция, 
«Organon» Нидерланды. Уровень ви-
ремии оценивали используя   PCR (r
eal  time)  COBAS  AMPLICOR  HBVM
ONITOR  (Rochе  Diagnostics,  Branc
hburg  NJ,  USA), нижний порог чув-
ствительности 300 коп./мл. Исследо-
вания по генотипизации НВV, нали-
чию YMDD мутаций в геноме прово-
дили в лаборатории ФГУН «ЦНИИ 
Эпидемиологии» Роспотребнадзора, 
г. Москва, Россия.

Всем 27 пациентам в сроки 1,5–4 
года до назначения ламивудина про-
водили пункционную биопсию пече-
ни с оценкой ИГА по Knodell и степе-
ни фиброза по METAVIR. В группу не 
вошли пациенты с циррозом печени 
(F-4 по  METAVIR). Эффективность 
терапии ламивудином оценивали по 
уровню виремии ДНК-НВV и актив-
ности АлАТ на 6-й, 12-й, 18-й и 24-й 
неделях терапии с момента её начала 
и проводили мониторинг в среднем  
каждые 4-6 месяцев. У всех больных к 
окончанию первых 48 недель лечения 
концентрация ДНК-НВV в сыворотке 
регистрировалась ниже 104  коп./мл 
(у 9 человек был документирован 
неопределяемый уровень виремии — 
менее 300 коп./мл.), показатели ак-
тивности АлАТ не превышали верх-
ней границы нормы.  В случае нарас-
тания уровня виремии и активности 
АлАТ в процессе терапии ламивуди-
ном  больным проводили повторные 
исследования на  YMDD  мутацию в 

геноме НВV. В случае обнаружения 
мутаций (М 204 М, М 204 I, М 204 V, 
М 204  S) пациентам рекомендовали 
приём тенофовира  дизопроксила фу-
марат (Viread, Gilead) в дозе 300 мг в 
сутки  внутрь. Эффективность те-
рапии тенофовиром оценивали по 
уровню виремии и активности АлАТ 
на 6-й, 12-й, 24-й неделях с момента 
её начала и каждые 6 месяцев в про-
цессе лечения. У 5-ти из 27-ми па-
циентов (18,5 %), получавших лами-
вудин, документирован вирусоло-
гический прорыв. На этом этапе все 
больные были обследованы на на-
личие  YMDD  мутации. У 2-х из них 
была диагностирована  YIDD  мута-
ция (M 204 I).   При сборе анамнеза у 
3 пациентов была обнаружена низкая 
приверженность к лечению (пропуск 
приёма ламивудина), поэтому виру-
сологический прорыв был обусловлен 
нерегулярным приёмом препарата.

Двум больным с индукцией ре-
зистентности к ламивудину рекомен-
довали тенофовир. Оба пациента – 
мужчины, нормостеники, 38-ми и 52-
х лет, инфицированные D генотипом 
НВV, со степенью фиброза  F-1 и  F-2 
соответственно. В феврале 2008  г. па-
циенту с НВеАg-негативным гепати-
том В был назначен пегинтерферон 
α-2а в дозе 180 мкг в неделю в тече-
ние 48 недель. Стартовая концентра-
ция ДНК-НВV составила 106 коп./мл, 
АлАТ – 58 ед./мл. При гистологичес-
ком исследовании печени конста-
тировали высокую активность про-
цесса: ИГА – 13 баллов по  Knodell, 
степень фиброза  F-1 по  METAVIR. 
В процессе терапии через 6 меся-
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цев после её начала уровень вире-
мии снизился до 105  коп./мл, а затем 
вновь повысился. Через полгода по-
сле окончания лечения пегинтерфе-
роном α-2а (72 недели), концентрация 
ДНК-НВV в сыворотке – 106 коп./мл, 
активность АлАТ – 61 ед./мл. В связи 
с неэффективностью терапии боль-
ному были проведены исследования 
на  YMDD  мутацию (отрицательный 
результат) и назначен ламивудин. В 
течении первых 3-х месяцев терапии 
уровень виремии быстро снизился до 
103 коп./мл, активность АлАТ норма-
лизовалась. Последующие 58 недель 
лечения ламивудином характеризова-
лись хорошей переносимостью препа-
рата, низким уровнем ДНК-НВV (ме-
нее 600 коп./мл) и нормальной актив-
ностью АлАТ. В апреле 2010 года при 
очередном обследовании выявили 
резкое повышение концентрации 
ДНК-НВV в сыворотке крови до 
108  коп./мл и умеренное повышение 
активности АлАТ – 51 ед./мл. Повтор-
ное исследование на наличие генети-
ческой мутации в Р-регионе генома 
НВV констатировало М 204  І мотиф 
мутацию. В связи с индукцией резис-
тентности больному назначен тено-
фовир в дозе 300 мг в сутки. Кинети-
ка виремии в течении последующих 6 
месяцев продемонстрировала её дра-
матическое снижение. Через 6 недель 
терапии концентрация ДНК-НВV – 
106  коп./мл, 12 недель – 103  коп./ мл, 
24 недели – неопределяемый уро-
вень. На 8-м месяце лечения тенофо-
виром ДНК-НВV в сыворотке крови 
не определяется, активность АлАТ  – 
в пределах нормы. Второй случай 

