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АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА
УДК 616.36-002.17-036.12-08
НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ В ЛЕЧЕНИИ
ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С
О.А. Голубовская
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев,
Украина
В статье рассматриваются новые методы лечения хронического гепатита С.
За последних несколько лет появилось множество новых высокоэффективных
препаратов, что дало основание ВОЗ задекларировать весьма амбициозную
цель – элиминацию вирусного гепатита С, как важной проблемы общественного здравоохранения, к 2030 году. В публикации рассматриваются группы пациентов, для которых ещё не найдены эффективные решения. Это несомненно
препятствует достижению элиминации гепатита С. К этим группам пациентов
относятся больные с терминальными стадиями хронических заболеваний почек, находящиеся на гемодиализе (инфицированность этой группы пациентов
в Украине, по данным экспертов, достигает 80%); пациенты, употребляющие
инъекционные наркотики и находящиеся на заместительной терапии метадоном; пациенты с наследственными заболеваниями крови; больные с циррозом
печени, особенно «опытные», ранее получавшие интерфероны или препараты
прямого противовирусного действия.
Ключевые слова: ХГС, препараты прямого противовирусного действия,
лекарственные взаимодействия, эффективность лечения, устойчивый вирусологический ответ.
НЕВИРІШЕНІ ПРОБЛЕМИ ТА НОВІ ГОРИЗОНТИ В ЛІКУВАННІ
ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С
О.А. Голубовська
Національний медичний університет ім. А.А. Богомольця, м. Київ, Україна
У статті розглядається проблема лікування хронічного гепатиту С. За останні кілька років стався прорив у вирішенні цього питання, і наявність безлічі
високоефективних препаратів дало підставу ВООЗ задекларувати вельми амбітну мету – елімінацію вірусного гепатиту С, як важливої проблеми охорони
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суспільного здоров’я, до 2030 року. У публікації представлений огляд груп пацієнтів, для яких ще не знайдені ефективні рішення, що, безсумнівно, буде стояти на шляху досягнення елімінації гепатиту С. До цих груп відносяться пацієнти з термінальними стадіями хронічних захворювань нирок, що знаходяться
на гемодіалізі (інфікованість цієї групи пацієнтів в Україні, за даними експертів,
досягає 80%); пацієнти, які вживають ін’єкційні наркотики і знаходяться на замісній терапії метадоном; пацієнти зі спадковими захворюваннями крові; хворі
з цирозом печінки, особливо «досвідчені», які раніше одержували інтерферони
або препарати прямої противірусної дії.
Ключові слова: ХГС, препарати прямої противірусної дії, медикаментозна
взаємодія, ефективність лікування, стійка вірусологічна відповідь.
UNSOLVED PROBLEMS AND NEW ISSUES IN CHRONIC HEPATITIS C
TREATMENT
O.A. Holubovska
National medical university named after A.A.Bohomolets, Kyiv, Ukraine
Chronic hepatitis C (HCV) today represents a global healthcare problem. Over
the past few years there has been a breakthrough in solution to this issue, and the
presence of many highly effective drugs for treatment gave reason to WHO to declare
a very ambitious goal - the elimination of hepatitis C as a major public health problem
by 2030. The publication provides an overview of the groups of patients for whom
effective solutions have not been found still.That will undoubtedly be on the way to
achieving the goal of elimination of hepatitis C. These groups of patients include:
patients with end-stage chronic kidney disease who are on hemodialysis (infection of
this group of patients in Ukraine, according to experts, reaches 80%); patients who use
injection drugs and are on methadone substitution therapy; patients with hereditary
blood diseases; patients with cirrhosis of the liver, especially «experienced ones»,
previously treated with interferon or direct-acting antivirals .
Key words: chronic hepatitis C, direct-acting antivirals, interaction of medications,
efficacy of treatment, stable virological response.
Хронический гепатит С (ХГС) на
сегодняшний день представляет глобальную проблему для систем здравоохранения в мире в связи с высокими
показателями трансформации в хронические формы (до 85%) при от-

сутствии выраженных клинических
проявлений, что затрудняет своевременную диагностику заболевания и
приводит к развитию цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы
(ГЦК). Если к этому добавить слож7
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Как отмечалось выше, особенностью клинического течения ХГС является частое отсутствие каких-либо значимых клинических проявлений, заставляющих обратится к
врачу. Отсутствие в стране должного
эпиднадзора, слабая настороженность
врачей разных специальностей в отношении этого заболевания приводят к
тому, что часто пациенты впервые обращаются за помощью уже на стадии
цирроза печени, как правило, декомпенсированного. Однако не только в
этом кроется причина роста циррозов печени. К сожалению, в клинической практике распространенным
является гиподиагностика циррозов.
Основной причиной этого является,
с одной стороны, переоценка врачами результатов неинвазивных методов диагностики фиброза печени, с
другой – недооценка данных клиниколабораторных и инструментальных

ности эпидемиологического надзора и отсутствие вакцины для профилактики гепатита С, то становится
понятным, почему это заболевание
превращается в доминирующее в европейском регионе по показателям
заболеваемости и смертности. По
данным Европейского регионарного бюро ВОЗ в Европе проживает по
меньшей мере 15 млн людей с ХГС, и
ежегодно от этого заболевания умирает 86 тис. человек. К сожалению, две
трети всех больных гепатитом живут
в странах Восточной Европы и Центральной Азии.
Распространение ХГС неоднородно в различных группах людей, риску инфицирования подвергаются пациенты употребляющие
инъекционные наркотики (ПИН),
больные гемофилией, медицинские
работники и некоторые другие категории населения (рис.1).

Рисунок 1. Выявление анти-HCV, относящихся к иммуноглобулинам классов М и G (IgМ, IgG),
среди некоторых контингентов популяции (CDC Ukraine, 2014)
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Известно, что поражения почек являются одним из серьезных
внепеченочных проявлений ХГС, характеризуются разнообразием клинических проявлений (от незначительной
альбуминурии до нефротического синдрома и хронической почечной недостаточности), механизм развития которых
связан с избыточным синтезом криоглобулинов, либо непосредственным
воздействием вируса. Лечение таких
пациентов на сегодняшний день, включая применение препаратов прямого
действия (ППД), которые метаболизируются в почках, может усилить токсичность. Поэтому пациенты с ХГС и
терминальными стадиями заболеваний
почек являются группой больных с нерешенной медицинской проблемой изза отсутствия препаратов для специфического лечения ХГС.

методов исследования: количества
альбуминов в крови, увеличение размеров селезенки при УЗИ и, особенно, изменения ее паренхимы и т.д. По
данным клиники инфекционных болезней НМУ имени А.А. Богомольца, количество пациентов с впервые
выявленным HCV-ассоциированным
циррозом печени на стадии декомпенсации составляет до 84% среди
всех госпитализированных больных
с впервые выявленным циррозом
(рис. 2).
Некоторые состояния – коинфекция с ВИЧ, метаболические
факторы, прием алкоголя и наркотических веществ – также способствуют
прогрессированию фиброза печени. У
ко-инфицированных пациентов ХГС/
ВИЧ наблюдается более быстрое развитие фиброза/цирроза.

Рисунок 2. HCV–ассоциированный цирроз печени: частота первичного выявления на стадии компенсации и декомпенсации (n=140) 2012-2015
9
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За многолетний период применения препаратов пегилированного
интерферона и рибавирина растет
количество больных-неответчиков.
С прогрессированием фиброза печени и/или нарастания внепеченочных
проявлений лечить таких пациентов становится сложнее и с более
высоким риском нежелательных явлений терапии.
С момента выхода в широкомасштабную клиническую практику ППД,
особенно второго поколения, удалось
резко повысить эффективность терапии и заметно сократить ее сроки.
Однако применение этих препаратов
требует особой осторожности в плане многочисленных лекарственных
взаимодействий, что затрудняет лечение определенной категории больных.
Так, индивидуумы с метаболическим
синдромом могут принимать статины,
которые также имеют потенциальный
риск межлекарственного взаимодействия. Многие пациенты параллельно
принимают препараты, такие как антиретровирусная терапия (АРТ) при
ВИЧ, кислотоснижающие препараты,
что противопоказано к применению,
не рекомендовано или требует корректировки дозы при использовании
современных режимов. Формирование резистентности вируса к препаратам ППД, ставит под угрозу достижение устойчивого вирусологического ответа(УВО) у пациентов, которые
не достигли элиминации вируса по
разным причинам. Большинство пациентов с неудачным опытом лечения
разрешенными в настоящее время
режимами имеют изначальный или

приобретенный уровень NS5ARAVsмутаций с тенденцией персистировать как минимум 48 недель.
Также особенностью современных
схем лечения ППД является необходимость назначения рибавирина
для достижения вирусологической
эффективности и/или увеличения
сроков лечения, что противопоказано пациентам с некоторыми заболеваниями крови, сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Женщины старше 40
лет с низкой минеральной плотностью кости или со сниженной функцией почек имеют более высокий риск
анемии на режимах, содержащих рибавирин, а его отмена чревата рецидивом с формированием резистентности вируса. В основном современные
режимы лечения отличаются у пациентов с разными генотипами вируса, а пангенотипические препараты
(софосбувир) имеют субоптимальную эффективность у пациентов с
продвинутыми стадиями фиброза печени в безинтерфероновых режимах.
Многие пациенты имеют сопутствующие психические заболевания и наркозависимость, что
требует дополнительного лечения или
специальных поддерживающих программ для оптимизации результатов
лечения.
Таким образом, разрешенные в настоящее время режимы противовирусной терапии (ПВТ) могут быть весьма
эффективны, однако их использование не изучено во многих субпопуляциях пациентов с ХГС. Такие схемы
лечения эффективны у «несложных»
пациентов и вероятность достиже10
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ния УВО у них более 90%, однако их
эффективность и безопасность не достаточно изучена в 3-й фазе клинических исследований у индивидуумов,
которые имеют хронические заболевания почек (ХЗП), цирроз или находятся на заместительной терапии опиатами. Доступные в мире, на сегодняшний день, режимы имеют существенно
ограниченные возможности в группе
опытных пациентов с циррозом, у пациентов с ХЗП, ко-инфицированных
или принимающих распространённые
лекарственные
препараты.
Так,
пациенты с опытом лечения ХГС с
циррозом печени требуют 24-недельной схемы лечения или рибавиринсодержащих режимов для достижения
эффективности ≥90% УВО.
Особая ситуация существует в
группе пациентов, употребляющих
инъекционные наркотики. Несмотря
на то, что лечение данной группы может предотвратить большое количество новых случаев ХГС, эти пациенты
не получают лечение из-за частого повторного инфицирования и низкой
приверженности к лечению.
Пациенты со сниженной/риском
снижения функции почек могут подвергаться токсическому воздействию
повышенных концентраций софосбувира или рибавирина, которые метаболизируются в почках.
Риб авирин-ассоциир ов анные
побочные эффекты, длительность лечения, сложный режим приёма могут
приводить к отказу от некоторых режимов терапии или к значительному
снижению приверженности пациентов к лечению и к неудаче в лечении.

В июне 2015 года в Копенгагене (Дания) состоялись консультации ВОЗ по
Глобальной стратегии сектора здравоохранения по вирусному гепатиту на
2016-2021 годы. В рамках этого совещания была задекларирована весьма
амбициозная цель – элиминация вирусного гепатита (в т.ч. и гепатита С)
как важной проблемы общественного
здравоохранения к 2030 году.
Глобально элиминировать ХГС
возможно посредством всестороннего
подхода и хорошо разработанных
программ, а также тесного взаимодействия врачебных сообществ, пациентов, адвокатских организаций,
фармацевтических компаний, систем
здравоохранений, страховых компаний. Для достижения цели целесообразно проводить образовательные
мероприятия среди групп высокого
риска. Необходимы ресурсы для скрининга, профилактики и лечения всех
популяций, относящихся к группам
высокого риска. Проактивное лечение
ХГС с помощью схем, содержащих
ППД, позволит вылечить ХГС у большинства пациентов, предупредить
новые случаи инфицирования, снизить затраты системы здравоохранения в длительной перспективе. Необходимо также продолжать исследования в группах пациентов, для которых
нет безопасных и эффективных терапевтических решений.
Один из ведущих производителей лекарственных средств от гепатита С – компания МСД (Мерк в США и
Канаде). Разработана пангенотипная
пероральная фиксированная комбинация гразопревира и элбасвира (MK2),
11
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режим без ритонавира, для лечения
ХГС, без рибавирина для большинства
групп пациентов. Гразопревир является новой генерацией группы препаратов, блокирующих NS3/4 протеазу,
а элбасвир – NS5A ингибитор, играющий важную роль в репликации ХГС.
В настоящее время препарат проходит регистрацию в США для лечения
ХГС 1, 4 и 6 генотипов. В Европе компания представила данные для регистрации показаний для лечения 1, 3,
4 и 6-го генотипов вируса ХГС. За последние несколько лет проведены клинические испытания, в которые были
включены различные группы пациентов (всего более 2500). Это «наивные»
и «опытные» (потерпевшие неудачу на
двойной терапии комбинацией пегилированного интерферона и рибавирина и препаратом ППД 1-й генерации
(боцепревир, телапревир); пациенты с
циррозом и без цирроза; пациенты с
сахарным диабетом, наследственными
заболеваниями крови, терминальными
заболеваниями почек; пациенты, употребляющие внутривенные наркотики или получающие заместительную
терапию метадоном; с 1,3,4,6 генотипами вируса гепатита С; различных
возрастных категорий, включая людей
старше 65 лет, ко-инфицированные
пациенты с ХГС/ВИЧ.
В июле 2015 г., FDA США включили фиксированную комбинацию
элбасвир/гразопревир в приоритетную группу быстрого рассмотрения
и установили предварительную дату
утверждения – 28 января 2016 г.
Особенностью данного режима является возможность его применения у

пациентов с терминальными заболеваниями почек. Более того, в апреле 2015 г.
FDA присвоило комбинации элбасвир/
гразопревир – статус терапии прорыва
у данной категории пациентов, а также пациентов с 1-м генотипом вируса с болезнями почек, находящимися
на гемодиализе, и терапии прорыва
для пациентов с 4-м генотипом. Терапия прорыва – это номинация, которая даётся препаратам, находящимся
в разработке, и направленных на лечение серьёзных жизнеугрожающих
заболеваний, когда предварительные
клинические результаты показывают
значимое, существенное улучшение,
по сравнению с существующей терапией по одной или нескольким важным
клиническим параметрам.
5 октября 2015 г. МСД (Мерк
в США и Канаде) анонсировал
результаты исследования C-Surfer,
первого исследования 3-й фазы, для
оценки перорального режима лечения
без рибаварина больных с 1-м генотипом ВГС у «наивных» и «опытных»
пациентов с терминальными стадиями хронических заболеваний почек
(ХЗП) (4-5 ст.). В исследовании оценивался режим элбасвир (50 мг) и
гразопревир (100 мг) 1 раз в сутки у
пациентов с терминальными стадиями ХЗП, данные были опубликованы
в журнале The Lancet, 5. Данные были
также представлены на международном конгрессе The International Liver
CongressTM в апреле 2015 г [1, 2].
Заведующий
Гепатологическим
центром Хьюстонского госпиталя заявил: «Люди с терминальными заболеваниями почек – очень важный
12
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сегмент популяции пациентов с ХГС
и опубликованные данные являются
доказательством потенциально возможного решения для этой группы
пациентов, для которых до сегодняшнего дня терапия всё ещё недостаточно разработана».
Исследование показало высокие
цифры достижения УВО через 12 недель лечения внезависимости от характеристик пациентов, а именно:
независимо от расы, нахождении на
гемодиализе, полиморфизма гена интерлейкина 28В. Среди пациентов,
которые получали элбасвир/гразопревир, 99% (115/116) достигли УВО,
у одного из них наблюдался рецидив
после окончания лечения. Вторичный
анализ, учитывающий неудачи лечения, не связанные с вирусологической неудачей (выход из исследования не из-за препарата, отсутствие
оценки результатов в конце исследования, отсутствие комплаенса) показал, что 94% (115/122) пациентов достигли УВО [3]. Побочные эффекты,
наблюдаемые в группе лечения и
группе плацебо: более 10% – головная боль, тошнота, усталость. Частота встречаемости перечисленных
нежелательных явлений была сравнима с группой плацебо.
В исследовании C-EDGE (TN) у
«наивных» пациентов с 1,4,6-м генотипом вируса 12 недель лечения
элбасвиром/гразопревиром
привело к достижению УВО у 95% пациентов [3]. УВО было стойко высоким
как при 1а (92%), так и при 1b (99%)
генотипе вируса. У 94% пациентов с
1b генотипом УВО достигли уже по-

сле 8 недель лечения элбасвиром/
гразопревиром [3]. В исследовании
C-WORTHY (part. B) 97% пациентов с
циррозом c 1-м генотипом ВГС достигли УВО [4].В исследовании C-EDGE
(TE) 100% пациентов с 1b генотипом
АИРУСА, которые имели рецидив на
терапии пегилированным интерферон/рибавирином, достигли УВО после 12 недель лечения элбасвиром/
гразопревиром. После 16 недель лечения элбасвир/гразопревир + рибавирин УВО достигнут у 95% при 1а генотипе и 100% при 1b генотипе вируса, 100% – у пациентов с циррозом с
опытом лечения Пег/Риба [5].
96% пациентов с 1-м генотипом
вируса, которые потерпели неудачу
лечения Пег/Риба + ингибиторы протеаз 1-го поколения, достигли УВО
после 12 недель лечения элбасвир гразопревир + Риба [6].
У «наивных» ко-инфицированных
ХГС/ВИЧ пациентов, УВО через 12
недель лечения элбасвиром/гразопревиром составил 100% и 94% – у пациентов с циррозом и без цирроза соответственно [7].
В режиме 12 недель лечения 50 мг
элбасвира и 50 мг гразопревира без
рибавирина был достигнут УВО у
91% пациентов с циррозом класса В
по Чайлд-Пью [8]. Эффективность
элбасвира/гразопревира подтверждена в мультицентровых, хорошо
спланированных клинических исследованиях 2-й и 3-й фазы, для большинства групп пациентов с нерешенными
медицинскими проблемами.
Продолжаются исследования у пациентов, находящихся на заместитель13
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ной терапии опиатами, направленные
на изучение эффективности для решения данной медицинской проблемы.
Элбасвир/гразопревир – рибавирин – щадящий режим для большинства пациентов, имеющий преимущества по межлекарственным взаимодействиям и фармакокинетическому
профайлу, что позволит безопасно
назначать данную комбинацию широкой группе пациентов, в том числе с
нарушением функции почек.
Насегодня не существует препаратов прямого противовирусного действия, которые разрешены для сочетанного применения с пероральными
контрацептивами, кислотоснижающими препаратами и ограниченное