сходный с представленным   с той 
лишь разницей, что индукция резис-
тентности к ламивудину развилась 
в более короткие сроки (в течении 
первых 6-ти месяцев лечения). Виру-
сологический прорыв характеризо-
вался повышением активности АлАТ 
более чем в 3 раза по сравнению с нор-
мой, а уровень ДНК-НВV был срав-
ним с предстартовым (перед лечением 
ламивудином). У больного диагности-
рована М 204  I  мотиф мутация. Ле-
чение тенофовиром привело к посте-
пенному снижению уровня виремии с 
106 коп./мл до 104 коп./мл на 6-й неделе 
лечения, 103 коп./мл – на 12-й неделе и 
менее 750 коп./мл к 24 неделе лечения 
с последующей нормализацией АлАТ.

Результаты и обсуждения

Основная стратегия терапии хро-
нического НВеАg-негативного гепа-
тита заключается в супрессии вирус-
ной репликации и снижении уровня 
виремии менее 104 коп./мл ДНК-НВV 
или желательно   до неопределяемо-
го уровня. Высокая концентрация 
ДНК-НВV в сыворотке прямо кор-
релирует с активностью АлАТ [8], 
выраженностью гистологической ак-
тивности процесса [9], темпами фор-
мирования цирроза печени [10] и ве-
роятностью развития первичной ге-
патоцеллюлярной карциномы [11]. 

В представленном исследовании 
продемонстрирована эффективность 
и безопасность тенофовира у па-
циентов с хроническим НВеАg-
негативным гепатитом после не-
удачной терапии интерфероном/пе-
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гинтерфероном и ламивудином. В 
отличие от механизмов индукции ре-
зистентности НВV к нуклеозидным/
нуклеотидным аналогам, ещё очень 
мало известно о молекулярно-гене-
тических путях развития устойчивос-
ти к пегинтерферону. Одним из таких 
факторов является генотип НВV. Из-
вестно, что генотипы А, В, Е и F наи-
более чувствительные к интерферону, 
в отличие от генотипов С и D [12, 13, 
14]. Наиболее резистентным считает-
ся D генотип НВV, при котором веро-
ятность индукции устойчивого ви-
русологического ответа после моно-
терапии пегинтерфероном α-2а ниже 
более чем в 2 раза, по сравнению с ге-
нотипами А и В [4, 15, 16]. Доминиру-
ющим генотипом НВV на территории 
Украины является  D  генотип. Этим 
можно объяснить   высокую резис-
тентность наших пациентов к предло-
женной антивирусной терапии интер-
фероном/пегинтерфероном. Неудача 
терапии пегинтерфероном определя-
ет необходимость добавления к нему 
нуклеозидных/нуклеотидных анало-
гов или проведение дальнейшего лече-
ния монотерапией нуклеозидами/ну-
клеотидами. Наиболее часто с этой це-
лью использовался ламивудин [17, 18]. 
Переход на терапию нуклеозидными/
нуклеотидными аналогами может 
приводить к спонтанной мутации Р 
гена, что приводит к изменению кон-
фигурации доменов молекулы ДНК-
полимеразы вируса и потере про-
тивовирусного эффекта (вторичная 
резистентность). Основной участок 
ДНК-полимеразы образован 7-регио-
нами (обозначается от А до  G). Наи-

более часто мутациям подвержены В 
и С регионы с заменой одного амино-
кислотного остатка на другой. Лами-
вудин связывается с аминокислотным 
остатком 204. При замене метионина 
изолейцином или валином аффин-
ность этого участка к ламивудину 
утрачивается, препарат   теряет спо-
собность ингибировать репликацию 
НВV. Чаще всего встречаются два ти-
па мутаций: замена метионина на ва-
лин, изолейцин или серин в позиции 
204 (М 204 V/I/S) и лейцина на мети-
онин в позиции 180 (L 180 M). М 204 
V/I/S  является основной мутацией и 
определяет резистентность НВV к ла-
мивудину,  L  180  M  усиливает репли-
кацию мутантного штамма.

Селекция ламивудин-резистент-
ных штаммов оценивается  в 20 % 
после первого года лечения и более 
70  %  – после 5 лет [19, 20]. В нашем 
случае резистентность к ламивудину 
развилась на 61 и 24 неделях терапии. 
К факторам риска развития  YMDD-
мутации в ходе лечения ламивуди-
ном относят: высокий стартовый 
уровень ДНК-НВV; мужской пол; 
ожирение; концентрация ДНК-
НВV на 6-м месяце лечения выше 
103  коп./ мл, некоторые генотипы 
НВV. В двух представленных случа-
ях оба пациента были мужского по-
ла, с высоким стартовым уровнем ви-
ремии (106 коп./мл), без избыточного 
веса, инфицированные  D  генотипом 
НВV. Согласно данным, полученным 
в Италии, наиболее эффективной 
была монотерапия ламивудином при 
В и С генотипах НВV, наименьшей – 
при А и D [4]. Индукция устойчивого 
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вирусологического ответа достигнута 
лишь у 11 % пациентов с D генотипом 
в отличие от В – 38,7 % и С – 26,3 % 
генотипах НВV. Исходя из этого, по-
мимо низкой чувствительности D ге-
нотипа к интерферону/пегинтерферо-
ну этот генотип обладает слабой чув-
ствительностью к ламивудину. 

К одному из факторов риска раз-
вития  YMDD  мутации относят про-
должающуюся виремию 103  коп./мл, 
регистрируемую на 24 неделе лече-
ния. Ни у одного из двух наших па-
циентов с индукцией YMDD мутации 
не был достигнут неопределяемый 
уровень виремии в процессе лече-
ния. В среднем концентрация ДНК-
НВV в сыворотке колебалась от 300 
до 750  коп./мл. Исследования послед-
них лет по кинетике виремии на про-
тяжении лечения ламивудином пока-
зали, что даже низкая концентрация 
ДНК-НВV вплоть до  blips  signal су-
щественно увеличивает риск разви-
тия  YMDD-мутации [21, 22]. Пола-
гают, что в этом случае происходит 
более быстрая селекция ламивудин-
резистентных штаммов НВV. Индук-
ция резистентности к ламивудину за-
ставляет менять лечебную тактику с 
заменой ламивудина на пегинтерфе-
рон [23, 24] или другие нуклеозидные/
нуклеотидные аналоги [25, 26]. При-
нимая во внимания неэффективность 
предыдущей терапии интерфероном/

пегинтерфероном, обязательно было 
решить какой из групп нуклеозидных 
или нуклеотидных аналогов отдать 
предпочтение? Основываясь на меди-
цинских литературных данных о том, 
что индукция резистентности к лами-
вудину может приводить к быстрому 
развитию   перекрёстной резистент-
ности к другим нуклеозидным ана-
логам (телбивудину, эмцитритабину, 
энтекавиру) [27, 28], выбор пал на 
тенофовир (нуклеотидный аналог). 
Продолжение терапии ламивудином 
у пациентов с  YMDD  мутацией мо-
жет привести к усилению некрозо-
воспалительного процесса в печени и 
вызвать декомпенсацию с летальным 
исходом [29, 30]. Терапия тенофо-
виром с последующим анализом ки-
нетики виремии констатировало её 
быстрое снижение до неопределяемо-
го уровня в одном случае и уменьше-
ние концентрации ДНК-НВV менее 
750 коп./мл. – во втором при нормаль-
ной активности АлАТ.