число препаратов, которые разрешено принимать со статинами.
Простой режим дозирования, короткая продолжительность курса
(12 недель), безопасность, сходная с
группой плацебо, для всех пациентов (включая пациентов с тяжёлыми
заболеваниями почек, циррозом печени) эффективность, изученная в
большинстве групп сложных пациентов, может снизить потенциальное
воздействие лечения и улучшить приверженность у многих из них.
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ
ТА ЛІКУВАННЯ ПЕЧІНКОВОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ
У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ
(Дані літератури та власні спостереження)
О.Б. Ворожбит, О.Б. Герасун, Р.Ю. Грицко, Т.В. Телегіна
Львівський Національний медичний університет імені Данила Галицького,
Львів, Україна.
У статті висвітлено актуальність проблеми печінкової енцефалопатії (ПЕ) у
клінічній практиці. Розглянуті сучасна класифікація, нові підходи до діагностики та базові схеми лікування ПЕ. Наведені власні результати обстеження 63
хворих на хронічні вірусні гепатити, в яких оцінювали наявність і рівень ПЕ із
використанням приладу HEPAtonorm Analyzer по частоті сприйняття переривчастого високочастотного світлового подразника (ЧСП) при частоті мерехтіння
від 50 до 25 Гц.
Ключові слова: печінкова енцефалопатія, діагностика, лікування.
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ ПЕЧЕНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ ПЕЧЕНИ
(Данные литературы и собственные наблюдения)
О.Б. Ворожбит, О.Б. Герасун, Р.Ю. Грицко, Т.В. Телегина
Львовский Национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, г. Львов, Украина.
В данной статье освещена актуальность проблемы печеночной
энцефалопатии (ПЭ) в клинической практике. Рассмотрены: современная
классификация, новые подходы к диагностике и базовые схемы лечения ПЭ.
Представлены собственные результаты обследования 63 больных хроническими вирусными гепатитами, у которых оценивали наличие и уровень ПЭ использованием прибора HEPAtonorm Analyzer по частоте восприятия прерывистого
высокочастотного светового раздражителя (ЧСП) при частоте мерцания от 50
до 25 Гц.
Ключевые слова: печеночная энцефалопатия, диагностика, лечение.
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MODERN ASPECTS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF HEPATIC
ENCEPHALOPATHY IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASE
O.B. Vorozhbyt, O.B. Herasun, R.Yu. Hrytsko, T.V. Telehina
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine.
Urgent issue of liver encephalopathy in clinical practice has been presented in the
article. Contemporary classifications, new approaches to diagnosis and basic schemes
of liver encephalopathy treatment have been addressed. Own examination results of
63 patients with chronic viral hepatitis, who were evaluated for the presence and PE
level according to frequency of perception of intermittent high frequency light irritant
at frequency of blinking from 50 to 25 Hz using the device HEPAtonorm Analyzer.
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Актуальність. Дана робота присвячена такій складній та актуальній
клінічній проблемі як печінкова енцефалопатія (ПЕ). ПЕ є частим і одним із найбільш важких ускладнень,
які виникають внаслідок захворювань
печінки, що суттєво погіршує не тільки життя пацієнтів, але й тих осіб, які
за ними доглядають. Когнітивні порушення, асоційовані з цирозом печінки, вимагають застосування значно більшої кількості лікувальних
ресурсів, ніж інші прояви захворювання. Окрім того, на даний момент
ПЕ розглядають як патологічний стан
зі складним і не докінця вивченим патогенезом. Значно ускладнює проблему відсутність загальноприйнятих
стандартів для визначення, діагностики, класифікації та лікування ПЕ, що
в свою чергу значно утруднює процес порівняння отриманих результатів досліджень, проведення аналізу
історій хвороб, а також перешкоджає
прогресу подальших клінічних досліджень ПЕ. Перші спроби стандарти-

зувати номенклатуру були зроблені у
2002 р., але пропозиції щодо принципів дослідження ПЕ були опубліковані лише в 2011 р. Враховуючи складність даної проблеми у 2014 р. AASLD
і EASL спільно розробили і опублікували практичні рекомендації по тактиці ведення ПЕ. Проте актуальність
даної проблеми і надалі залишається
надзвичайно високою, оскільки ціла
низка важливих клінічних аспектів
потребує подальшого вивчення [1, 2].
Вступ. Прогресуюче захворювання печінки, а також портосистемне
шунтування (ПСШ) мають достовірний вплив на весь організм і особливо на функціонування мозку. Зміни
у функціонуванні мозку, які можуть
викликати поведінкові, когнітивні та
моторні порушення, об’єднані поняттям «портосистемна енцефалопатія» і
надалі включені у термін ПЕ. Слід наголосити, що у випадку недостатнього
терапевтичного лікування захворювання печінки, розвиток ПЕ зумовлює
низький рівень виживання хворих і
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високий ризик виникнення рецидиву. Навіть мінімальна ПЕ негативно
впливає на здоров’я і є фактором ризику розвитку важких форм ПЕ.
ПЕ – це порушення функціонування мозку, викликане печінковою недостатністю та/або портосистемним
шунтуванням, яке проявляється широким спектром неврологічних або
психіатричних порушень від субклінічних змін до коми.
Дане визначення є співзвучним з
попередніми версіями, наведеними у
раніше опублікованих рекомендаціях.
Воно грунтується на концепції про те,
що енцефалопатія є «дифузним порушенням функціонування мозку», і що
прикметник «печінкова» - відображає
причинний зв’язок цього порушення
з недостатністю печінки та/або портокавальним шунтуванням [1-7].
Епідеміологія. Поширеність та
прояви ПЕ пов’язані зі ступенем недостатності печінки і ПСШ. У пацієнтів з цирозом печінки ПЕ з клінічними проявами (явна) – це та подія,
яка визначає вже декомпенсовану фазу захворювання, таку ж як варикозна
кровотеча або асцит. Явна ПЕ також
проявляється у пацієнтів без цирозу
з екстенсивним ПСШ. Симптоми ПЕ
можуть не мати виражених клінічних
проявів, проте, існує багато інструментальних методів для їх виявлення,
що в значній мірі впливає на звітні коефіцієнти проявів і поширеності.
За даними дослідників, поширеність явної ПЕ на момент діагностування цирозу печінки становить 10 –
14% від загальної кількості хворих,
16 – 21% серед пацієнтів з декомпен-

сованим цирозом і 10 – 50% серед пацієнтів з трансяремним внутрішньопечінковим портосистемним шунтом
(ТВПСШ). За результатами аналізу,
явна ПЕ діагностується у 30 – 40% пацієнтів з цирозом печінки, мінімальна
і прихована ПЕ – у 20 – 80%. Поширеність ПЕ у пацієнтів з підпечінковою
портальною гіпертензією вивчена недостатньо. Ризик виникнення першого епізоду явної ПЕ становить 5 – 25%
протягом 5 років після діагностування
цирозу, у залежності від факторів ризику, якими є інші ускладнення цирозу: мінімальна ПЕ, прихована ПЕ, інфекції, варикозні кровотечі або асцит,
ймовірно, діабет і інфікування вірусом гепатиту С. У пацієнтів з епізодом
явної ПЕ загальний ризик рецидиву
ПЕ протягом одного року становить
40%, у пацієнтів з повторною явною
ПЕ – 40% протягом 6 міс, незважаючи
на лікування лактулозою. Кожен пацієнт з цирозом та легкою когнітивною
дисфункцією або незначною депресією, за даними електроенцефалограми
(ЕЕГ), мав приблизно один напад явної ПЕ протягом 3 років після стабілізації.
Після проведення ТВПСШ можливість виникнення явної ПЕ протягом
одного року становила 10 – 50% і залежала від критеріїв відбору пацієнтів.
Дані для порівняння отримані після
хірургічного лікування ПСШ. У США
у 2005 – 2009 рр. щорічно госпіталізували у середньому 110 тис. пацієнтів з ПЕ. Незважаючи на те, що точні
дані про відповідну кількість госпіталізацій у країнах ЄС відсутні, можна
припустити, що вони подібні. Кіль17
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кість хворих з хронічними захворюваннями печінки і цирозом неухильно зростає. Враховуючи вище сказане, подальші дослідження дозволять
більш детально вивчити поширеність
ПЕ [1, 8-10].
Клінічна картина. Враховуючи
визначення ПЕ має широкий спектр
неспецифічних неврологічних і психіатричних проявів. При мінімальній ПЕ змінюються тільки результати
психометричних тестів, які оцінюють
увагу, робочу пам’ять, психомоторну
швидкість і просторовий зір, а також
електрофізіологічні та інші функціональні тести мозку. При прогресуванні захворювання особистість пацієнта
змінюється; родичі повідомляють про
апатію, дратівливість і нестриманість
на додаток до очевидних змін свідомості і моторної функції. Присутнє
порушення режиму сон – активність:
пацієнти довго сплять вдень, однак,
повна перебудова режиму сну спостерігається рідко. Пацієнти можуть погано орієнтуватися у часі та просторі,
неадекватно поводитися і перебувати
в явно сплутаному стані, який характеризується збудженням чи сонливістю, сопором і вподальшому комою.
Згідно з останніми прийнятими
визначеннями Міжнародна організація з вивчення печінкової енцефалопатії і азотного обміну (МОІПЕАО)
вважає появу дезорієнтації або астеріксіса початком ПЕ. У пацієнтів з ПЕ,
які не досягли коми, спостерігаються
порушення моторної системи, такі як
гіпертонус, гіперрефлексія і позитивний рефлекс Бабінського. Глибокі сухожильні рефлекси можуть зменшува-

тися і навіть зникати при комі, хоча пірамідні симптоми залишаються. Рідко
можна спостерігати локальну неврологічну симптоматику. Конвульсії при
ПЕ бувають теж дуже рідко. Екстрапірамідні прояви, такі як гіпомімія, напруженість м’язів, брадикінезія, гіпокінезія, монотонність і уповільнення
мовлення, тремтіння як при хворобі
Паркінсона та дискінезія із зменшеною кількістю свідомих рухів є типовими проявами. Несвідомі рухи, такі
як тік або хорея, спостерігаються рідко. Астеріксіс або «флепінг – тремор»
часто виникають при ПЕ легкої та середньої тяжкості, передують сопору
або комі та практично не є тремором,
а негативним міоклонічним спазмом,
що призводить до втрати тонусу. Його легко виявити діями, які потребують стандартного тонусу, такими як
витягування руки та розгинання кисті
або стиснення пальців дослідника. Астеріксіс може спостерігатися і в інших
областях, таких як нижні кінцівки,
ступні, повіки. Він не є характерною
ознакою ПЕ, оскільки спостерігається
при інших нозологіях, наприклад, при
уремії. Ментальні (когнітивні або поведінкові) і моторні ознаки ПЕ можуть
не проявлятися або не прогресувати,
що створює труднощі при визначенні
ступеня тяжкості ПЕ. Печінкова мієлопатія є особливістю ПЕ і пов’язана з
довготривалим портокавальним шунтом. Вона характеризується тяжкими
моторними порушеннями, що переважають над когнітивними порушеннями. Виявлені випадки паралічу з прогресуючим спазмом нижніх кінцівок
з гіперрефлексією і відносно несклад18
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ними постійними або повторними поведінковими змінами не піддаються
стандартному лікуванню, включаючи
зниження рівня аміаку у крові, проте
можуть зникнути після трансплантації печінки. Постійна ПЕ характеризується екстрапірамідними і/або пірамідними симптомами, які частково
збігаються з печінковою мієлопатією,
після якої посмертний розтин виявляє
атрофію мозку. Цей стан раніше називали набутою гепатоцеребральною
дистрофією, проте в даний час термін
вважають застарілим. Паркінсонізм,
який асоціюється з цирозом, не чутливий до зниження рівня аміаку в крові
і є типовим для 4% пацієнтів з патологією печінки.

Існує думка, що всі форми ПЕ і їх
прояви мають потенційно зворотний
характер і на цьому припущенні базується стратегія її лікування. Проте
результати дослідження пацієнтів з
трансплантованою печінкою і пацієнтів після повторних епізодів ПЕ змушують засумніватися у повній зворотності цього стану. Деякі ментальні порушення, крім характерних для інших
трансплантацій, можуть зберігатися і
виявлятися після трансплантації. Розвиток явної ПЕ призводить до постійних проблем з робочою пам’яттю і вивченням предметів [7, 11-15, 16].
Класифікація. Печінкову енцефалопатію класифікують з урахуванням
4 факторів (табл. 1) [7].
Таблиця 1

КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕЧІНКОВОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ [7]
• тип А, який виникає в результаті
гострої печінкової недостатності;
1. Залежно від ос• тип В, який виникає в результаті
новного захворюПСШ;
вання виділяють:
• тип С, який виникає в результаті
цирозу печінки.

2. Залежно від тяжкості проявів:

3. Залежно від
т ри в а ло с т і П Е
виділяють:

4. Залежно від
наявності провокуючих чинників
ПЕ поділяють на:

Клінічні ознаки типів В і С схожі,
а тип А має певні особливості і
може асоціюватися з підвищеним
внутрішньочерепним тиском і ризиком виникнення вклинення головного мозку.
Також
існують
оперативні
класификації, згідно з якими
У даний час для визначення ступекласифікуються функціональні ушня тяжкості ПЕ використовується
кодження головного мозку, їх викритерії West Haven.
користання дозволить збільшити
достовірність даних.
• епізодичну ПЕ;
• повторну ПЕ (повторення епізодів
ПЕ з інтервалом 6 міс. або менше);
• постійну ПЕ (постійні поведінкові
зміни, які чергуються з поверненням проявів явної ПЕ).
У даному випадку провокуючий
фактор повинен бути вказаний.
• неспровоковану;
Провокуючі фактори необхідно ви• спровоковану.
являти для всіх епізодів ПЕ типу С і
усувати при їх виявленні.
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Таблиця 2
КРИТЕРІЇ WEST–HAVEN ТА КЛІНІЧНИЙ ОПИС
Критерії West –
Haven, у тому Класифікачислі мінімальція
ної печінкової МОІПЕАО
енцефалопатії

Запропоновані
критерії

Опис

Відсутність енцефалопатії, відсутність історії хвороби
Зміни психометричних або нейрофізіологічних тестів, які оцінюють психомоторну
швидкість / виконавчі
функції або нейрофізіологічні зміни без клінічних проявів когнітивних змін
Прихована
• Немає впевненості
• Ейфорія або тривога
• Зниження концентрації уваги
• Помилки в простих
арифметичних операціях
• Порушення режиму
сну

Печінкової енцефалопатії
немає

Мінімальна

Клас І

Клас ІІ

Явна

Клас ІІІ

Клас IV

За результатами тестування пацієнт здоровий

Ненормальні результати психометричних
або нейропсихологічних тестів без клінічних проявів

20

Відсу тність
універсальних
критеріїв для
діагнозу.
Необхідні місцеві стандарти
і проведення
експертизи

Незважаючи на орієнтацію у просторі та
часі (див. визначенКлінічні симпня нижче), у пацієнта
томи зазвичай
спостерігаються повене регресують
дінкові відхилення від
стандартів клінічного
обстеження

Пацієнт дезорієнтований в часі (як мінімум
3 з наведених нижче показників неправильні: число місяця,
день тижня, місяць,
сезон року) з іншими
симптомами ПЕ або
без них
Пацієнт дезорієнто• Сонливість до полусований в просторі (як
пора
мінімум 3 з наведених
• Відповідь на подразнижче показників неники
правильні: країна, ре• Збентеження
гіон, місто і адреса) з
• Сильна дезорієнтація
іншими симптомами
• Дивна поведінка
або без них
Не відповідає навіть на
Кома
больові подразники
• Летаргія або апатія
• Дезорієнтація в часі
•
Очевидна
зміна
особистості
• Неналежна поведінка
• Порушення координації
• астеріксіса

Коментарі

Клінічні симптоми змінюються, однак
регрес симптомів частковий

Клінічні симптоми регресують частково

Коматозний
стан
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Приклад рекомендованого опису:
«У пацієнта ПЕ, тип С, клас III, повторна, спровокована (інфекцією сечовивідних шляхів)». Опис можна доповнювати
оцінкою за оперативними класифікаціями (наприклад, шкалою ком Глазго) або
психометричними характеристиками.
Отже, ПЕ класифікують відповідно до типу основного захворювання,
за інтенсивністю проявів, тривалістю
і наявністю провокуючих чинників.
Кожен випадок і епізод ПЕ повинен
бути описаний та класифікований з
урахуванням 4 зазначенних факторів.
Клінічна оцінка.
Стратегії тестування варіюють від
клінічних тестів до складних психометричних і нейрофізіологічних методів, однак ніякі тести не підходять для
усього спектру проявів ПЕ.

П’ята класифікація, яка була нещодавно запропонована, не враховує наявність або відсутність гострої або хронічної печінкової недостатності [14].
Диференціальний діагноз.
Діагностика ПЕ передбачає виявлення її симптомів у пацієнтів з недостатністю печінки та/або ПСШ при
відсутності альтернативних причин
порушення функціонування мозку.
Аналіз провокуючих чинників (інфекції, кровотечі і запору і т. д.) підтверджує діагноз ПЕ. При диференціальному діагнозі слід враховувати
порушення, що змінюють рівень свідомості (табл. 3).
При формулюванні діагнозу пацієнт з ПЕ повинен бути охарактеризований одним із компонентів кожної з чотирьох колонок, зазначених у табл. 4.