Выводы. Анализируя полученные 
данные можно заключить, что при-
менение тенофовира у пациентов с 
НВеАg-негативным  вариантом гепа-
тита В (pre-core  мутация) после не-
удачной терапии пегинтерфероном 
и ламивудином (М 204  I мотиф му-
тация) является эффективным и 
безопасным методом лечения. 
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ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С У ДІТЕЙ 
(Сучасний стан проблеми в світі та Україні)

В.С. Березенко.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, 
Україна

19 грудня 2014 року у м. Києві за підтримки компанії MSD відбувся круглий 
стіл за участю провідних фахівців у галузі педіатрії (дитячих інфекціоністів, 
гастроентерологів), практична та наукова діяльність яких пов’язана з пробле-
мами діагностики та лікування НСV-інфекції у дітей. Серед присутніх були: 
головний дитячий інфекціоніст МОЗ України, завідуючий кафедрою дитячих 
інфекційних хвороб НМУ ім. О.О. Богомольця проф. С.О. Крамарьов; керівник 
групи по дослідженню фіброгенезу печінки у дітей відділення захворювань пе-
чінки та органів травлення, головний науковий співробітник, учений секретар 
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» д.м.н. В.С. Бе-
резенко; зав. кафедрою інфекційних хвороб Дніпропетровської медичної ака-
демії, проф. Л.Р. Шостакович-Корецька; зав. каф. дитячих інфекційних хвороб 
Вінницького НМУ ім. М.І. Пирогова, проф. І.І. Незгода; завідуюча кафедрою 
педіатрії ФПО Вінницького медичного університету проф. Л.В. Пипа; зав. ін-
фекційно-діагностичним відділенням НДСЛ «ОХМАТДИТ», к.м.н. Р.В. Мос-
товенко; доцент каф. дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. О.О. Богомоль-
ця, к.м.н О.О. Воронов; асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ 
ім.  О.О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони 
здоров’я м. Києва В.В. Євтушенко. 

Метою зібрання був обмін інформацією щодо сучасного стану проблеми діа-
гностики та лікування ХГС у дітей у світі, обмін досвідом лікування таких хво-
рих, визначення проблемних питань терапії та спостереження дітей з ХГС з ура-
хуванням коморбідності та окреслення напрямів подальшої співпраці.

Така зустріч є особливо актуальною, оскільки з 2014 р. діти з ХГС різних ре-
гіонів України у рамках загальнодержавної програми «Національний план дій 
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини до 2016 року» вперше отри-
мали можливість безкоштовного лікування ХГС, відповідно до сучасних світо-
вих стандартів. 

З доповіддю про особливості перебігу та сучасні можливості лікування ХГС 
у дітей виступила д.м.н В.С. Березенко. Вона відзначила, що в Україні епідеміо-
логічні дослідження, щодо поширеності НСV-інфекції серед дитячого населен-
ня не проведені, за даними ВООЗ наша країна орієнтовно відноситься до країн 
із середньою поширеністю цієї інфекції в межах 0,1 – 5%. Особливу увагу допо-
відач звернула на факт високого ризику інфікування НСV дітей в Україні через 

КОНФЕРЕНЦІЇ 



Гепатологія, 2015, № 2

77

кров та її компоненти. За даними ДУ «ІПАГ НАМН України», такий шлях ін-
фікування виявлено у 23,7% дітей з ХГС, що свідчить про незадовільний стан 
служби крові в нашій країні. Також існує високий ризик внутрішньо-сімейно-
го інфікування, особливо від матері до дитини та дітей між собою (23% – 31%). 
Перебіг НСV-інфекції у дітей в значній мірі залежить від віку дитини, і в пер-
ші два роки життя є висока ймовірність (25 – 40%) спонтанної елімінації НСV. 
Сприятливими у цьому є не 1 генотип вірусу та варіант CC поліморфізму гена 
IL-28B. Доповідач звернула увагу на те, що перебіг ХГС у дітей визначається тем-
пами фіброгенезу, і цей процес не є лінійним: у 4-6% хворих у дитячому віці вже 
розвивається цироз печінки, хоча темпи прогресування ХГС у дітей є значно 
нижчими ніж у дорослих (за даними американських учених у 1,8% дітей, проти 
20% у дорослих, за 9 років хвороби формується цироз печінки). Єдиним спосо-
бом запобігти прогресуванню хронічного гепатиту С у цироз печінки та розви-
тку гепатоцелюлярної карциноми (ГЦК) є досягнення елімінації ВГС у пацієнта 
шляхом проведення противірусної терапії (ПВТ). Сьогодні єдиним можливим 
та найбільш ефективним способом лікування ХГС у дітей є комбінація пегільо-
ваного інтерферону α2b або α2а з рибавірином протягом 48 тижнів для дітей з 1 
генотипом вірусу та 24 тижні – з 2 та 3 генотипом вірусу. Дослідження ефектив-
ності лікування хворих на ХГС дітей ПЕГ ІФН у комбінації з рибавірином було 
проведено в 5 мультицентрових дослідженнях протягом 2005 – 2011 рр. (World 
J Gastroenterol., 2012 Jan 14;18(2):99-104).

Частота досягнення стійкої вірусологічної відповіді у дітей, як і в дорослих, 
визначалася генотипом вірусу (для 1 генотипу – 55 - 60%, для 2 та 3– 80-100%) 
та вірусним навантаженням. В Україні на час зустрічі експертів для лікування 
дітей з ХГС зареєстровано лише пегільований інтерферон α-2b (ПегІнтрон). 
Відповідно до затверджених МОЗ протоколів (Наказ МОЗ України № 59, від 
29.01.2013, Наказ МОЗ України №233 від 02.04.2014) цей препарат призначаєть-
ся в дозі 60  мкг /м2, а рибавірин – у дозі 15 мг на кг маси тіла. Доповідач звернула 
особливу увагу на предиктори відповіді на ПВТ у дітей, побічні ефекти та склад-
ні ситуації (діти з психіатричними та аутоімунними захворюваннями, коінфек-
цією ВІЛ, на гемодіалізі, після трансплантації органів та ін.). 

Проф. Л.Р. Шостакович-Корецька свій виступ зосередила на презентації до-
свіду лікування ХГС у дітей в Дніпропетровській області та зауважила, що від-
сутність реєстру хворих в області не дозволяє визначити справжню потребу у 
препаратах для лікування дитячого контингенту хворих. Безкоштовне лікуван-
ня у рамках програми у Дніпропетровській області отримало лише 17% із зареє-
строваних хворих. Доповідач представила алгоритм менеджменту дітей з НСV-
інфекцією від діагностики до лікування, та відзначила, що ефективність ПВТ 
у дітей, хворих на ХГС, у Дніпропетровській області не відрізнялась від даних 
літератури, а серед побічних ефектів превалювали грипоподібні прояви, субфі-
брилітет протягом всього періоду лікування, зниження маси тіла та моноцитоз 
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у загальному аналізі крові практично у всіх пролікованих. У заключенні проф. 
Шостакович-Корецька відзначила, що проведення ПВТ у межах державної про-
грами вимагає міждисциплінарного підходу та чіткої координації на всіх рівнях 
надання допомоги, а без створення єдиного державного реєстру хворих на ХВГ 
неможливо розрахувати потребу в фінансуванні лікування. Окрім того, доціль-
но посилити наукову складову програми щодо подальшого вивчення показань, 
особливостей менеджменту ПВТ у складних клінічних ситуаціях, її впливу на 
організм дитини та оцінку ефективності проведеного лікування.