Таблиця 3
ПРОВОКУЮЧІ ФАКТОРИ ЯВНОЇ ПЕЧІНКОВОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ НА
ОСНОВІ ЗБІЛЬШЕННЯ ЧАСТОТИ ВИПАДКІВ
Епізодичні

Повторні

Інфекції
Шлунково– кишкові кровотечі
Перевищення дози діуретиків
Електролітні порушення
Запор
Не визначився

Електролітні порушення
Інфекції
Не визначився
Запори
Шлунково– кишкові кровотечі
Перевищення дози діуретиків

Таблиця 4
ПЕЧІНКОВА ЕНЦЕФАЛОПАТІЯ, ОПИС І КЛІНІЧНИЙ ПРИКЛАД
Тип
А
В
С

Клас
Мінімальна
1
2
3
4

Прихована
Явна

Тривалість
Епізодична
Повторна
Тривала

21

Спонтанна або спровокована
Спонтанна
Спровокована
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ня і відсутність уваги. Способи виявлення дезорієнтації і астеріксіса є
точними і використовуються для діагностики ПЕ. Орієнтаційні або комплексні тести застосовують для аналізу
тяжкості ПЕ. У пацієнтів зі зміненою
свідомістю використовують шкалу
ком Глазго. Когнітивну дисфункцію
діагностують за допомогою клінічного дослідження, а також нейропсихологічних або нейрофізіологічних тестів. Явну ПЕ діагностують методом
виключення в осіб з когнітивними відхиленнями, що виникли в результаті
вживання лікарських препаратів, алкоголю, наркотичних засобів, гіпонатріємії і психічних захворювань (див.
табл. 5). Такий підхід гарантує виключення інших етіологій за допомогою
лабораторного або інструментального обстеження пацієнтів зі зміненим
когнітивним статусом [8, 15-20].

Диференціальний діагноз. Діагностика ПЕ передбачає виявлення
її симптомів у пацієнтів з недостатністю печінки та/або ПСШ за відсутності альтернативних причин порушення функціонування мозку. Аналіз провокуючих чинників (інфекції,
кровотечі і запору і т.д.) підтверджує
діагноз і тестування явної печінкової
енцефалопатії
Діагностика явної ПЕ базується на
клінічному обстеженні та клінічному
діагнозі. Клінічні тести використовують для аналізу тяжкості захворювання. Золотим стандартом є критерії West-Haven (див. табл. 1, включаючи клінічний опис). Однак вони є
суб’єктивними інструментами з обмеженою надійністю, особливо для ПЕ
класу 1, оскільки при клінічному обстеженні можна пропустити легку гіпокінезію, психомоторне уповільнен-

Таблиця 5
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ ДІАГНОЗ ПЕЧІНКОВОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ
Явна печінкова енцефалопатія або гостро розвинуте порушення свідомості
Гіпоглікемія, кетоацидоз, гіперосмолярність, лактатацидоз
Інтоксикація, відміна, енцефалопатія Верніке
Бензодіазепіни, нейролептики, опіоїди
Порушення електролітного обміну Гіпонатріємія,
гіперкальціємія

Цукровий діабет
Алкоголь
Наркотичні речовини
Нейроінфекції
Неконвульсивна епілепсія
Психічні розлади
Внутрішньочерепна кровотеча та інсульт

Інші прояви
Важкий перебіг захворювання
Деменція
Ураження головного мозку

Органна недостатність і запалення
Первинна і вторинна
Травма, новоутвори, гідроцефалія при нормальному тиску

Синдром апное уві сні
22
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Виявлення мінімальної і прихованої печінкової енцефалопатії
Під терміном мінімальної ПЕ
(МПЕ) і прихованої ПЕ (ППЕ) - мають
на увазі наявність клінічних ознак
дисфункції мозку у пацієнтів з хронічним захворюванням печінки, які не
страждають дезорієнтацією або астеріксісом. Термін «мінімальна» означає
відсутність клінічних ознак (когнітивних або інших), термін «прихована» –
мінімальну ПЕ класу 1. Стратегії тестування поділяють на психометричні
та нейрофізіологічні. Оскільки відповідний стан впливає на декілька компонентів когнітивної діяльності, МОІПЕАО пропонує використовувати, як
мінімум, два тести залежно від діючих
стандартів і доступності; один з яких
використовується часто і може служити еталоном для порівняння. Тестування МПЕ і ППЕ важливо для прогнозування розвитку явної ПЕ. Більше половини пацієнтів з хронічним
захворюванням печінки страждають
на МПЕ і ППЕ, тому необхідно перевіряти усіх пацієнтів, що знаходяться в
групі ризику. Однак, ця стратегія може бути дорогою, скринінговий метод
не дає чітких результатів і лікування
не призначається. Оперативний підхід передбачає тестування пацієнтів з
низьким рівнем життя або тих, у яких
про наявність симптомів повідомляють родичі. Позитивні результати тестів на МПЕ і ППЕ перед завершенням
лікування ПЕ дозволяють виявити пацієнтів з ризиком повторного епізоду
ПЕ. Немає специфічних тестів для діагностики МПЕ і ППЕ, тому важливо тестувати пацієнтів, що не мають

поєднаних факторів ризику, таких як
нейропсихіатричні розлади, прийом
психоактивних ліків або вживання
алкоголю. Тестування повинен проводити досвідчений фахівець, який дотримується відповідних інструкцій. У
разі негативних результатів тестів слід
повторити тестування через 6 міс. Виявлення МПЕ і ППЕ не означає, що
пацієнтові небезпечно керувати автомобілем. Медичні установи не можуть
оцінити здатність керувати автомобілем та не є юридичними представниками, тому повинні діяти в інтересах
пацієнта і суспільства з дотриманням
місцевого законодавства. Список застосовуваних тестів наведено нижче.
Інструкції щодо тестування варіюють
залежно від доступності тестів, регіональних стандартів і засобів [15, 17,
20-24].
Перелік застосовуваних тестів
для виявлення МПЕ і ППЕ:
1. Тест на портосистемну енцефалопатію складається з п’яти письмових субтестів для оцінки швидкості
когнітивної та психомоторної діяльності та візуально-моторної координації. Субтести легкі у використанні
і дають надійні результати. Цей тест
часто називають «психометричним
тестом ПЕ». Результат тесту – сума балів за всіма субтестами. Для неписьменних пацієнтів замість субтеста для
встановлення зв’язку між цифрами
використовують субтест для встановлення зв’язку між фігурами.
2. Тест на критичну частоту мерехтіння є психофізіологічним інструментом для визначення частоти,
при якій світло мерехтить для спосте23
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рігача з частотою менше 60 Гц. Дослідження довели, що частота зменшується при погіршенні стану і збільшується при одужанні після лікування.
Тест на критичну частоту мерехтіння
проводиться у кілька підходів, вимагає неушкодженого бінокулярного зору, відсутності пратанопії (сліпота у
червоній частині спектра) та дейтеранопії (сліпоти у зеленій частині спектра) і спеціального устаткування.
3. Тест на час безперервної реакції
передбачає повторну реєстрацію моторної реакції (натискання кнопки) у
відповідь на стимули (через навушники). Важливим результатом є індекс
часу безперервної реакції, який показує стабільність часу реакції. Результати тесту дозволяють виявити порушення функціонування мозку і не
залежать від віку, статі пацієнта, вимагають простого обладнання.
4. Тест інгібіторного контролю –
комп’ютерний тест на сповільненість
реакції і робочу пам’ять.
5. Stroop тест оцінює психомоторну швидкість і когнітивну гнучкість за
допомогою перевірки часу реакції на
кольорове поле і назву кольору. Нещодавно було розроблено програмне
забезпечення для мобільних телефонів (для смартфона або настільного
комп’ютера) для ідентифікації когнітивної дисфункції при цирозі.
6. Тест SCAN є комп’ютеризованим
тестом, що дозволяє виміряти швидкість і точність виконання складного
завдання на розпізнавання цифр. Цей
тест має прогностичну цінність.
7. Електроенцефалографія дозволяє виявити зміни у кортикальній

розумовій діяльності без співпраці з
пацієнтом і ризику ефекту накопиченого досвіду. Однак цей метод є неспецифічним і може відображати супутні метаболічні порушення, такі як
гіпонатріємія або вплив ліків. Можливо, надійність аналізу ЕЕГ може бути
збільшена за допомогою кількісного
аналізу, який включає фонову частоту з домінантною або аналізом спектрального діапазону. Хоча згадані тести використовують для діагностики
МПЕ і ППЕ, кореляцію між ними, зазвичай, не встановлюють, оскільки, ПЕ
є багатогранною дисфункцією. Ефект
набутого досвіду часто спостерігається при проведенні психометричних
тестів і остаточно не встановлено, чи
впливає лікування ПЕ на виконання
тестів. Таким чином, інтерпретація
цих тестів та використання їх результатів для подальшого лікування потребують розуміння анамнезу захворювання, проведеної терапії та впливу
захворювання на щоденну діяльність
пацієнта у разі виявлення ознак ПЕ.
Для багатовекторних досліджень діагностування МПЕ або ППЕ передбачає використання не менше двох
тестів: письмового (психометричний
тест печінкової енцефалопатії) і одного з наступних: комп’ютеризованого
(тест на час безперервної реакції, тест
інгібіторного контролю, тести SCAN і
Stroop) або нейрофізіологічного (тест
на критичну частоту мерехтіння або
енцефалографія) [17, 24-27].
Лабораторні тести.
Рівень аміаку. Для пацієнтів з
хронічним захворюванням печінки
наявність лише високого рівня амі24
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аку у крові не має діагностичної або
прогностичної цінності. Проте, якщо
у пацієнта з ПЕ вміст аміаку знаходиться у межах нормальних значень,
то діагноз ПЕ викликає сумнів. У разі прийому ліків, які знижують рівень аміаку, повторне вимірювання
його рівня допоможе оцінити ефективність терапії. Можуть виникнути деякі складнощі при вимірюванні концентрації аміаку у крові, які
слід враховувати. Аміак міститься у
венозній та артеріальній крові або
плазмі крові, тому слід застосовувати
відповідні методи.
Сканування мозку.
Комп’ютерна або магнітно-резонансна томографія та інші подібні
методи діагностики не дають повної
діагностичної інформації. Ризик внутрішньомозкового крововиливу у 5
разів вище у пацієнтів з печінковою
недостатністю. Даний стан може протікати приховано, тому сканування
мозку слід включити у план діагностики ПЕ чи інших ускладнень [1, 27].
Власні спостереження. Враховуючи важливість і складність діагностики латентної енцефалопатії, співробітниками кафедри ЛНМУ ім. Данила
Галицького у співпраці з працівниками
КЗЛОР ЛОІКЛ було проведено інструментальну оцінку порушень когнітивних функцій у хворих на хронічні вірусні гепатити, при моніторингу печінкової енцефалопатії та побічних
реакцій противірусної терапії. Наявність і рівень ПЕ оцінювали за частотою сприйняття переривчастого високочастотного світлового подразника (ЧСП) при частоті мерехтіння від

50 до 25 Гц із використанням приладу
HEPAtonorm Analyzer. Мета цієї роботи – оцінити ефективність і чутливість методу виявлення латентної
ЕП у хворих на хронічні вірусні гепатити з різними стадіями фіброзу печінки; провести розмежування стадій печінкової ЕП; проаналізувати
порушення когнітивних функцій у пацієнтів, що отримують стандартний курс противірусної терапії (ПВТ)
з приводу ХГС.
Рівень ЕП оцінювали у 63 хворих на
хронічні вірусні гепатити (ХГС – 47,
ХГВ – 12, мікст-гепатит В+С – 4 пацієнти).
Залежно від ступеня фіброзу, що
визначали за методом Фібро Тесту,
хворих розподілили на 2 групи: 1-ша – з
мінімальним фіброзом (F0-F1, за шкалою METAVIR) – 39 осіб, 2-га – з вираженим фіброзом (F2-F4) – 24. Окремо
проаналізовано характер порушення
когнітивних функцій у пацієнтів, що
отримували стандартну ПВТ ХГС
(3-тя група) і не отримували ПВТ (4та група). Відмінність ступеня фіброзу між 3-ю і 4-ю групами хворих була
статистично недостовірною – 0,29 і
0,35 відповідно, за шкалою Фібро Тесту
(p>0,05). Стандартною ПВТ ХГС вважали комбінацію пегільованого інтерферону і рибавірину у загальноприйнятих дозуваннях. Наявність і рівень ПЕ
оцінювали за частотою сприйняття
переривчастого
високочастотного
світлового подразника (ЧСП) при частоті мерехтіння від 50 до 25 Гц із використанням приладу HEPAtonorm
Analyzer. Контрольною групою були 10
здорових осіб.
25
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Метод оцінки ЧСП хворим на хронічні вірусні гепатити за допомогою інструменту HEPAtonorm є високочутливим засобом діагностики печінкової
енцефалопатії, а також ефективним
способом моніторингу когнітивних
порушень як ранніх предикторів психо-неврологічних і психо-емоційних
побічних реакцій ПВТ ХГС. На нашу
думку, доцільно продовжити використання даного методу в клінічній практиці, зокрема, для діагностики МПЕ
та ППЕ.
Загальні принципи лікування.
На даний час, тільки явна ПЕ піддається стандартному лікуванню [7].
МПЕ і ППЕ не виявляються за допомогою стандартних клінічних обстежень, а тільки за допомогою тестів,
згаданих вище. Незважаючи на низький ризик для життя пацієнта, МПЕ і
ППЕ впливають на його щоденну діяльність. Можуть виникнути певні
обставини, за яких пацієнти потребують лікування (наприклад, порушення навичок керування автомобілем,
робочих навичок, якості життя або
скарги на когнітивні порушення). Рекомендації з лікування включають та-

Аналіз результатів дослідження показав, що у пацієнтів із захворюваннями печінки показники ЧСП
суттєво відрізнялися від показників контрольної групи здорових осіб.
Ознаки ЕП було діагностовано у 25,0%
від загального числа обстежених (діапазон ЧСП 38,9 – 27,08 Гц). Серед них
у 44,4% хворих ЕП встановлено на латентній стадії (ЧСП 38 – 37 Гц). У
22,2% пацієнтів діагностовано ЕП І
ст. (діапазон ЧСП 36 – 35 Гц). У 33,0%
осіб показник ЧСП був нижче 35 Гц,
що дало підстави діагностувати ЕП
ІІ ст. Порушення усвідомлення, уваги
і сприйняття, які проявлялись зниженням показника ЧСП, достовірно
частіше спостерігались у пацієнтів
2-ї групи (із вираженими стадіями фіброзу), порівняно з хворими 1-ї групи
(з мінімальним фіброзом): 33,4 проти
36,9 відповідно (р<0,05). Статистично достовірне зниження ЧСП виявлено також у пацієнтів 3-ї групи, що
отримували курс стандартної ПВТ,
порівняно з хворими 4-ї групи, що мали аналогічний ступінь фіброзу, але
не отримували етіотропної терапії
(р<0,05) [28].

Таблиця 6
ЛІКУВАННЯ ЕПІЗОДИЧНОЇ ЯВНОЇ ПЕ ТИПУ С
Загальні рекомендації
Специфічний підхід
Випадки явної ПЕ (спонтанної або спровокованої)
Ініціювання догляду за пацієнтами
повинні активно лікуватися.
зі зміненою свідомістю.
Слід провести вторинну профілактику після епізоду
Пошук і лікування причин
явної ПЕ
когнітивних порушень.
Первинна профілактика для запобігання нападу явної
Ідентифікація та усунення провокуПЕ не потрібна, за винятком пацієнтів з цирозом, який
ючих чинників.
може ускладнитися розвитком ПЕ.
Повторна явна ПЕ, поряд з недостатністю печінки, є
Початок емпіричного лікування ПЕ
показом для трансплантації печінки.
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кож трансплантацію печінки. Отже
лікування епізодичної явної ПЕ типу
С складається із загальних рекомендацій та специфічних підходів (табл. 6.)
Стратегія лікування.
Пацієнти з тяжкою ПЕ і ризиком
розвитку або патологією верхніх дихальних шляхів вимагають інтенсивного догляду та лікування у реанімаційному відділенні. Альтернативні
причини енцефалопатії часто спостерігаються у пацієнтів з прогресуючим
цирозом. При наявності інших причин енцефалопатії діагноз ПЕ слід
переглянути. Важливе значення має
контроль провокуючих чинників,
оскільки 90% пацієнтів виліковуються тільки при усуненні провокуючого фактора. Особливу увагу слід приділити провокуючим факторам, що є
наріжним каменем лікування ПЕ [29].
Лікування епізодів печінкової енцефалопатії.
Ефективність більшості препаратів, що використовуються в лікуванні пацієнтів з ПЕ, не була підтверджена результатами контрольованих
досліджень. Лікарські засоби використовують тільки на основі досвіду
і клінічних спостережень. До таких
препаратів належать неабсорбуючі
дисахариди (наприклад, лактулоза)
та антибіотики (наприклад, рифаксимін). Також застосовують амінокислоти з розгалуженим ланцюгом, внутрішньовенне введення L– орнітин
L– аспартату (LОLА) і пробіотики.
Для пацієнтів з порушенням ковтання і високим аспіраційним ризиком у
стаціонарних умовах можлива установка назогастрального зонда.