Виступ головного дитячого інфекціоніста МОЗ України проф. С.О. Крама-
рьова був присвячений надзвичайно актуальній темі – лікуванню НСV-інфекції 
у онкогематологічних хворих. Ця група пацієнтів відноситься до складних. До 
цього часу ще дискутуються питання про найбільш сприятливий термін старту 
ПВТ, з метою отримання максимального ефекту від лікування. Точки зору он-
кологів, гематологів та дитячих гепатологів на це питання все ще мають певні 
розбіжності. На відміну від США та країн західної Європи, де завдяки зусиллям 
держави вдалось практично нівелювати ризик посттрансфузійного гепатиту, 
загальна інфікованість вірусами гепатиту В та С дітей з онкогематологічними 
захворюваннями складає близько 75%, при цьому близько 35 – 45% припадає на 
НСV. Хронічні вірусні гепатити у таких дітей, як правило, перебігають латентно, 
а гостра інфекція хронізується практично в 100% випадків, при цьому нормаль-
ні показники трансаміназ не свідчать про відсутність прогресуючого фіброзу. 

Проф. Крамарьов презентував власний досвід лікування ХГС у 53 дітей, які 
пройшли курс лікування з приводу онкогематологічних хвороб. Переважно це 
були діти з пухлинами черевної порожнини та кісток черепа. Серед пацієнтів 
превалював 3 генотип вірусу. Резюмуючи результати проведеного досліджен-
ня доповідач зазначив, що поліхіміотерапія суттєво знижує ефективність ПВТ, 
що в значній мірі зумовлено більш високим вірусним навантаженням даного 
контингенту хворих. У цих дітей відмічається і більша кількість ускладнень та 
частота рецидивів, порівняно з хворими, які не мали супутніх онкологічних за-
хворювань. Доповідач запропонував оптимальні строки проведення ПВТ після 
закінчення хіміотерапії. 

Проф І.І. Незгода в своєму виступі представила результати оцінки ефек-
тивності, безпечності та переносимості ПВТ у дітей з ХГС в окремих регіонах 
України, які отримували безкоштовне лікування в рамках загальнодержавної 
програми. У дослідженні прийняли участь 11 міст України. Під спостережен-
ням знаходилось 79 хворих дітей з хронічним вірусним гепатитом С, які отри-
мували лікування відповідно до протоколу, затвердженого МОЗ України. Се-
ред обстежених переважали хлопчики – 56,9%, найбільша кількість дітей була 
у віці 14-18 років (50,6%), хоча доволі високий відсоток становили діти у віці 
від 3 до 10 років (34,2%). У 36,7% хворих хронічний гепатит С перебігав на тлі 
супутньої патології (онкогематологічна патологія, гемофілія, бронхіальна астма 
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тощо). В основному діти інфікувались «горизонтальним» шляхом – 70,8%, але 
значне місце займав і «вертикальний» шлях інфікування – 18,9%. Високе вірусне 
навантаження мало місце у 60,7 % обстежених; у 60,9 % було підвищення актив-
ності трансиміназ у 1,5 –2 рази. Під час проведення лікування у незначної кіль-
кості дітей виникали побічні ефекти противірусної терапії (тромбоцитопенія, 
анемія, гіпертермічний синдром). 

Після завершення лікування стійка вірусологічна відповідь (СВВ) отримана 
у 63,2% дітей з хронічним гепатитом С. У пацієнтів з 1 генотипом – цей показ-
ник складав 57,8%, з 2-3 генотипом – 81,9%, що співпадає з даними літератури.

У дискусії учасники експертної групи обговорювали питання з перегляду 
протоколу лікування дітей хворих на ХГС, з включенням інформації щодо ліку-
вання особливих випадків, створення єдиного державного реєстру дітей з ХГС, 
доцільності проведення круглого столу з онкологами та гематологами, щодо ку-
раторства хворих з онкогематологічними захворюваннями, інфікованими HBV 
та HCV, торкнулись питань стану служби крові в України. 

За результатами проведеної зустрічі її учасники узгодили та підписали ме-
морандум, текст якого додається.

МЕМОРАНДУМ

 ФОРУМ ЭКСПЕРТОВ: 
«ОПТИМАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВГС У ДЕТЕЙ»

г. Киев, Украина, 19 декабря 2014 г.

В последнее время заметен значительный прогресс в лечении ВГС у взрослых. 
Была успешно продемонстрирована эффективность препаратов прямого дей-
ствия первого поколения и накоплен опыт лечения ими, а также появилось но-
вое, второе поколение препаратов прямого действия. Также значительные изме-
нения произошли в протоколах лечения и схемах терапии.

В то же время, существует проблема лечения хронического гепатита С у де-
тей. Хотя некоторое время бытовало мнение, что у детей ВГС не представляет 
особой опасности, и можно отложить лечение до старшего возраста, данные 
мировой литературы показали другую картину: несмотря на преимуществен-
но мягкое течение ВГС у детей, у части (6-10%) этих пациентов отмечается 
быстрое прогрессирование фиброза и формирование цирроза уже в детском 
возрасте. Учитывая тот факт, что прогнозировать скорость прогрессирования 
фиброза у конкретного больного сегодня не представляется возможным, все 
пациенты с хроническим гепатитом С при отсутствии противопоказаний яв-
ляются потенциальными кандидатами для проведения ПВТ.

Сегодня и в ближайшем будущем единственным доступным способом с до-
казанной эффективностью для лечения ХВГС у детей является двойная комби-
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нированная терапия пегинтерфероном альфа 2Ь и рибавирином. Двойная тера-
пия пегинтерфероном альфа 2Ь и рибавирином хорошо себя зарекомендовала 
как в мировой, так и в украинской практике лечения детского вирусного гепа-
тита С. У детей наблюдается более высокая чем у взрослых эффективность ле-
чения и меньшая частота и интенсивность побочных явлений.

Исследований по использованию препаратов прямого действия первого по-
коления (боцепревир, телапревир) в лечении ХВГС у детей не проводилось. 
Клинические исследования по использовании препаратов прямого действия 
второго поколения (софосбувир, софосбувир+ледипасвир) находятся на стадии 
испытаний, и ещё не рекомендуются к применению.

Таким образом, стандарты лечения детского вирусного гепатита С в Укра-
ине соответствуют мировым, и могут успешно применяться на практике. На 
сегодняшний день альтернативы применению двойной терапии нет. Важной 
задачей является обобщение накопленного опыта лечения хронического ге-
патита С у детей в Украине для оптимального проведения терапии. Для этого 
в рамках группы присутствующих экспертов целесообразно провести ана-
лиз опыта и данных, который может быть в дальнейшем опубликован.

Данный Меморандум был разработан и составлен участниками Экспертной 
Встречи 19 декабря 2014, Киев.

Подписа ли: д.мед.н., профессор В.С. Березенко, д.мед.н. A.А. Воро-
нов, к.мед.н. В.В. Евтушенко, к.мед.н., С.А. Крамарев, к.мед.н. Р.В. Мостовен-
ко, д.мед.н. И.И. Незгода, д.мед.н., профессор Л.В. Пыпа, д.мед.н., профессор 
Л.А. Шостакович-Корецкая.

Наступна інформація надана компанією МСД в якості професійної підтримки спеціалістам 
охорони здоров’я. Точка зору автора публікації не обов’язково співпадає з точкою зору 
компанії МСД. Інформація, що стосується будь якого з препаратів, може не співпадати 
з інструкцією по медичному застосуванню. Будь ласка, ознайомтесь з повною версією 

інструкції для отримання достатньої інформації по продуктам, що представлені в даній 
публікації. Надруковано за підтримкою МСД. Цей матеріал призначений тільки для медичних 
спеціалістів і для розповсюдження на спеціалізованих медичних заходах, а також для друку в 
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Останнім часом зростає інтерес до використання інгібіторів протеаз у ком-

бінації із ПегІФ і рибавірином для лікування ХГС у пацієнтів після трансплан-
тації печінки.

Автори даної публікації ретроспективно оцінили ефективність і безпеку по-
трійної терапії боцепревіром, ПегІФ і рибавірином у пацієнтів з ХГС 1 генотипу 
після трансплантації.