Неабсорбуючі дисахариди. Лактулозу, зазвичай, використовують як
препарат першої лінії у лікуванні ПЕ.
Відсутність ефекту від її прийому
обумовлює необхідність пошуку невстановлених провокуючих чинників і аналогічних випадків порушення функціонування мозку. Незалежні
дослідження не підтверджують того,
що пробіотики і кислотний характер
лактулози надають додатковий позитивний ефект. Вартість інших ліків є ще одним вагомим аргументом
на користь використання лактулози.
Деякі установи воліють використовувати лактітол замість лактулози. Використання лактулози може бути рекомендовано в популяції з високою
непереносимістю лактози. Лише одне
дослідження показало ефективність
застосування розчину для промивання шлунка з лактозою або лактулозою
у порівнянні із водою, проте його достовірність не істотна з урахуванням
невеликої вибірки. Використання розчину з поліетиленгліколем вимагає додаткового дослідження. Прийом лактулози призначають після проведення перших трьох етапів терапії. Доза
становить 25 мл сиропу кожні 1 – 2
години до досягнення двох м’яких випорожнень на добу. Надалі дозування коригують для досягнення 2 – 3
випорожнень на добу. Думка про те,
що відсутність ефекту малих доз лактулози можна компенсувати великими дозами, є хибною. Передозування
лактулози викликає такі ускладнення,
як задишка, дегідратація, гіпонатріємія, подразнення шкіри і може навіть
спровокувати ПЕ [1, 30].
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Рифаксимін. Ефективність використання рифаксиміну для лікування
ПЕ була оцінена у ряді досліджень, в
яких його ефект порівнювали з ефектом від застосування антибіотиків та
неабсорбуючих дисахаридів. Були також проведені дослідження для визначення оптимального його дозування.
Результати свідчать про те, що рифаксимін діяв аналогічно або ефективніше, ніж інші агенти, і мав хорошу переносимість. Тривала терапія рифаксиміном (протягом 3 – 6 міс.) була вивчена
у трьох дослідженнях (у двох порівняно з неабсорбуючими дисахаридами
і в одному порівняно з неоміцином).
Встановлено поліпшення функціонування мозку і зниження рівня аміаку у
крові пацієнтів, що приймали рифаксимін. Міжнародне дослідження дії
рифаксиміну на пацієнтів з двома нападами явної ПЕ в анамнезі довело перевагу застосування рифаксиміну над
плацебо. Ефективність рифаксиміну
достовірно підтверджена у лікуванні
гострої печінкової енцефалопатії, проте ефективність даного препарату для
профілактики печінкової енцефалопатії досі не встановлена.
Дослідники з Каліфорнійського
університету (м. Сан-Франциско, Каліфорнія, США) провели рандомізоване
подвійне сліпе плацебо контрольоване
дослідження. 299 пацієнтів з рецидивуючою печінкової енцефалопатією у фазі ремісії, що є результатом хронічної
патології печінки, були рандомізовані
для отримання або рифаксиміну в дозі 550 мг 2 рази на день (140 пацієнтів),
або плацебо (159 пацієнтів) протягом 6
місяців. Первинним ключовим крите-

рієм ефективності було вибрано час до
виникнення більш вираженого епізоду
печінкової енцефалопатії. Вторинним
ключовим критерієм оцінки був час до
першої госпіталізації з причини печінкової енцефалопатії.
За період 6-місячного дослідження
рифаксимін, у порівнянні з плацебо,
значно знижував ризик виникнення
епізоду печінкової енцефалопатії (відносний ризик при використанні рифаксиміну 0,42, 95% довірчий інтервал 0,28–0,64, р<0,001). Значимий епізод печінкової енцефалопатії виник у
22,1% пацієнтів на тлі терапії рифаксиміну у порівнянні з 45,9% хворих у
групі плацебо.
У групі рифаксиміну 13,6% пацієнтів були госпіталізовані з приводу
печінкової енцефалопатії в порівнянні з 22,6% пацієнтів контрольної групи, при цьому відносний ризик при
використанні рифаксиміну склав 0,5
(95% довірчий інтервал 0,29 – 0,87,
р = 0,01). Більше 90% пацієнтів отримували супутню терапію лактулозою.
Частота небажаних і серйозних небажаних явищ була зпівставною в обох
групах. Таким чином, застосування рифаксиміну протягом 6 місяців
ефективно сприяє підтримці ремісії у
пацієнтів з печінковою енцефалопатією у порівнянні з використанням плацебо. Використання рифаксиміну, також, статистично достовірно знижує
ризик госпіталізації з приводу печінкової енцефалопатії [31-33].
Інші способи лікування.
Для лікування ПЕ використовують
багато препаратів, проте дані про їх
ефективність недостатні, попередні або
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відсутні. Проте, більшість з цих препаратів можна безпечно застосовувати, незважаючи на недоведену ефективність.
Амінокислоти з розгалуженим
ланцюгом. Оновлений метааналіз 8
контрольованих досліджень показав,
що пероральний прийом розчинів
амінокислот з розгалуженим ланцюгом полегшує маніфестацію явної або
епізодичної МПЕ. Внутрішньовенне
введення амінокислот з розгалуженим бічним ланцюгом не впливає на
епізоди ПЕ [32, 34].
Метаболічні фагоцити аміаку. Ці
засоби у ході метаболізму діють як сурогати сечі і протягом багатьох років використовувалися для лікування вроджених порушень орнітинового циклу. Проведено вивчення впливу
орнітинового фенілацетату на перебіг
ПЕ, однак, необхідне проведення додаткових досліджень. Дію гліцеролу
фенілбутирату вивчали у недавньому
рандомізованому контрольованому
дослідженні у пацієнтів, які перенесли
два або більше епізоди ПЕ за останні
6 міс. і отримували стандартну терапію ПЕ (лактулоза + рифаксимін). Використання гліцеролу фенілбутірата
сприяло зменшенню кількості нападів
і госпіталізацій з приводу ПЕ. В даний
час продовжуються клінічні дослідження. На основі їх результатів можуть бути підготовлені оновлені клінічні рекомендації.
L– орнітин– L– аспартат. Дослідження ефективності LОLА у пацієнтів з ППЕ показало поліпшення психометричних тестів і зниження рівня
аміаку у крові [33]. Оральний прийом
LОLА не ефективний.

Пробіотики. Недавні дослідження впливу лактулози, пробіотиків або
відсутності терапії на пацієнтів з цирозом виявили зменшення кількості
епізодів ЕП у групах, які брали лактулозу або пробіотики, у порівнянні з
плацебо [34].
Інгібітори глутамінази. Інгібітори
глутамінази можна застосовувати для
зменшення кількості аміаку, який виділяється у кишечник у хворих з портосистемним шунтом.
Неоміцин. Неоміцин широко використовували у минулому для лікування ПЕ. Його ще називають інгібітором
глутамінази.
Метронідазол. Використання метронідазолу в якості короткотривалої
терапії має своїх прихильників. Однак
ото-, нефро- і нейротоксичність метронідазолу не дозволяють використовувати його в якості тривалої терапії.
Проносні засоби. Звичайні проносні засоби не володіють пребіотичними
властивостями дисахаридів. Немає даних, які підтверджують їх ефективність.
Альбумін. Внутрішньовенне введення альбуміну у пацієнтів з явною
ПЕ не підтвердило його ефективності
у лікуванні, однак сприяло збільшенню кількості пацієнтів, які вижили
після розвитку даного загострення [1,
35, 36].
Попередження явної печінкової
енцефалопатії після її епізоду.
Важливою проблемою є попередження виникнення явної печінкової
енцефалопатії після її першого епізоду. Нажаль, не існує рандомізованих
контрольованих досліджень, які підтверджують ефективність викорис29
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тання лактулози для зниження частоти розвитку явної ПЕ. Незважаючи на
це, її широко використовують у клінічній практиці. Відкрите дослідження лактулози в одному з клінічних
центрів показало зниження кількості
епізодів ПЕ у пацієнтів з цирозом печінки. Недавні дослідження підтвердили ефективність лактулози для запобігання шлунково-кишкових кровотеч при ПЕ. Слід наголосити, що
призначення рифаксиміну додатково
до стандартної терапії лактулозою є
найкращою комбінацією препаратів
для поліпшення стану пацієнтів, які
пережили один або кілька епізодів явної ПЕ, що розвинулися на тлі терапії
лактулозою [34-36].
Печінкова енцефалопатія після
трансяремного внутрішньопечінкового портосистемного шунтування.
Існувала думка про те, що ТВПСШ
може попереджати розвиток ускладнень портальної гіпертензії, проте виявилося, що воно може стати причиною
розвитку постійної ПЕ. У разі діагностування у пацієнта тяжкої форми ПЕ в
результаті ТВПСШ лікарі опиняються
перед необхідністю вибору терапії. На
початкових стадіях у таких пацієнтів
використовують стандартну терапію
ПЕ. Однак у клінічних випробуваннях не отримано підтвердження більшої ефективності стандартної терапії
ПЕ, що розвинулася після проведення
ТВПСШ, в порівнянні з плацебо.
Ретельний відбір пацієнтів, яким
показано проведення ТВПСШ, сприяв зменшенню частоти ПЕ. Низький
тиск у результаті великого діаметру
стента може призвести до формуван-

ня важкої форми ПЕ. Не існує однозначної думки про те, чи варто знижувати портальний тиск на 50% та / або
нижче 12 мм рт. ст., останнє асоціюється зі збільшенням епізодів енцефалопатії [34-37].
Печінкова енцефалопатія після
портосистемного шунтування.
При наявності повторних епізодів
ПЕ у пацієнтів із збереженою функцією печінки необхідно виключити
формування спонтанного ПСШ. Певні види шунтів, наприклад, спленоренальний шунт, можуть бути емболізовані з успішним усуненням проявів
явної ПЕ у пацієнтів з повноцінним
функціональним станом печінки, не
впливаючи на ризик виникнення варикозної кровотечі [38].
Припинення профілактичної терапії.
На даний час учені схиляються до
думки про необхідність збільшення
тривалості терапії після ліквідації епізоду ПЕ. Ризик виникнення ПЕ зростає у міру прогресування порушень
функції печінки. Повторні епізоди ПЕ
пов’язані з дією провокуючих факторів. У разі встановлення контролю
над провокуючими факторами, такими як повторні інфекції або кровотеча з варикозно розширених вен, проведену терапію можна припинити. На
ризик розвитку рецидиву ПЕ значно
впливають стан функціонування печінки та особливості будови тіла. Якщо функціональні властивості печінки поліпшуються і пацієнт набирає
м’язову масу після усунення епізоду
ПЕ, то можна припинити проведення
стандартної терапії.
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Лікування мінімальної і прихованої печінкової енцефалопатії.
На жаль, на даний час не існує
стандарту терапії МПЕ і ППЕ. Дослідження проводили з використанням
декількох способів терапії, більшість з
них тривали не більше 6 місяців. Дизайн досліджень – від невеликого відкритого клінічного до великого рандомізованого контрольованого. Застосовували пробіотики, лактулозу
і рифаксимін. Згідно з результатами
більшості досліджень було досягнуто покращення когнітивного статусу,
проте спосіб діагностики відрізнявся.
Відкриті клінічні дослідження показали ефективність застосування лактулози для попередження епізодів явної
ПЕ, однак для розробки рекомендацій
необхідно провести велике контрольоване дослідження. Встановлено,
що використання лактулози і рифаксиміну сприяло поліпшенню якості
життя, а також навичок управління
автомобілем. Пробіотики також можуть бути використані, проте різний
якісний і кількісний склад даних препаратів, а також неоднозначні результати клінічних досліджень не дозволяють рекомендувати їх як терапевтичні засоби [39-40].
Враховуючи те, що для верифікації
діагнозу МПЕ і ППЕ використовували
різні методики і неоднакові кінцеві точки, а також коротку тривалість досліджень, лікування МПЕ і ППЕ у даний
час не рекомендується. У деяких випадках можуть бути зроблені виключення
і призначена терапія з використанням
препаратів, які дозволені для лікування
пацієнтів з явною ПЕ, особливо у паці-

єнтів зі ППЕ і ПЕ класу І відповідно з
критеріями West-Haven.
Харчування.
Модуляція метаболізму азоту важлива для корекції ПЕ усіх класів. Детальні рекомендації щодо дієтотерапії пацієнтів з ПЕ широко висвітлені
у медичних виданнях. Неповноцінне
харчування часто не діагностується і
не враховується – до 70% пацієнтів з
ПЕ страждають від білково-калорійної недостатності з втратою м’язової
маси. Хронічне обмеження прийому
протеїнів шкідливе, оскільки потреба даних пацієнтів в білку значно вища, ніж у здорових осіб. Неповноцінне харчування і втрата м’язової маси
можуть стати факторами, що провокують розвиток ПЕ. Саркопенія є
важливим несприятливим прогностичним індикатором для пацієнтів з
цирозом печінки. Більшості пацієнтів
з ПЕ показано проведення дієтотерапії і консультація дієтолога. Показано
посилене повноцінне харчування без
переїдання. Протягом дня необхідно
вживати їжу малими порціями і пізно
ввечері перекусити без переїдання.
Існує однозначна думка про те, що
пацієнти з ПЕ повинні уникати раціону з низьким вмістом білка. Необхідно
обмежити вживання протеїнів протягом перших декількох днів лікування
хворих явною ПЕ. Заміна протеїнів,
що містяться в молоці або овочах, або
їх доповнення амінокислотами є більш
важливим, ніж обмеження вживання
білків. Можливе застосування суміші
амінокіслот для терапії ПЕ і поліпшення стану пацієнтів з цирозом печінки, в той же час внутрішньовенне вве31
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дення амінокислот не впливає на ПЕ.
У дослідженні впливу перорального
прийому амінокислот отримані обнадійливі результати, які були підтверджені результатами останнього метааналізу 11 досліджень.
Отже, калорійність добового раціону має становити 35–40 ккал/кг в
перерахунку на ідеальну масу тіла пацієнта. Добова кількість білка в раціоні має становити 1,2 – 1,5 г/кг маси
тіла на добу. Перевагу слід віддавати
прийому їжі малими порціями або
харчовим добавкам в рідких формах
протягом дня і перекусу ввечері. Пероральне використання амінокислот з
розгалуженим ланцюгом можна призначати пацієнтам з непереносимістю
харчових протеїнів [41-42].
Трансплантація печінки.
Трансплантація печінки залишається єдиним способом лікування ПЕ,
яка не піддається іншим методам терапії і зумовлює інші ризики для пацієнта. У даний час лише в США чітко визначено покази для проведення трансплантації печінки пацієнтам даної
категорії, тоді як у Європі вони знаходяться лише на стадії розробки. ПЕ не
є показом для проведення трансплантації печінки у випадку, якщо вона не
асоційована з порушенням функції
печінки. ПСШ може стати причиною
розвитку неврологічних порушень і
постійної ПЕ навіть після проведення
трансплантації печінки. Шунти необхідно виявляти і емболізувати до або
під час проведення трансплантації.
Необхідно поступово корегувати гіпонатріємію під час трансплантації.
Явища ПЕ після трансплантації змен-

шуються, а нейродегенеративні порушення загострюються. Для виявлення
причини порушення стану свідомості
у пацієнтів після трансплантації печінки необхідно провести магнітнорезонансну томографію і спектроскопію головного мозку, пацієнта повинен оглянути невропатолог. Пацієнт,
опікуни та медичні працівники повинні пам’ятати про те, що трансплантація може призвести до порушення
функції мозку і не всі прояви ПЕ зникають після її проведення.
Отже, печінкова енцефалопатія
вважається станом, який починається з порушення когнітивної функції зі
збереженням свідомості і може прогресувати аж до коми. Встановити діагноз
ПЕ можна після виключення інших
причин дисфункції мозку. ПЕ має різні
ступені тяжкості, що вимагають проведення відповідної терапії. Явну ПЕ діагностують на основі клінічних критеріїв (West– Haven і шкали Глазго). Діагностика та класифікація МПЕ і ППЕ
можуть бути проведені за допомогою
нейрофізіологічних і психометричних
тестів досвідченими фахівцями.
На даний час оптимальною комбінацією для лікування та попередження розвитку рецидиву ПЕ є поєднання
рифаксиміну з препаратами лактулози. Лікування мінімальної і прихованої
печінкової енцефалопатії призначають
у кожному конкретному випадку.
Враховуючи обмежену кількість
клінічних досліджень та даних літератури присвячених вивченню печінкової енцефалопатії, ця проблема залишається актуальною і потребує подальшого дослідження [1, 16, 43].
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ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ АВТОІМУННИХ ПОРУШЕНЬ З НАЯВНІСТЮ
ТА СТУПЕНЕМ ВИРАЗНОСТІ ЗМІШАНОЇ КРІОГЛОБУЛІНЕМІЇ
У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С
Ю.Ю. Рябоконь
Запорізький державний медичний університет, м.Запоріжжя, Україна
Частота виявлення органонеспецифічних автоантитіл RF-IgM та RF-IgG,
кардіоліпіна IgM та кардіоліпіна IgG у хворих на хронічний гепатит С збільшується при появі та прогресуванні ознак змішаної кріоглобулінемії. Найбільший
якісний вміст RF-IgM та RF-IgG у сиворотці крові хворих на хронічний гепатит
С з наявністю маніфестації клінічних проявів кріоглобулінемічного синдрому,
порівняно із пацієнтами, котрі не мають клініко-біохімічних проявів або мають
тільки біохімічні ознаки змішаної кріоглобулінемії.
Ключові слова: хронічний гепатит С, змішана кріоглобулінемія, автоімунні
порушення.