Терапію отримували 21 пацієнт з рецидивом ВГС після трансплантації 
печінки. Вихідні показники АЛТ – 67.5 (± 50.9) мг/дл, загального білірубіну 
1.78(± 1.99) од./л і ВГС РНК– 16955510 (± 21620675) МО/мл. Частим небажа-
ним явищем була анемія, яка у 16 з 20 хворих вимагала введення еритропое-
тину і зменшення дози рибавірину у 17 з 20 хворих. В однієї третини пацієнтів 
виникла необхідність проведення гемотрансфузії, 11пацієнтів з 20 потребува-
ли введення стимулятора кровотворення філграстиму (55%) і 2-м пацієнтам з 
20-ти знадобилося введення стимулятора тромбопоезу –ельтромбопагу (10%) 
протягом курсу терапії. Вміст сироваткового креатиніну достовірно зріс від 
початкового рівня, що становив 1,33 мг/дл, до 1,59 мг/дл до 20-го тижня ліку-
вання боцепревіром (P<0.005). Загальна СВВ, зумовлена боцепревіром, стано-
вила 50%. У 14 пацієнтів, в яких вірусне навантаження було менше 1000 МО/
мл до 4-го тижня; СВВ становила 71%, а в 11пацієнтів, в яких до 4-го тижня 
РНК ВГС не визначалась, СВВ було досягнуто у 83% пацієнтів. Автори зро-
били висновок, що використання боцепревіру після трансплантації печінки 
ефективне, проте вимагає ретельного спостереження. Найчастішими побіч-
ними ефектами лікування були анемія і нейтропенія, що вимагало для біль-
шості пацієнтів введення стимуляторів кровотворення. Ці дані є багатообіця-
ючими, проте проблема потребує подальшого вивчення.

РЕФЕРАТИ
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ВСТУП. Дослідження HIVCOBOC-РТГ (NCT01925183) було першим, прове-
деним для оцінки рекомендацій по скороченню тривалості потрійної терапії на 
основі Boceprevir (ВОС) для пацієнтів, коінфікованих вірусом гепатиту C (гено-
тип 1) та ВІЛ (ВІЛ / ВГС-GT1). 

МЕТОДИ: Після 4 тижнів прийому пегільованого інтерферону-α-2а з рибаві-
рином (ІФН / рибавірин),  пацієнти, в яких  РНК ВГС не виявлялася, на 8 тижні 
(швидка вірусологічна відповідь; LI4 W-W8UTND) отримували ВОС/ІФН/риба-
вірин – 24 тижні (усього: 28 тижнів [W28]). Пацієнти, в яких через 8 тижнів РНК 
ВГС виявлялася – отримували терапію ВОС/ІФН/рибавірином 44 тижні (усього 48 
тижнів [W48]). 

РЕЗУЛЬТАТИ: У чотирнадцяти пацієнтів (67%) виявлено LI4 W-W8UTND, і 
вони мали право на скорочений курс лікування (W28), у той час як для 7 (33%) 
пацієнтів було призначено W48- тижневий курс. Три пацієнта ще перебувають 
на лікуванні. У групі пацієнтів, які отримали W28, жодного вірусологічного про-
риву або рецидиву не відбулося, тобто вірусологічна відповідь (SVR12TND) бу-
ла отримана у 100% пролікованих (12/12). У групі, яка лікувалася W48 тижнів, 
SVR12TND було досягнуто у 50% [3/6)]). Попередньо, загальний рівень досягнен-
ня стійкої вірусологічної відповіді становив SVR12TND 83% (15/18). Серйозні по-
бічні ефекти спостерігалися у 5 (24%) хворих, 2 пацієнти (10%) потребували хі-
рургічного лікування абсцесів.

ВИСНОВКИ: більшість коінфікованих ВІЛ/ВГС-GT1 пацієнтів відповідали 
критеріям скорочення тривалості потрійної терапії на основі Boceprevir (ВОС) до 
W28 тижнів, і всі пацієнти отримали стійку вірусологічну відповідь на 12 тижні 
SVR12TND. Отже, у випадку, якщо противірусних препаратів прямої дії другого 
покоління немає у наявності, може бути рекомендовано W28 ВОС на основі по-
трійної терапії.