ВЗАИМОСВЯЗИ АУТОИММУННЫХ НАРУШЕНИЙ С НАЛИЧИЕМ И
СТЕПЕНЬЮ ВЫРАЖЕННОСТИ СМЕШАННОЙ КРИОГЛОБУЛИНЕМИИ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С
Ю.Ю. Рябоконь
Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина
Частота выявления органонеспецифических аутоантител RF-IgM и RF-IgG,
кардиолипина IgM и кардиолипина IgG у больных хроническим гепатитом С
увеличивается при появлении и прогрессировании признаков смешанной криоглобулинемии. Наиболее высокое количественное содержание RF-IgM и RF-IgG
в сыворотке крови у больных хроническим гепатитом С с наличием манифестации клинических проявлений криоглобулинемического синдрома, по сравнению с пациентами, которые не имеют клинико-биохимических проявлений или
имеют только биохимические признаки смешанной криоглобулинемии.
Ключевые слова: хронический гепатит С, смешанная криоглобулинемия,
аутоиммунные нарушения.
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RELATIONSHIP OF AUTOIMMUNE DISORDERS WITH PRESENCE
AND DEGREE OF MIXED CRYOGLOBULINEMIA MANIFESTATION IN
PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C
Y.Y. Riabokon
Zaporizhzhya state medical university, Zaporizhzhya, Ukraine
The incidence of detection of organo-nonspecific RF-IgM and RF-IgG
autoantibodies, cardiolipin IgM and cardiolipin IgG in patients with chronic
hepatitis C increases in the appearance and progression of mixed cryoglobulinemia
symptoms. The highest quantitative content of IgM-RF and RF-IgG is in the serum
of patients with chronic hepatitis C with clinical manifestations of cryoglobulinemia
syndrome, compared with patients who do not have clinical manifestations of mixed
cryoglobulinemia.
Key words: chronic hepatitis C and mixed cryoglobulinemia, autoimmune
disorders.
взаємодії поверхневих антигенів HCV
зі специфічними рецепторами CD81
на мембрані В-лімфоцитів є зниження порога їх активації та пригнічення апоптозу, внаслідок чого має місце
моно- і поліклональна проліферація
В-лімфоцитів із підвищеною продукцією автоантитіл, формуванням циркулюючих імунних комплексів (ЦІК),
а також змішаних кріоглобулінів [7, 8].
Незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених проблемі ХГС,
роль автоімунних порушень у формуванні кріоглобулінемічного синдрому
залишається недостатньо з’ясованою.
Мета дослідження. Визначити
клініко-патогенетичну роль автоімунних порушень в розвитку кріоглобулінемічного синдрому у хворих на хронічний гепатит С.
Методи та матеріали. У дослідження було включено 214 хворих на
ХГС, які лікувалися в гепатологічно-

Вступ. Хронічному гепатиту С
(ХГС) належить особлива роль у розвитку позапечінкових уражень, які
підвищують ризик смертності. Це
ствердження стосується як високої
частоти цих проявів, так і особливостей їх спектра [1, 2]. Роль HCV
як провідного етіологічного чинника є доказаною (наявність HCV-RNA
в уражених тканинах, висока частота
виявлення при HCV-інфекції) у розвитку змішаної кріоглобулінемії та
обумовленого нею кріоглобулінемічного синдрому [3, 4].
Вважається, що у розвитку позапечінкових проявів провідну роль відіграють імунні реакції, що виникають
у відповідь на реплікацію HCV не лише в печінці, а й поза нею. Головне значення в розвитку змішаної кріоглобулінемії при ХГС має лімфотропність
вірусу з переважною його локалізацією у В-лімфоцитах [5, 6]. Результатом
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му центрі комунальної установи “Обласна інфекційна клінічна лікарня”.
Чоловіків було 123, жінок – 91. Вік
хворих коливався від 19 до 60 років,
у середньому склав 42,1±0,7 роки. Всі
пацієнти залучені в дослідження за
випадковою ознакою та за інформованою згодою.
Для діагностики змішаної кріоглобулінемії спектрофотометричним
методом визначали вміст змішаних
кріоглобулінів у сироватці крові. Використовували методику, принцип
якої полягає у вираховуванні різниці
оптичної щільності розчину сироватки крові у буфері (рН=8,6) при 4˚С та
37˚С [9]. Залежно від наявності клініко-біохімічних ознак змішаної кріоглобулінемії були сформовані групи
хворих на ХГС: I група - 51 хворих
на ХГС, які не мали клініко-біохімічних ознак змішаної кріоглобулінемії;
II група - 67 хворих на ХГС з наявністю лише біохімічних ознак змішаної
кріоглобулінемії за відсутності її клінічних проявів; III група - 68 пацієнтів
з наявністю біохімічних ознак змішаної кріоглобулінемії та окремих клінічних проявів кріоглобулінемічного
синдрому (виражена загальна слабкість, артралгії); IV група - 28 пацієнтів з наявністю біохімічних ознак змішаної кріоглобулінемії та клінічної
маніфестації геморагічного кріоглобулінемічного васкуліту.
Визначення вмісту в сироватці крові антинуклеарних антитіл
(ANA) (MICROWELL ELISA, USA);
ревматоїдного фактора IgM та IgG
(ORGENTEC, Germany); кардіоліпіну IgM та IgG (MICROWELL ELISA,

USA); циркулюючих імунних комплексів (Hycult biotech, USA) проведено
методом імуноферментного аналізу
з використанням ELISA-наборів для
кількісного виміру відповідно до методик, запропонованих виробниками.
Всі спеціальні дослідження здійснені в Центральній науково-дослідній
лабораторії Запорізького державного медичного університету (завідувач
проф. Абрамов А.В., свідоцтво про
атестацію № 039/14 від 25.06.2014 р.).
Статистичну обробку отриманих результатів досліджень здійснювали в програмі «STATISTICA®
for Windows 6.0» (StatSoft Inc.,
№ AXXR712D833214FAN5). Результати досліджень представлені у вигляді Me (Q25 – Q75), де Me – медіана,
Q25 – нижній квартиль, Q75 – верхній
квартиль. При порівнянні кількісних
ознак в незалежних вибірках застосовували критерій Манна-Уітні, для
оцінки достовірності різниці якісних ознак між незалежними вибірками - метод хі-квадрат (χ2), для оцінки
ступеня зв’язку між ознаками - метод
рангової кореляції Спірмена.
Результати та їх обговорення.
За результатами проведеного аналізу частоти виявлення позитивного
ревматоїдного фактора (RF) в сироватці крові хворих на ХГС залежно
від наявності та ступеня вираженості клініко-біохімічних ознак змішаної
кріоглобулінемії показано, що частота
виявлення RF-IgG була нижча у пацієнтів I групи, які не мали біохімічних
ознак змішаної кріоглобулінемії, порівняно з хворими лише з біохімічними ознаками змішаної кріоглобу38
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лінемії (χ2=7,62, р=0,005), так і з пацієнтами, у яких виявлялися окремі її
клінічні ознаки (χ2=17,80, р=0,00001),
та пацієнтів з клінічними проявами маніфестації геморагічного кріоглобулінемічного васкуліту (χ2=7,80,
р=0,005). Слід зазначити, що за умов
клінічної маніфестації ознак змішаної
кріоглобулінемії частота виявлення
RF-IgG становила 100 %. У хворих III
та IV груп частота виявлення RF-IgM
перевищувала аналогічний показник
не лише у пацієнтів I групи, у яких
не було ознак змішаної кріоглобулінемії (χ2=16,70, р=0,00001 та χ2=10,20,
р=0,0014 відповідно), але й у хворих II
групи, які мали біохімічні ознаки змішаної кріоглобулінемії за відсутності
клінічних її проявів (χ2=7,04, р=0,008
та χ2=5,20, р=0,02 відповідно) (табл. 1).
Аналіз частоти виявлення кардіоліпіну показав наявність як кардіоліпіну IgM, так і кардіоліпіну IgG у певної
кількості хворих всіх досліджуваних
груп, проте найвища частота виявлення цих автоантитіл зафіксована у хворих IV групи, які мали клінічну мані-

фестацію геморагічного кріоглобулінемічного васкуліту з формуванням
тріади Мельтцера. Частота підвищення вмісту кардіоліпіну IgG у хворих IV
групи виявилася вищою, порівняно
з аналогічним показником пацієнтів
I групи (χ2=10,20, р=0,0014), II групи
(χ2=6,77, р=0,009) та III групи (χ2=4,26,
р=0,04). Крім того, у хворих IV групи
частота виявлення підвищеного вмісту кардіоліпіну IgM була вірогідно вища, порівняно з хворими на ХГС без
клініко-біохімічних ознак змішаної
кріоглобулінемії (χ2=10,30, р=0,0013) і
з пацієнтами, які мали лише біохімічні ознаки HCV-асоційованої змішаної
кріоглобулінемії (χ2=5,90, р=0,015).
ANA виявлялися в сироватці крові пацієнтів всіх досліджуваних груп,
проте порівняльний аналіз показав,
що частота їх виявлення у хворих на
ХГС не залежала (р>0,05) від наявності та ступеня вираженості змішаної
кріоглобулінемії (табл. 1).
Порівняльний аналіз кількісного вмісту RF у хворих на ХГС залежно від наявності та ступеня виражеТаблиця 1

Частота виявлення органонеспецифічних автоантитіл у хворих
на ХГС залежно від наявності ознак змішаної кріоглобулінемії, абс. (%)
Показник
RF-IgM
RF-IgG
Кардіоліпін IgM
Кардіоліпін IgG
ANA

I група (n=51)
36 (70,6)
39 (76,5)
19 (37,3)
23 (44,1)
5 (9,8)

Хворі на ХГС (n=214)
II група (n=67) III група (n=68)
56 (83,6)
66 (97,1)* **
*
63 (94,0)
68 (100)* **
32 (47,8)
37 (54,4)
36 (53,7)
41 (60,3)
8 (11,9)
15 (22,1)

IV група (n=28)
28 (100)* **
28 (100)*
21 (75,0)* **
23 (82,1)* ** ***
8 (28,6)

П ри м і т к и : 1. * - різниця достовірна порівняно з хворими на ХГС I групи (р=0,001-0,00001);
2. ** - порівняно з хворими II групи (р=0,05-0,008); 3. *** - порівняно з хворими
III групи (р=0,04).
39

Гепатологія, 2015, № 4
RF-IgG в сироватці крові були достовірно вищим за аналогічні показники пацієнтів III групи, які мали лише
окремі клінічні прояви кріоглобулінемічного синдрому. Порівняння кількісного вмісту кардіоліпіну в сироватці крові хворих на ХГС залежно
від наявності та ступеня вираженості
змішаної кріоглобулінемії показав, що
вміст кардіоліпіну IgM та IgG у хворих
зі змішаною кріоглобулінемією достовірно вищий, ніж у пацієнтів з відсутністю біохімічних ознак цього позапечінкового прояву. За умов маніфестації HCV-асоційованого геморагічного
кріоглобулінемічного васкуліту з формуванням тріади Мельтцера вміст
кардіоліпіну IgM та IgG перевищував
й відповідні показники у хворих II
групи (табл. 2).
Збільшення частоти виявлення
органонеспецифічних автоантитіл і
підвищення їх кількісного вмісту у
хворих на ХГС при появі та прогре-

ності змішаної кріоглобулінемії показав, що маніфестація клінічних ознак
змішаної кріоглобулінемії супроводжувалася найвищим рівнем як RFIgM, так і RF-IgG. У пацієнтів III та
IV груп кількісний вміст RF-IgM і RFIgG в сироватці крові виявився достовірно вищим, порівняно з хворими I
групи, які не мали клініко-біохімічних ознак змішаної кріоглобулінемії,
а також порівняно з хворими II групи, які мали лише біохімічні ознаки
HCV-асоційованої змішаної кріоглобулінемії за відсутності її клінічних
проявів. Слід зазначити, що прогресування клінічних проявів HCVасоційованого кріоглобулінемічного
синдрому супроводжувалося наростанням кількісного вмісту RF в сироватці крові. Так, у хворих IV групи,
які мали ознаки HCV-асоційованого
геморагічного
кріоглобулінемічного васкуліту з формуванням тріади
Мельтцера, кількісний вміст RF-IgM і

Таблиця 2
Вміст органонеспецифічних автоантитіл у хворих на ХГС залежно від наявності та ступеня виразності змішаної кріоглобулінемії, Me (Q25 – Q75)
Показник

Референтні
значення

RF-IgM, IU/ml

< 20

RF-IgG, IU/ml

< 20

Кардіо-ліпін
IgM, MPL
Кардіо-ліпін
IgG, MPL

< 15
< 10

Хворі на ХГС (n=214)
II група
III група
IV група
(n=67)
(n=68)
(n=28)
134,8 (69,8 180,8 (131,1 –
263,1 (216,6 –
– 175,2)
229,7) * **
285,1) * ** ***
132,7 (76,9 199,9 (142,8 –
247,6 (187,9 –
– 187,3)
242,1) * **
305,3) * ** ***
15,7 (11,6 – 18,4 (11,3 –
12,8 (7,4– 17,1)
22,7 (16,3 – 29,5) * **
22,4) *
32,3) *
17,4 (7,8 –
18,4 (8,2 –
9,1 (7,2– 18,9)
24,6 (12,8 – 29,5) * **
27,4) *
36,4) *
I група
(n=51)
121,7 (18,1 –
167,9)
127,5 (50,0 –
168,0)

Примітки : 1. * - різниця достовірна порівняно з хворими на ХГС I групи (р=0,001-0,00001);
2. ** - порівняно з хворими II групи (р=0,037-0,00001); 3. *** - порівняно з хворими III групи (р=0,009-0,0001).
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Роль автоімунних порушень у розвитку та прогресуванні змішаної кріоглобулінемії у хворих на ХГС підтверджують прямі корелятивні зв’язки
між кількісним вмістом змішаних кріоглобулінів і кількісним вмістом RFIgM і RF-IgG, кардіоліпіну IgM й IgG,
ЦІК в сироватці крові. Наявні також
достовірні корелятивні взаємозв’язки
між кількісним вмістом RF-IgM й RFIgG з вмістом кардіоліпіну IgM в сироватці крові. Роль виявлених органонеспецифічних автоантитіл в розвитку імунокомплексного механізму
позапечінкових уражень підтверджують корелятивні зв’язки між кількісним вмістом ЦІК та RF-IgM й RF-IgG,
кардіоліпіном IgM й IgG (табл. 3).
Відомо, що значна гетерогенність
структури HCV відіграє роль фактора, що збільшує ймовірність механізмів
молекулярної мімікрії між антигенними
структурами вірусу та структурами клітин хазяїна. За даними досліджень [1012] при ХГС у більшості хворих виявляються ті чи інші лабораторні маркери
автоімунних порушень, зокрема, змішані кріоглобуліни (40-74 %), ревматоїдний фактор (45-98 %), гіпокомплементе-

суванні клініко-біохімічних ознак
змішаної кріоглобулінемії поєднувалося з наростанням кількісного вмісту ЦІК в сироватці крові. У пацієнтів
I групи, які не мали ознак змішаної
кріоглобулінемії, вміст ЦІК у сироватці крові склав 218,6 (184,1 – 281,5)
mAU/ml й виявився достовірно вищим (р<0,01), ніж у здорових осіб
контрольної групи – 184,8 (156,8 –
197,3) mAU/ml. У пацієнтів II групи,
які мали лише біохімічні ознаки змішаної кріоглобулінемії без маніфестації її клінічних проявів, вміст ЦІК
у сироватці крові склав 349,2 (258,3 –
485,6) mAU/ml й вірогідно перевищував (р<0,01) аналогічний показник
як здорових осіб, так і хворих I групи. Найвищий вміст ЦІК в сироватці крові був зафіксований у пацієнтів
з наявністю клінічних проявів кріоглобулінемічного синдрому, й склав
у хворих III групи – 592,1 (426,9 –
691,4) mAU/ml та у пацієнтів IV групи – 637,9 (579,6 – 829,1) mAU/ ml.
Вміст ЦІК у хворих III та IV груп достовірно перевищував (р<0,01) цей
показник як у здорових осіб, так й у
хворих I та II груп.

Таблиця 3
Корелятивні взаємозв’язки між показниками автоімунних реакцій у хворих
на хронічний гепатит С (r)
Кріоглобуліни
Змішані кріоглобуліни
RF-IgM
+ 0,46*
RF-IgG
+ 0,48*
Кардіоліпін IgM
+ 0,54*
Кардіоліпін IgG
+ 0,48*
ЦІК
+ 0,68*
Показник

RF-IgM RF-IgG Кардіоліпін IgM
*

+ 0,46
+ 0,81*
+ 0,42*
+ 0,14
+ 0,36*

*

+ 0,48
+ 0,81*
+ 0,37*
+ 0,11
+ 0,32*
41

*

+ 0,54
+ 0,42*
+ 0,37*
+ 0,85*
+ 0,38*

Кардіоліпін
IgG
+ 0,48*
+ 0,14
+ 0,11
+ 0,85*
+ 0,45*

ЦІК
+ 0,68*
+ 0,36*
+ 0,32*
+ 0,38*
+ 0,45*
-
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бігу автоімунних порушень. Вони з часом поглиблюються та обумовлюють в
подальшому маніфестацію клінічних
проявів кріоглобулінемічного синдрому, зокрема, геморагічного кріоглобулінемічного васкуліту, що обумовлений
відкладанням в судинної стінки ЦІК
з розвитком запалення через локальну активацію комплементу та міграцію
лейкоцитів (лейкоцитокластичний васкуліт) [14, 15].
Висновки.
1. У хворих на хронічний гепатит
С частота виявлення органонеспецифічних автоантитіл RF-IgM і RF-IgG,
кардіоліпіну IgM й кардіоліпіну IgG
збільшується за умов появи та прогресування ознак HCV-асоційованої
змішаної кріоглобулінемії.
2. Кількісний вміст RF-IgM і RF-IgG
у сироватці крові є найвищим у хворих
на хронічний гепатит С з маніфестацією клінічних проявів кріоглобулінемічного синдрому, порівняно з пацієнтами, які не мають клініко-біохімічних проявів або мають лише біохімічні
ознаки змішаної кріоглобулінемії.

мія (30 %), антитіла до кардіоліпіну (2044 %), антитіла до Ro (SS-A)/La(SS-B)
антигену, антинуклеарні автоантитіла
(10-52 %) та інші, проте їх клінічне значення, за виключенням кріоглобулінів,
залишається недостатньо визначеним.
Припускають, що HCV, який здатний
реплікуватися в клітинах імунної системи, обумовлює їх хронічну стимуляцію,
що створює умови для полі- та моноклональної проліферації В-лімфоцитів;
продукції полі- й моноклонального
IgM-RF, який є основою змішаних кріоглобулінів [11]. Дані сучасної літератури свідчать, що HCV-інфекція характеризується унікальним імунологічним
феноменом: найвищою продукцією RF,
порівняно з іншими інфекціями [12],
при цьому саме синтез RF-IgM створює
умови для подальшого утворення імунних комплексів [13]. Виявлені в нашому дослідженні дані щодо частоти прояву автоімунних порушень та спектру
автоантитіл, залежно від наявності та
різного ступеня виразності ознак змішаної кріоглобулінемії, свідчать про
тривалий період безсимптомного пере-
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РЕЗЕКЦІЇ ПЕЧІНКИ ЯК КОМПОНЕНТ КОМБІНОВАНИХ
ОПЕРАЦІЙНИХ ВТРУЧАНЬ З ПРИВОДУ МІСЦЕВО-ПОШИРЕНОГО
РАКУ ШЛУНКА
Ю.Ю. Олійник
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.
Львів, Україна
Проаналізовані види та структура резекцій печінки та ранні післяопераційні
ускладнення (РПУ) комбінованих гастроектомій (КГЕ), субтотальних дистальних резекцій шлунка (КСДРШ) і субтотальних проксимальних резекцій шлунка, виконаних у 73 хворих з приводу місцево-поширеного раку шлунка (МПРШ)
у III стадії захворювання. Проведено 60 атипових резекцій печінки (82,2%) і 13
типових резекцій (17,8%). У післяопераційному періоді діагностовано 11 різних
хірургічних РПУ (15,1%), 6 хворих померли у стаціонарі (8,2%). Серед усіх хворих з ускладненнями переважали чоловіки (p<0,01). Отримані результати свідчать про доцільність виконання комбінованих операційних втручань з резекцією печінки, які розширюють хірургічні можливості радикального лікування
хворих на МПРШ.
Ключові слова: резекції печінки, місцево-поширений рак шлунка; комбіновані операції,.
РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ КАК КОМПОНЕНТ КОМБИНИРОВАННЫХ
ОПЕРАЦИОННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПО ПОВОДУ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ЖЕЛУДКА
Ю.Ю. Олийнык
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого. г. Львов, Украина
Проанализированы виды и структура резекций печени и ранние
послеоперационные осложнения (РПО) после комбинированных гастректомий (КГЭ), субтотальных дистальных резекций желудка (КСДРЖ) и
субтотальных проксимальных резекций желудка, выполненных 73 больным
по поводу местно-распространенного рака желудка (МРРЖ) в III стадии заболевания. Проведено 60 атипичных резекций печени (82,2%) и 13
типичных резекций (17,8%). В послеоперационном периоде диагностирова44
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но 11 различных хирургических РПО (15,1%), 6 больных умерли в стационаре (8,2%). Среди всех больных с осложнениями преобладали мужчины
(p<0,01). Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности
выполнения комбинированных оперативных вмешательств с резекциями
печени, которые расширяют хирургические возможности радикального лечения больных МРРЖ.
Ключевые слова: резекции печени, местно-распространенный рак желудка,
комбинированные операции.
LIVER RESECTIONS AS A COMPONENT OF COMBINED SURGERY FOR
LOCALLY SPREAD GASTRIC CANCER
Y. Y. Oliynyk
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Oncology and Radiology
Department. Lviv, Ukraine
Types and structure of the liver resections and early postoperative complications
(EPC) after combined total gastrectomy (CTGE), subtotal distal gastrectomy
(SDGE) and subtotal proximal gastrectomy (SPGE) were analyzed in 73 patients
with locally spread gastric cancer with stage III disease (54 men and 19 women,
the male/female ratio was 2.8: 1). There were 60 atypical liver resections (82.2%,
45 in men and 15 in women) and 13 typical resection (17.8%, 9 in men and 4
in women) among them. The left lobe resection was performed in 69 patients
(51 men and 18 women), the right lobe resection in 3 patients, respectively. Ten
patients (13.7%) developed complications during the early postoperative course (9
of 10 after combined total gastrectomy) and six patients died within 30 days in the
hospital (8.2% of all men). Those patients had 13 major different early postoperative
complications such as: pulmonary embolism (1), intraabdominal bleeding from
inferior vena cava (1), anastomotic leak (1), bowel necrosis and perforation (1),
intra abdominal abscess (3), acute cardiac failure (1), intestinal fistula (1), peritonitis
(2), liver lobule marginal necrosis (1), secondary spontaneous pneumothorax (1).
Most complications were surgical ones (10 of 13). Purulent-septic complications
prevailed among early surgical ones after combined surgery with liver resections
and the complications occurred more often in men than in women (p <0.01).
Our results prove the expediency of performing combined operations with liver
resections that expand the possibilities of radical surgical treatment of locally
spread gastric cancer.
Key words: locally-advanced gastric cancer; combined surgery, liver resections.
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Вступ. Постановка проблеми і
аналіз останніх досліджень та публікацій. Комбіновані резекції печінки
разом з іншими мультивісцеральними
резекціями виконуються при злоякісних пухлинах органів черевної порожнини (найчастіше шлунка і товстої
кишки) як en bloc з первинною пухлиною, що поширюється на інші органи,
і при метастатичному ураженні печінки разом із симультанними резекціями метастазів інших локалізацій [1, 2].
Гепатохірургія, асоційована з комбінованими резекціями, тісно пов’язана з
проблемою місцево-поширеного раку шлунка (МПРШ) III стадії (T4)
[3]. Більшість пацієнтів, незважаючи
на певні успіхи у ранній діагностиці,
вперше виявляються саме із задавненою стадією хвороби [4]. Мета цих
комбінованих резекцій – досягнення
R0 радикальності [5, 6]. Безпосередні
й віддалені результати цих операційних втручань суттєво відрізняються
від таких же без додаткових органних резекцій [7]. Добре відомо, що й
ранні післяопераційні ускладнення
(РПУ) пов’язані з обсягом хірургічних
втручань [8, 9], а більш агресивні хірургічні процедури пов’язані з підвищенням рівня ускладнень і смертності
[10]. Отже, як безпосередні, так і віддалені наслідки комбінованих операційних втручань, усе ще залишаються
невтішними [11]. Це й зумовило проведення власного аналізу результатів хірургічного лікування хворих із
МПРШ з наступним пошуком шляхів
до їх удосконалення.
Мета роботи: з’ясувати структуру
та види резекційних втручань на пе-

чінці, як складової частини мультивісцеральних резекцій при МПРШ, а також ранніх післяопераційних ускладнень, їх залежність від статі, віку і
обсягу операцій.
Матеріали і методи. Ми обстежили й прооперовали 73 хворих з приводу МПРШ із залученням у процес
печінки, з них 54 (73,9%) чоловіків
та 19 (26,0%) жінок, співвідношення
чол.: жін. = 2,8: 1. Вік хворих коливався від 30 до 74 років (середній – 57,19±
1,08 років, p=0,0002). Серед усіх операцій комбінована гастректомія (КГЕ)
виконана у 50 (68,5%) хворих, з них 30
(60,0%) чоловіків і 12 жінок (40,0%).
Комбінована субтотальна дистальна
резекція шлунка (КСДРШ) виконана у
19 (26,0%) хворих, з них 12 (63,2%) у
чоловіків і 7 у жінок. (36,8%). Комбінована субтотальна проксимальна резекція шлунка (КСДРШ) виконана у 4
пацієнтів чоловічої статі (5,5%).
З метою передопераційної підготовки хворим здійснювали заходи, що
забезпечували нормалізацію функцій
серцево-судинної, дихальної, видільної та кровотворної систем, корекцію
метаболічних розладів. Усі цифрові
дані були введені у ліцензовану програму для статистичного аналізу SPSS
версії 13.0 для Windows. Проведено
одно- і двовимірні тести для аналізу
даних у підгрупах, а частоти післяопераційних ускладнень порівняно за методом χ2. Статистично значимим результат був визначений за умови, що
p<0,05.
Результати досліджень та їх обговорення. Під час комбінованих операційних втручань проведено 73 резек46
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цій печінки (табл. 1), з них 60 атипових резекцій (82,2%, 45 чоловіків і 15
жінок) і 13 типових резекцій (17,8%, 9
чоловіків і 4 жінки). Серед атипових
було 35 крайових резекцій (47,9%, 28 у
чоловіків і 7 у жінок), 2 клиноподібні
резекції (2,7%, обидві у чоловіків), і 23
поперечних резекцій (31,5%, 15 у чоловіків і 8 у жінок).
Ліву частку печінки резектували у
69 пацієнтів (51 у чоловіків і 18 у жінок), при цьому найчастіше 2 і 3 сегменти. Праву частку печінки резектували у 3 пацієнтів, з них 2 чоловіків і 1

жінка (табл. 2). В одного пацієнта була одночасно виконана резекція як лівої так і правої частки (4 і 7 сегменти).
Найчастіше резектували лише 1 сегмент – 69 разів або 94,5% (з них 66 лівої
частки і 3 правої); 2 сегменти – 4 рази
або 5,5% (2 лівої і 2 правої частки).
Після комбінованих операційних
втручань з резекцією печінки 67 хворих були виписані зі стаціонару (91,8%,
48 чоловіків і 19 жінок, p<0,01), і 6 померли до 30 днів у стаціонарі (8,2%, усі
чоловіки). Серед усіх прооперованих
хворих ранні післяопераційні ускладТаблиця 1

Розподіл операційних втручань на печінці за видом резекції
Стать

Вид резекції

Чол.
9
45
28
15
2
54

Типова резекція
Атипова резекція:
у т.ч. крайова резекція
поперечна резекція
клиноподібна резекція
Всього

Жін.
4
15
7
8

Разом

%

13
60
35
23
2
73

17,8
82,2
47,9
31,5
2,7
100

19

Таблиця 2
Розподіл операційних втручань на печінці
за локалізацією резектованої частини органа
Локалізація резекції печінки

Чол.
51
1
13
35
6
2
1
1
1
1
54

Ліва частка
У т.ч.: 1-й сегмент
2-й сегмент
3-й сегмент
4-й сегмент
Права частка
У т.ч.: 5-й сегмент
6-й сегмент
8-й сегмент
Права + ліва частки (4-й і 7-й сегменти)
Всього
47

Стать
Жін.
18
6
10
2
1
1
19

Разом

%

69
1
19
45
8
3
2
1
1
1
73

94,5
1,4
26,0
6,8
10,9
4,1
2,7
1,4
1,4
1,4
100
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нення діагностовано в 10 або 13,7% (9
з них після КГЕ і 1 після КСДРШ). У
4 виписаних хворих (5,9%) діагностовано 5 різних ранніх післяопераційних хірургічних ускладнень (усі у
чол.), а саме: тазовий абсцес – 1; піддіафрагмальний абсцес зліва - 1; підпечінковий абсцес – 1; спонтанний
пневмоторакс зліва – 1 і 1 тонкокишкова нориця. Вказані гендерні відмінності, очевидно, зумовлені саме
більшістю чоловіків серед прооперованих. Однак різниця між питомою
вагою хворих, у яких виникли ускладнення, серед усіх прооперованих хворих відповідної статі не є статистично достовірною (p>0,5) [12]. Показник
30-денної летальності становив 8,2%.
Основними причинами смерті у прооперованих були наступні ускладнення: тромбоемболія легеневої артерії,
гостра серцева недостатність, розлитий гнійний перитоніт, крайовий некроз кукси лівої частки печінки, кровотеча з нижньої порожнистої вени,
а також некроз поперечної ободової
кишки і розлитий гнійний перитоніт
на ґрунті неспроможності швів езофагоєюноанастомозу (всього 8). Загальний рівень ранніх післяопераційних
ускладнень у всіх хворих, яким виконані комбіновані операційні втру-

чання з резекціями печінки, становив
17,8%, що відповідає аналогічним показникам низки авторів [1, 9, 11].
Слід зазначити, що особливістю
РПУ комбінованих операцій з приводу МПРШ є те, що всі вони переважно виконуються особам старшого віку
чоловічої статі, що суттєво підвищує
операційний ризик [7]. Відтак переопераційне ведення таких хворих передбачає використання сучасних заходів інтенсивної терапії, спрямованих на запобігання цих ускладнень.
Висновки. Комбіновані операції
з приводу місцево-поширеного раку шлунка, що включають мультивісцеральні резекції, у т. ч. з резекціями
печінки, виконуються у пацієнтів з
метою досягнення ступеня радикальності резекції R0. Внаслідок їх проведення можуть зростати кількість і
питома вага ускладнень, проте важливість забезпечення максимальної
радикальності позитивно впливає на
загальне виживання пацієнтів. Ретельний відбір пацієнтів для цього
типу операційних втручань і адекватне періопераційне ведення – це основні принципи, які слід враховувати з
огляду на сучасну тенденцію до збільшення об’єму операційних втручань і
розширення показів до їх проведення.
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УДК: 616-08+616.37-002+616.36-004+612.393
ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ З ВКЛЮЧЕННЯМ
ПЕНТОКСИФІЛІНУ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ Й ЦИРОЗІ
ПЕЧІНКИ АЛКОГОЛЬНОЇ ЕТІОЛОГІЇ
В.Г. Міщук, К.М. Скоропад
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна
У статті представлені результати застосування пентоксифіліну у комплексній терапії хворих з поєднанням хронічного панкреатиту та цирозу печінки алкогольної етіології. Призначення даної схеми призводило до частішого зменшення проявів больового та астено-вегетативного синдромів у хворих на хронічний панкреатит, ознак портальної гіпертензії у обстежених на цироз печінки;
сприяло зниженню активності фосфоліпази А2, особливо при поєднаному ураженні обох органів, зростанню активності хімотрипсину в калі; зменшенню непрямих показників фіброзу і рівня колагену ІV.
Ключові слова: хронічний алкогольний панкреатит, алкогольний цироз печінки класу А, В, поєднане алкогольне ураження підшлункової залози і печінки,
пентоксифілін.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПЕНТОКСИФИЛЛИНА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ И
ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ
В.Г. Мищук, Е.Н. Скоропад
Ивано-Франковский национальный медицинский университет, г. ИваноФранковск, Украина
В статье представлены результаты применения пентоксифиллина в комплексной терапии больных с сочетанием хронического панкреатита и цирроза
печени алкогольной этиологии. Назначение данной схемы приводило к более
частому уменьшению проявлений болевого и астено-вегетативного синдромов
у больных хроническим панкреатитом, признаков портальной гипертензии у
обследованных больных циррозом печени, способствовало снижению активности фосфолипазы А2, особенно при одновременном поражении обоих органов, росту активности химотрипсина в кале, уменьшению косвенных показателей фиброза и уровня коллагена ІV.
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Ключевые слова: хронический алкогольный панкреатит, алкогольный цирроз печени класса А, В; сочетанное алкогольное поражение поджелудочной
железы и печени, пентоксифиллин.

THE EFFICIENCY OF COMBINED THERAPY WITH THE INCLUSION OF
PENTOXIFYLLINE IN THE TREATMENT OF CHRONIC PANCREATITIS
AND LIVER CIRRHOSIS OF ALCOHOLIC ETIOLOGY
V.G. Mishchuk, K.M. Skoropad
Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Alcohol-induced diseases of the digestive system are the ones of the most
widespread in the structure of somatic pathology. However, despite all the
achievements of modern science, methods of early diagnosis and treatment of such
injuries need to be improved.
Aim – to increase the effectiveness of treatment of patients with chronic pancreatitis
and cirrhosis class A, B by Child-Pugh (alcoholic etiology) and their combination by
including pentoxifylline to standard therapy.
Methods. The study involved 75 patients. They were divided into 2 groups,
depending on the method of treatment. Group I (control) included 32 patients,
pancreatitis was diagnosed in 12 patients, cirrhosis – in 10, combined pathology –
in 10. This group received treatment according to existing standards of treatment
(basic therapy). Group II (basic) – 43 patients, combined alcoholic pathology
of both organs was diagnosed in 17, pancreatitis only – in 14, cirrhosis – in 12.
Pentoxifylline was prescribed to the patients of this group in the addition to basic
therapy.
Results. We found that the level of total bilirubin was decreased in 1.5 times
under the influence of a basic treatment in patients with combined alcoholinduced pathology, and - in 1.99 times when pentoxifylline was prescribed. A more
significant positive effect of combined therapy on the markers of mesenchymalinflammatory syndrome was established. The activity of phospholipase A2
(sPlA2) fairly decreased in 1.3 times when pentoxifylline was prescribed. There
was a significant decrease in indirect fibrosis markers (the ratio of AST/ALT, index
APRI, the ratio of HHTP/ALT) in patients of the group II. The use of pentoxifylline
in combined therapy leads to the reduction of collagen IV level by 14.96% in case
of combined pathology.
Conclusion. The use of complex treatment for alcoholic injury of liver and
pancreas with the addition of pentoxifylline leads to a more significant decrease in
pain and astheno-vegetative syndrome in patients with chronic pancreatitis, decreases
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signs of portal hypertension in patients with cirrhosis, helps to reduce the activity of
phospholipase A2, especially in case of combined pathology, increases chymotrypsin
activity in stool, reduces the levels of indirect indicators of fibrosis and collagen IV.
Key words: chronic alcoholic pancreatitis, alcoholic liver cirrhosis class A, B,
combined alcohol-induced injury of liver and pancreas, pentoxifylline.
Вступ. Алкогольна хвороба печінки (АХП) є найбільш поширеним
захворюванням в Європі, хоча досліджень, присвячених вивченню цієї
патології – недостатньо, що відображається в шкалі ETOh (відношення
розрахункової смертності населення
до кількості досліджень, присвячених
вивченню конкретного захворювання), а цей показник для АХП становить 358, у порівнянні з 1,9 – для гепатиту В; 4,9 – для гепатиту С і 15,2 – для
первинного біліарного цирозу [1]. Однією зі стадій АХП є прогресуюча, що
нерідко призводить до алкогольного цирозу печінки (ЦП), який, в свою
чергу, характеризується розвитком
поширеного фіброзу і вузлів регенерації. Клінічний перебіг алкогольного ЦП залежить від рівня споживання
алкоголю. Періоди його надмірного
прийому зумовлюють важкий перебіг
та клінічне загострення, у той час як
тривале утримання сприяє компенсації недуги. Декомпенсація захворювання настає внаслідок прогресування портальної гіпертензії і печінкової
недостатності. Одночасно у пацієнтів
з АХП, особливо при алкогольному
цирозі, відмічається ураження інших
органів алкогольної етіології, включаючи підшлункову залозу (хронічний
панкреатит); серце (алкогольна кардіоміопатія); нирки (IgA-індукована

нефропатія); нервову систему (нейропатії) [2, 3]. Наявність супутньої патології є тим фактором, що збільшує ризик смерті, як обумовленої основним
захворюванням, так і незалежно від
ЦП [4].
Нерідко, поряд з АХП, ведучим у
клінічній картині осіб, що зловживають алкоголем, є хронічний алкогольний панкреатит [5, 6]. З боку ПЗ,
як і печінки, у результаті безперервного запального процесу формується
прогресуючий фіброз («панкреатичний цироз»), що проявляється больовим синдромом і зниженням екзо- та
ендокринної функції ПЗ. За даними
різних авторів, зловживання алкоголем є провідним етіологічним фактором ХП, який спричиняє його в 70%
випадків [7, 8]. Особливо важко ХП
перебігає у хворих на хронічний алкоголізм, внаслідок вісцеральної полінейропатії, токсичних змін інтрамурального апарату ПЗ, незадовільних
результатів попередніх курсів лікування [9]. Патогенез розвитку ХП на
фоні прийому алкоголю не до кінця
з’ясований, та можливо, обумовлений
комбінацією різних механізмів, включаючи порушення функції сфінктера Одді, зміни кількісного та якісного
складу панкреатичного секрету з надмірним вмістом у ньому білка і низькою концентрацією бікарбонатів, при52
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гніченням біоенергетичних процесів в
ацинарних клітинах та зменшенням їх
стійкості до пошкоджуючих факторів,
зокрема, алкоголю і прискоренням некротичних процесів [10]. Окрім того,
зниження секреції бікарбонатів у багатьох хворих зумовлене впливом генетичних факторів, зокрема, мутаціями генів PRSS1 (proteaseserine1); гена,
що кодує інгібітор серинової протеази, поліморфізму TγFβ, що змінює
природу імунної відповіді з переважанням профібротичного фенотипу. Патогенез панкреонекрозу та подальших змін в ПЗ також пов’язаний
з підвищенням у крові рівня ФНП-α,
який забезпечує відносно ранні зміни
при формуванні захворювання. Його
патогенетична роль підтверджена терапевтичною ефективністю пентоксифіліну, дія якого зумовлена пригніченням активності трипсину в плазмі
крові [11]. Метаболіти алкоголю, такі
як ацетальдегід та інші, можуть безпосередньо активувати зірчасті клітини печінки та ПЗ, внаслідок чого
останні вивільняють медіатори фіброгенезу (ТФРβ1, тромбоцитарний фактор росту, цитокіни – ангіотензин-ІІ,
ІЛ-8, ФНПα, лептин та інші), розчинні
фактори (монооксид нітрогена), сприяючи кумуляції колагена в цих органах з подальшим розвитком фіброзу і
цирозу [12, 13].
Згідно клінічних рекомендацій Європейської асоціації з вивчення хвороб печінки для лікування АХП [2],
поряд з призначенням кортикостероїдів [14, 15, 16], застосування яких
при даній патології призводило до
зростання термінів виживання хво-

рих, використовувались S-аденозилL-метіонін, силімарин, пропілурацил, хоча результати ефективності
цих препаратів неоднорідні та до кінця не з’ясовані. Ефективність кортикостероїдів була продемонстрована
лише у хворих з важким перебігом
АХП, що проявлялась енцефалопатією, гіпербілірубінемією і/або коагулопатією. Кортикостероїди пригнічують запалення та імунообумовлену
деструкцію печінки, але їх виражений
антианаболічний ефект гальмує регенерацію і може сповільнити процес
видужання. На даний момент в якості засобів для лікування алкогольного
ураження печінки ширше використовуються препарати, що володіють антицитокіновою активністю. Зокрема,
виявилось, що пентоксифілін, який
першочергово використовувався як
засіб лікування порушень периферичного кровообігу, інгібує продукцію
ряду цитокінів, таких як ФНПα, ІЛ-1,
ІЛ-2, ІЛ-6, ІЛ-8 [17]. Згідно рекомендацій EASL [2] (рекомендація B1) у пацієнтів з АХП, які отримували петоксифілін, виявлено більш високий 6-місячний термін виживання через його
антиоксидантні та анти-TNF властивості. Профілактичний ефект пентоксифіліну у хворих на ЦП, пов’язаний
або не пов’язаний з АХП, щодо розвитку гепаторенального синдрому підтверджено в рандомізованому дослідженні [18], хоча аналіз чутливості
обмежувався лише пацієнтами з тяжким алкогольним цирозом. З іншого боку, дослідження комбінованого
призначення преднізолону та пентоксифіліну у великому рандомізовано53
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му контрольованому дослідженні 270
пацієнтів з тяжким гепатитом [15] не
довело переваги комбінованої терапії
перед монолікуванням кортикостероїдами. Пентоксифілін не підвищує
частоти інфекційних ускладнень, маючи захисну дію. Тому за даними досліджень Буеверова та співавт. [19]
його застосування є доцільним на
пізніх стадіях ураження печінки, при
яких ефект прозапальних цитокінів
посилюється впливом ендотоксинів
грам-негативних бактерій. До інших
позитивних ефектів пентоксифіліну у
хворих з алкогольним ураженням слід
віднести: пригнічення базових реакцій печінкового фіброгенезу, що передбачає його ефективність на стадії
фіброзу та цирозу [20]. В експериментальних дослідженнях на щурах встановлено, що пентоксифілін знижує
тиск у портальній вені. Tyagi Parkai et
al [21] встановили, що після введення
пентоксифіліну у хворих на алкогольний гепатит нормалізувався рівень середнього артеріального тиску і натрію
в крові, особливо при наявності в клініці гепаторенального синдрому, хоча
вміст ФНПα фактично не змінювався.
Призначення пентоксифіліну також
сприяло зменшенню фактору росту β
і проліферації ендотелію судин у тварин з експериментальним холестазом.
Також пентоксифілін попереджує індукований ацетальдегідом процес
утворення колагена та ІЛ-6 [22].
Будучи інгібітором фосфодіестерази, пентоксифілін знижує рівень
кіназ, активність ФНП, має протизапальну дію за рахунок зменшення в
крові рівнів ІЛ-6, ІЛ-6 та ФНП в аци-

нарних клітинах при гострому панкреатиті [23]. Пентоксифілін також
зменшує явища фіброзу ПЗ у щурів,
як навколо протоків, так і в ацинарній
тканині на моделі панкреатиту [9].
У літературі є експериментальні та
окремі клінічні дані, щодо можливості застосування пентоксифіліну, як з
метою зменшення фібротичних явищ
у печінці, так і в ПЗ, за рахунок позитивного впливу на запалення в обох
органах, хоча результати ефективності його застосування неоднорідні, а
можливість призначення при поєднаному алкогольному ураженні печінки
та ПЗ не вивчались.
Мета роботи – підвищити ефективність лікування хворих на хронічний алкогольний панкреатит і алкогольний цироз печінки, класу А, В та
їх поєднання шляхом включення до
комплексної терапії пентоксифіліну.
Матеріали і методи. Обстежено 75 хворих, у 27 з яких діагностовано поєднане алкогольне ураження підшлункової залози (хронічний
алкогольний панкреатит) та печінки (алкогольний цироз печінки, класи А, В за Чайльд –П’ю), у 26 – лише
ураження ПЗ (ХАП) та у 22 – самостійний алкогольний цироз печінки
класу А, В. Алкогольний генез ураження цих органів підтверджували
на основі анамнезу, попередньої медичної документації, зокрема, спостереження у лікарів-наркологів, опитувальників CAGE, MAST, шкали Le Go,
об’єктивних стигм вживання алкоголю. Діагноз хронічного алкогольного
панкреатиту (ХАП) виставляли згідно
критеріїв, рекомендованих наказом
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МОЗ України №638 від 10.09.2014 р.
«Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному панкреатиті», а
цирозу печінки – згідно наказу МОЗ
України № 826 від 6 листопада 2014 р.
«Уніфікований клінічний протокол
первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги хворим на алкогольний гепатит». Серед обстежених переважали особи чоловічої статі (89,3%), середній їх вік коливався у
межах 42,8±3,2 роки. Усі хворі методом простої рандомізації були розділені на дві групи залежно від способу лікування. Пацієнтам контрольної
групи з ХАП (12 досліджуваних) призначали інгібітор протонної помпи
(контролок по 40 мг довенно в перші 3-5 днів, а потім по 40 мг всередину до 2-х тижнів); спазмолітик (спазмалгон по 5 мл довенно, двічі на добу
до 5 днів), замісну ферментну терапію
(креон або пангрол по 25000 ОД, двічі на добу після прийому їжі); вітамін
В6 (піридоксин) по 2 мл на добу. Хворим на ЦП (10 обстежених) призначали адеметіонін (гептрал) по 400 мг
довенно, двічі на добу в перші 5 днів,
а потім по 400 мг всередину, до двох
тижнів; дуфалак по 30 мл всередину, 2
рази на добу, 2 тижні; верошпірон по
100-200 мг і розглядали таку терапію,
як базову. У випадках поєднаного алкогольного ураження обох органів (10
хворих) дані схеми комбінувались.
Другу групу досліджуваних (основну) склали 43 хворих, у 17 з них мало
місце поєднане алкогольне ураження
обох органів, у 14 – ізольований ХАП,

а у 12 –ЦП, класу А, В, яким до базової
терапії долучали пентоксифілін (Пентоксифілін-Дарниця) по 5 мл 2% розчину на 200 мл 0,9% розчину натрію
хлориду довенно краплинно протягом 5 днів з переходом на внутрішній
прийом по 200 мг до 2 тижнів.
Ефективність проведеної терапії
оцінювали за результатами динаміки
основних клінічних синдромів – больового, астено-вегетативного, зовнішньо-секреторної недостатності
при ХАП та цитолітичного, мезенхімально- запального, портальної гіпертензії при ЦП. З біохімічних маркерів
пошкодження ПЗ визначався рівень
фосфоліпази А2 ІІА типу методом, заснованим на твердофазному імуноферментному «сендвіч»-аналізі з використанням двох типів антитіл, фірми Cayman Chemical (США). Ступінь
порушення зовнішньо-секреторної
функції ПЗ оцінювали за рівнем активності хімотрипсину в калі, що визначався імуноферментним методом з
використанням набору «Chymotrypsin
Activity Immundiagnostic» (Німеччина). Активність АлАТ і АсАТ, як маркерів синдрому цитолізу, визначали
колориметричним дифеніл-гідразиновим методом Райтмана-Френкеля з
використанням наборів «СпайнЛаб»;
а концентрацію білірубіну та його
фракцій у сироватці крові – колориметричним методом за ЙендрашекомКлегорном. Для оцінки ступеня фіброзу в обох органах і його динаміки
під впливом лікування, окрім непрямих маркерів (співвідношення АсАТ/
АлАТ, ГГТП/АлАТ, індекс АPRI) досліджували рівень колагену ІV у сиро55
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у обстежених пацієнтів, встановлено,
що рівень загального білірубіну в крові
у хворих на ЦП без ураження ПЗ знизився у 1,2 рази, в той час, як при долученні до базисної терапії пентоксифіліну – у 1,5 рази. (рис.1).
У хворих на ХАП концентрація
загального білірубіну в крові, як під
впливом базисної так і при залученні
до неї пентоксифіліну, нормалізувалася. При поєднаному алкогольному
ураженні печінки і ПЗ під впливом БТ
рівень загального білірубіну знизився
у 1,5 рази, а при приєднанні пентоксифіліну – у 1,99 рази (р1,2<0,05). Активність АсАТ у хворих на ЦП після курсового лікування достовірно (р1,2<0,05)
зменшилась як у тих, хто отримував
БТ (з 1,17±0,05 до 1,03±0,04ммоль/л)
так і при її поєднанні з пентоксифіліном (з 1,23±0,09 до 0,94±0,05 ммоль/л),
у той час як активність АлАТ знизилась лише у тих хворих, яким призначався пентоксифілін (з 0,87±0,04

ватці крові імуноферментним методом з використанням набору Argutus
Collagen IV (Німеччина) для його
кількісної оцінки.
Статистична обробка отриманих
результатів проводилась з застосуванням програми «Statistica 12.5» та вираховували t-критерій Стюдента, критерії Фішера та Пірсона.
Результати та їх обговорення.
У хворих на ХАП, що отримували базисну терапію, болі у верхній половині живота після її завершення зникли у
41,67%, а в обстежених, яким до комплексної терапії долучався пентоксифілін – у 70,58% випадків. Прояви астено-вегетативного синдрому по завершенню базисної терапії не визначались
у 25,0% хворих на ХАП та у 40,0% – на
ЦП, а у випадках її поєднання з пентоксифіліном, відповідно, у 58,80 та
57,14% обстежених. Проаналізувавши вплив базової терапії на показники
функціонального стану печінки і ПЗ

Рисунок 1. Зміна показників загального білірубіну під впливом різних схем лікування
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вання, не супроводжувалось істотними змінами функціонального стану
печінки. Показник тимолової проби
при ХАП, як під впливом базисної терапії, так і при приєднанні до неї пентоксифіліну, достовірно знижувався
(р1,2<0,05) (рис.2).
У хворих на ЦП, незалежно від способу лікування, показник тимолової
проби мав тенденцію до зменшення,
хоча така динаміка і не була достовірною. Достовірне зниження показника
тимолової проби у 1,2 рази встановлено лише у тих хворих з поєднаним
алкогольним пошкодженням обох органів, які в комплексній терапії отримували пентоксифілін. Позитивний
вплив курсового застосування пентоксифіліну на зменшення проявів мезенхімально-запального синдрому встановили й інші дослідники [25]. Серед
маркерів синдрому портальної гіпертензії, збільшення розмірів селезінки
до лікування виявили у 54,5% хворих
на алкогольний ЦП та у 70,4% обсте-

до 0,64±0,03 ммоль/л). В обстежених на ХАП, як під впливом БТ, так
і при її поєднанні з пентоксифіліном
активність АсАТ мала тенденцію до
зниження (відповідно, з 0,91±0,06 до
0,81±0,04 ммоль/л та з 0,95±0,04 до
0,87±0,04 ммоль/л), а АлАТ фактично знизилась у хворих, яким застосовувався пентоксифілін (з 0,77±0,03
до 0,56±0,02 ммоль/л, р<0,05). У випадках поєднаного ураження обох
органів (ХАП та ЦП, класу А, В) активність АсАТ достовірно знизилась
лише у тих хворих, що отримували
в комплексній терапії пентоксифілін (з 1,45±0,07 до 1,23±0,05 ммоль/л,
р<0,05) при тенденції до зменшення
активності під впливом базисного лікування. Отримані дані в якійсь мірі
узгоджуються з результатами досліджень F. Activiadis [24], у яких автори
відмітили, що застосування пентоксифіліну у пацієнтів з важким алкогольним гепатитом, незважаючи на більш
високий 6-місячний термін їх вижи-

Рисунок 2. Динаміка показників тимолової проби під впливом різних способів лікування
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жених з поєднаним ураженням обох
органів, а після його завершення вони зменшились до норми у половини
хворих, які отримували базисну терапію та у 78,9% тих, кому до неї долучався пентоксифілін. Діаметр портальної
вени після завершення БТ у хворих на
ЦП зменшився із 1,3±0,04 до 1,0±0,03
см, а при її поєднанні з пентоксифіліном з 1,2±0,06 до 0,84±0,05см. У хворих
з поєднанням ХАП та ЦП цей показник
змінився з 1,8±0,05 до 1,3±0,04 см під
впливом БТ та з 1,8±0,05 до 1,0±0,03 см
після включення у лікувальний комплекс пентоксифіліну.

Під впливом комбінованої терапії
та пентоксифіліну достовірно в 1,3 рази знизилась активність фосфоліпази
А2 (sPlA2) у хворих з поєднаним алкогольним пошкодженням печінки і ПЗ
(табл. 1) та у 1,47 рази у пацієнтів з ізольованим ЦП, в той час як у хворих на
ХАП, які отримували пентоксифілін,
та у всіх групах, які приймали лише базову терапію, зниження активності даного ферменту було менш значним.
Курсове призначення пентоксифіліну пацієнтам на ізольований ХАП
та його поєднання з цирозом печінки
класу А, В сприяло покращенню зоТаблиця 1

Динаміка активності фосфоліпази А2 (sPlA2) у крові під впливом
комплексної терапії з включенням пентоксифіліну у хворих з поєднаним
алкогольним ураженням підшлункової залози (ХАП) і печінки (ЦП клас А,
В за Чайльд-П’ю)
Групи хворих
ХАП у поєднанні з ЦП, клас А, В
ХАП (I контрольна група)
ЦП класу А, В

Базисна терапія + пентоксифілін
528,88±32,97
400,42±19,28*
243,40±38,17
178,80±28,23*
169,96±15,00
115,43±13,82

Базисна терапія
538,87±42,83
465,87±36,71
301.77±24,15
245,23±17,38
195,79±15,54
159,94±15,73

Таблиця 2
Динаміка рівня хімотрипсину в калі у хворих на хронічний алкогольний
панкреатит в поєднанні з алкогольним ЦП класу А, В під впливом
комплексної терапії з включенням пентоксифіліну
Групи хворих
Хворі на ХАП у поєднанні з алкогольним ЦП А,В
Хворі на алкогольний ХП
Хворі на ЦП

Вплив комплексної терапії
пентоксифіліну
4,46 ± 0,48
7,21 ± 0,49
5,16 ±0,31
9,40 ±0,39
9,89 ±1,42
12,72 ±1,08
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Вплив базової терапії
4,51 ± 0,46
6,85 ± 0,55
4,60 ± 0,28
6,0 ± 0,39
9,13 ± 1,16
10,04 ± 1,11
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внішньо-секреторної функції ПЗ, на
що вказує зростання активності хімотрипсину в калі, відповідно, у 1,8 та
1,6 рази, у той час як під дією БТ дещо
менш виражено (табл. 2).
Позитивний ефект пентоксифіліну
на функціональний стан ПЗ, вірогідно, пов’язаний з його протизапальними
властивостями, шляхом блокади активності кіназ, пригнічення продукції TNFα
[23]. Окрім того покращення функціонального стану обох органів може бути зумовлене здатністю пентоксифіліну
нормалізовувати реологічні властивості крові, посилювати тканинний кро-

воплин у печінці, покращувати постачання гепатоцитів киснем, зменшувати
експресію TGF-β на ендотелії судин гепато-біліарно- панкреатичної зони [26].
Аналіз впливу базисної та комбінованої терапії на непрямі маркери фіброзу свідчить про зменшення співвідношення АсАТ/АлАТ при ізольованому
ХАП незалежно від способу лікування
(табл. 3), а показника APRI лише при
долученні до БТ пентоксифіліну.
У хворих на алкогольний ЦП під
впливом БТ достовірно зменшувався
лише індекс APRI, у той час як включення пентоксифіліну також сприяТаблиця 3

Вплив комплексної терапії з включенням пентоксифіліну
на рівень окремих непрямих маркерів фіброзу у хворих на ХАП,
цироз печінки та їх поєднання
Показник
АсАТ/
АлАТ
ГГТП/
АлАТ
APRI-тест

ХАП
БТ+пентоБТ
ксифілін
1,39±0,08
1,30±0,09
1,17±0,06*
1,01±0,06*
1,74±0,14
1,55±0,12
1,53±0,13
1,24±0,12
0,95±0,05
0,97±0,04
0,83±0,04
0,74±0,03*

ЦП класу А,В
БТ+пентоБТ
ксифілін
1,49±0,11
1,55±0,12
1,30±0,08
1,02±0,06
2,82±0,17
3,04±0,14
2,39±0,15
2,45±0,13*
1,06±0,06
1,10±0,04
0,90±0,05* 0,86±0,03**

Поєднання ХАП і ЦП
БТ+пентоБТ
ксифілін
1,70±0,07
1,74±0,04
1,54±0,07
1,46±0,04
3,37±0,22
3,30±0,17
2,84±0,26
1,01±0,17*
1,40±0,09
1,30±0,06
1,15±0,06* 1,01±0,04*

Таблиця 4
Вплив комплексної терапії з включенням пентоксифіліну на рівень
колагену IV типу в сироватці крові хворих на ХАП у поєднанні з
алкогольним ЦП класу А, В за Чайльд-П’ю
Базисна терапія +
пентоксифілін
396,60±24,12
337,30±15,30
191,04±15,8
149,73±12,3*
321,78±21,44
272,59±21,14

Групи хворих
Хворі з поєднаним ураженням ПЗ і печінки
(ХАП + ЦП класу А, В)
Хворі на ХАП
Хворі на алкогольний ЦП класу А, В
за Чайльд-П’ю
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Базисна терапія
397,46±26,56
363,76±21,20
158,1±13,19
126,8±11,34
337,90±24,04
297,25±20,72
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ло зниженню співвідношення ГГТП/
АЛТ. Ці непрямі маркери фіброзу
фактично зменшувались і у хворих з
поєднанням ХАП та ЦП під впливом
терапії з включенням пентоксифіліну.
Рівень колагену IV типу мав тенденцію до зниження під впливом базисної терапії у хворих усіх трьох підгруп.
Призначення до комплексної терапії
пентоксифіліну призводило до його
достовірного зниження на 21,63% при
ХАП, та на 14,96% при його поєднанні
з ЦП класу А,В (табл. 4).
Про здатність пентоксифіліну
гальмувати розвиток фіброзу ПЗ у

експериментальних тварин свідчать
дослідження інших авторів [9], а в печінці за рахунок пригнічення активності зірчатих клітин та рівня прозапальних цитокінів [27].
Висновки. Таким чином, як видно
з проведених досліджень, при алкогольних ураженнях печінки, підшлункової залози та особливо їх поєднаному пошкодженні, доцільним і ефективним є залучення до комплексної
терапії пентоксифіліну, оскільки його
курсовий прийом сприяє покращенню функції обох органів, сповільнює
процеси фіброзування в них.
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ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ІНТЕРЛЕЙКІНУ-6 ТА РЕЦЕПТОРНОГО
АНТАГОНІСТА ІНТЕРЛЕЙКІНУ-1 ПРИ ГОСТРИХ ТА ХРОНІЧНИХ
ВІРУСНИХ ГЕПАТИТАХ
К. Ю. Литвин
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропетровськ,
Україна
У статті наведений порівняльний аналіз вмісту рецепторного антагоніста інтерлейкіну-1 та інтерлейкіну-6 в крові 149 пацієнтів з вірусними гепатитами і
з цирозом печінки. Відзначено достовірну відмінність цих показників при гострих і хронічних гепатитах, а також при цирозі печінки. Отримані дані відкривають можливості для подальшого вивчення рецепторного антагоніста інтерлейкіну-1 та інтерлейкіну-6 в якості предикторів перебігу вірусних гепатитів.
Ключові слова: вірусні гепатити, цироз, цитокіни, інтерлейкін-6, рецепторний антагоніст інтерлейкіну-1.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРЛЕЙКИНА – 6 И
РЕЦЕПТОРНОГО АНТАГОНИСТА ИНТЕРЛЕЙКИНА-1 ПРИ ОСТРЫХ И
ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ
К. Ю. Литвин
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепропетровск, Украина
В статье приведен сравнительный анализ содержания рецепторного антагониста интерлейкина-1 (ИЛ-1) и интерлейкина-6 (ИЛ-6) в крови 149 пациентов
с вирусными гепатитами и с циррозом печени. Отмечено достоверное различие
этих показателей при острых и хронических гепатитах, а также при циррозе печени. Полученные данные открывают возможности для дальнейшего изучения
рецепторного антагониста интерлейкина-1 и интерлейкина-6 в качестве предикторов течения вирусных гепатитов.
Ключевые слова: вирусные гепатиты, цирроз, цитокины интерлейкин-6,
рецепторный антагонист интерлейкина-1.
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DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF INTERLEUKIN-6 AND INTERLEUKIN-1
RECEPTOR ANTAGONIST FOR ACUTE AND CHRONIC VIRAL HEPATITIS
K. Y. Lytvyn
State Establishment «Dnipropetrovsk Medical Academy Ministry of Health of
Ukraine», Dnipropetrovsk
The article presents comparative analysis of the contents of interleukin-1 receptor
antagonist (IL-1ra ) and interleukin-6 (IL-6) in the blood of 149 patients with viral
hepatitis and cirrhosis. There was a significant difference between these parameters
of acute and chronic hepatitis and liver cirrhosis. The data provide opportunities for
further study the interleukin-1 receptor antagonist and interleukin-6 as predictors of
viral hepatitis.
Key words: viral hepatitis, cirrhosis, cytokines, interleukin-6, interleukin-1
receptor antagonist.
семію [12]. Доведеною є участь цього
інтерлейкіну у фіброгенезі при хронічних вірусних гепатитах В і С: підвищення концентрації ІЛ-6 відповідає
ступеню розвитку фіброзу [9]. Значне
збільшення рівня означеного цитокіну може сприяти переходу гострого
гепатиту у хронічний, потім – у цироз
[9, 15–17]. За даними літератури, ІЛ6 можна вважати маркером розвитку
спонтанного бактеріального перитоніту у хворих на цироз [15] та показником розвитку системної запальної відповіді при даній патології [17]. Вважається, що означений інтерлейкін, хоча
і є прозапальним, може мати і протизапальну дію. Він забезпечує синтез,
вивільнення та циркуляцію БГФ [7].
Існують дані про можливість ІЛ-6 обмежувати синтез прозапальних цитокінів і в той же час стимулювати
продукцію рецепторного антагоніста інтерлейкіну-1(ІЛ-1ra) [18], який є
поліпептидом спорідненим до ІЛ-1.

Вступ. Вірусні гепатити (ВГ) – одна з найбільш актуальних сучасних
медико-соціальних проблем. Вони займають одне зі значних місць серед
причин смерті. Головна небезпека ВГ
пов’язана з можливістю хронізації і
розвитку цирозу печінки та первинного раку печінки – гепатоцелюлярної карциноми [1–5]. Летальність від
ВГ та їх наслідків – цирозу та гепатокарциноми порівнюють із кількістю
померлих від СНІДу [6]. Проблемам
патогенетичного механізму хронізації
ВГ, розвитку гепатокарциноми та цирозу печінки присвячені чисельні роботи. Сучасні дослідження пов’язані з
біохімічними та імунологічними змінами, що мають місце при вірусних
ураженнях печінки [7–11].
Відомо, що ІЛ-6 має різноманітний
спектр функцій, виконуючи важливу роль у регуляції механізмів захисту
організму. При гепатитах синтез ІЛ-6
відбувається як реакція на ендоток63
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Блокуючи його рецептор, ІЛ-1ra стає
природним інгібітором прозапального ІЛ- 1, ліквідуючи запалення та зменшуючи прояви таких захворювань,
як ревматоїдний артрит, бактеріальна пневмонія, сепсис [18]. Ефективним вважається його використання в
якості терапевтичного засобу при автоімунних захворюваннях [19]. У той
же час, бракує відомостей про роль
цього цитокіну при вірусних ураженнях печінки. Недостатньо даних про
взаємозв’язок між ІЛ-1ra і ІЛ-6 та можливість комплексного використання
цих факторів в оцінці та прогнозуванні перебігу вірусних гепатитів.
Мета дослідження – провести порівняльний аналіз вмісту інтерлейкіну-6 та рецепторного антагоніста інтерлейкіну-1 при гострих, хронічних
вірусних гепатитах та цирозі печінки.
Матеріали та методи дослідження:
Проведено клініко-лабораторне
обстеження 149 пацієнтів віком від 15
до 68 років. У 108 хворих діагностовано гострі вірусні гепатити (ГВГ), в тому числі: 49 – гепатит А (ГА), 42 – ГВ
(з них 3 випадки фульмінантного перебігу) та 17 – ГС. У 32 пацієнтів діагностовано хронічні гепатити (ХГ), в
тому числі: 12 – ХГС, 11 – ХГВ та 9 –
ХГВ+С. Цирози печінки мали місце у
9 пацієнтів. Серед пацієнтів з гострими вірусними гепатитами чоловіків
було – 54 (50%), жінок також 54 (50%);
середній вік становив 28,57±1,3 років.
Серед хворих на ХГ, чоловіків було 20
(62,5%), жінок – 12 (37,5%), їх середній
вік становив 39,34±1,89 років.
Для контролю показників обстежено 35 здорових людей.

Рівень IЛ-1ra та IЛ-6 у сироватці
крові визначався методом твердофазного імуноферментного аналізу з набором реагентів «Рецепторный антагонист ИЛ-1-ИФА-БЕСТ» та «ИЛ-6ИФА-БЕСТ» («Вектор-Бест», Росія).
Статистична обробка отриманих результатів проводилась за допомогою
пакету програм Statistica 6.0.
Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз вмісту прозапального IЛ-6 та протизапального IЛ-1ra, у
періоді розпалу гострих вірусних гепатитів довів, що у порівнянні з групою
здорових людей підвищується рівень
як IЛ-6 так, і в більшій мірі, IЛ-1ra.
Як видно з табл. 1, найбільші зміни вмісту IЛ-1ra, у порівнянні з групою здорових осіб, зафіксовані в цей
період у хворих на ГА – майже десятикратне перевищення показника:
480,10±58,58 проти 46,00±1,46 пг/мл
(р<0,001).
При гострому ГВ (табл. 1) вміст IЛ1ra також перевищував аналогічний
показник у здорових осіб (р<0,001),
але був дещо меншим, ніж у групі хворих на ГА (р<0,09). Рівень IЛ-6, навпаки, був значно вищим, ніж при ГА
(р<0,05) та максимальним серед всіх
хворих з доброякісним перебігом гострого гепатиту. При ГС рівень IЛ-6
був також більшим ніж у групі здорових людей (р<0,001), статистично не
відрізнявся від аналогічного показника при ГВ (p>0,80) і був суттєво вищим, ніж при ГА (p<0,05). При фульмінантному ГВ вміст IЛ-6 був у межах
від 10 до 30 пг/мл і в усіх випадках перевищував норму (р<0,05). Проте, показник IЛ-1ra був значно нижчим, ніж
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Таблиця 1
Вміст ІL-1ra та ІL-6 у сироватці крові хворих на гострі вірусні гепатити
(чисельник – у розпал, знаменник – на початку реконвалесценції) (М±m)
Нозологічна форма

IЛ-1ra, пг/мл

IЛ-6, пг/мл

ГА (n=49)

480,10±58,58 1

8,59±0,97 1

ГВ (n=39)

333,62±64,02 1

14,28±1,94 1

ГС (n=17)

244,71±38,33 1

13,76±2,25 1

ГВ фульмінантний (n=3)
ГА, ГВ, ГС доброякісного перебігу (n=105)
ГГВ і ГГС доброякісного перебігу (n=56)
Здорові люди (n=35)

43,33±16,33
393,00±39,77 1
300,76±33,71 1
46,00±1,46

20,00±7,07 1
11,25±0,97 1
14,09±1,12 1
4,45±1,33

П ри м і т к а : 1 – достовірна різниця в порівнянні з відповідним показником групи здорових
людей (р<0,05-0,001);

Таблиця 2
Вміст IЛ-1ra та IЛ-6 в сироватці крові хворих
на хронічні вірусні гепатити (М±m)
Нозологічна форма
ХВГ (n=32)
ХГВ (n=11)
ХГС (n=12)

ІЛ-1ra, пг/мл
223,76±27,06 1, 2
262,73±59,62 1, 2
213,00±38,52 1, 2

ІЛ-6, пг/мл
15,96±2,89 1, 2
15,67±2,20 1, 2
15,89±2,89 1, 2

ХГВ+С (n=9)

183,63±26,49 1

16,38±3,27 1

Цироз печінки (n=9)
Здорові люди (n=35)

122,38±21,10 1
46±1,46

24,63±2,86 1
4,45±1,33

П ри м і т к и : 1 – достовірна різниця з показником групи здорових людей (р<0,05-0,001);
2
– достовірна різниця з показником при цирозах печінки (р<0,05-0,01).

у групі хворих з доброякісним перебігом хвороби (р<0,001) та практично
не відрізнявся від середнього показника здорових людей (p>0,80). Отже,
співвідношення вмісту протизапального IЛ-1ra до прозапального цитокіну IЛ-6 при фульмінантному гепатиті
було значно нижчим, ніж при доброякісному перебігу ГВ: 2,2 проти 23,4.
Як видно з табл. 2, при хронічних
ГВ, ГС та ГВ+ГС в активну фазу захворювання мало місце підвищення
рівня IЛ-1ra, у порівнянні з групою

здорових людей (відповідно р<0,002;
р<0,001; р<0,001).
У порівнянні з даними, що були отримані у групі хворих на гострий вірусний гепатит у період розпалу хвороби, при ХВГ в цей період
середній показник IЛ-1ra був значно
меншим – 223,76±27,06 ніж при ГВГ
393,26±39,77 пг/мл (р<0,001).
Як видно з рис. 1, найвищий рівень
даного цитокіну спостерігався при
ГВГ, найменший – при цирозі печінки
(р<0,001).
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При окремому порівнянні вмісту
IЛ-1 при ГВГ з парентеральним механізмом передачі (В та С) та ХВГ також визначена аналогічна тенденція
до більш високого вмісту цього цитокіну при гострому процесі (р<0,05).
При всіх ХВГ в активну фазу мало
місце статистично значиме підвищення рівня IЛ-6, у порівнянні з групою здорових людей (р<0,004-0,001)
(табл. 2, рис. 1).
При порівнянні усереднених показників IЛ-6 у хворих на гострі та
хронічні ВГ визначено, що вміст даного цитокіну у період активності ХВГ
був вищим, ніж при ГВГ (відповідно
р<0,01). Високий вміст IЛ-6 при го-

стрих, хронічних вірусних гепатитах
та, особливо, при цирозі печінки міг
бути обумовленим не тільки зростанням його синтезу у відповідь на ушкодження печінки [19], але й порушенням своєчасного виведення їх з організму. Також може мати значення і
порушення інактивації їх патологічно
зміненою печінкою, яка є найбільш
ушкодженою при цирозі [14]. Підвищення рівня IЛ-6, можливо маніфестує перехід запального процесу у фіброз та цироз [14, 15, 17].
При цирозі печінки (рис.1, 2) вміст
IЛ-1ra був більшим, ніж у здорових
осіб (р<0,002), але меншим, ніж аналогічний показник у період розпалу при

Рисунок 1. Показники вмісту IЛ-1ra у хворих на гострі, хронічні ВГ та цироз печінки: * p<0,050,001 у порівнянні з хворими інших груп;** - p<0,001 у порівнянні з групою здорових
людей

Рисунок 1. Показники вмісту IЛ-6 у хворих на гострі, хронічні ВГ та цироз печінки: * - p<0,050,01 у порівнянні з хворими інших груп ; ** - p<0,001 у порівнянні з групою здорових людей
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ГВГ (р<0,001) та при наявності активності, як окремих показників хронічних вірусних гепатитів: В (р<0,05), С
(р=0,06) та В+С (р=0,09), так і середнього показника усієї групи (р<0,01).
У хворих на цироз печінки визначений вищий вміст IЛ-6, ніж у хворих на
ГВГ (р<0,001) і ХВГ (р<0,01).
Висновки:
1. При ГВГ у період розпалу хвороби значно підвищується як вміст
ІЛ-1ra так і ІЛ-6. При фульмінантному
вірусному гепатиті В співвідношення вмісту протизапального IЛ-1ra до
прозапального IЛ-6 є значно меншим,
ніж при доброякісному перебігу, відповідно 2,2 проти 23,4.

2. При хронічних вірусних гепатитах вміст ІЛ-1ra нижчий, а ІЛ-6 більший, ніж при гострих вірусних гепатитах (відповідно р<0,001 та р<0,01).
3. У хворих на цироз печінки спостерігається більш значне підвищення вмісту ІЛ-6 (р<0,01) та зниження
вмісту IЛ-1ra (p<0,001) , ніж у хворих
на хронічні ВГ.
Відмінності, які визначені, при
більшій кількості спостережень, відкривають перспективу для можливого використання даних цитокінів у
якості предикторів перебігу вірусних
гепатитів.
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НА ДОПОМОГУ ПРАКТИКУЮЧОМУ ЛІКАРЮ
УДК 616.36 – 008.6 - 02:615.03.065.
РОЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН ПЕЧІНКИ В РОЗВИТКУ СИНДРОМІВ,
ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З ПОБІЧНОЮ ДІЄЮ МЕДИКАМЕНТІВ
Н.В. Іванюшко-Назарко
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
м. Львів, Україна
У статті розглянуті деякі побічні ефекти лікарняних препаратів, а також наведені результати досліджень патологічних станів, які можуть посилити ризик
токсичності препаратів. Під спостереженням було 24 хворих (11 – з синдромом
Стівенса-Джонсона і 13 – з синдромом Лайелла або токсичним епідермальним
некролізом). Біохімічна оцінка гепатобіліарної системи хворих показала підвищення рівня трансаміназ у пацієнтів обох груп, зменшення рівня білка, а також гіпербілірубінемію та гіпернатріємію. Одержані результати підтверджують
важливу роль обмінних процесів у патогенезі синдрому Стівенса – Джонсона та
токсичного епідермального некролізу.
Ключові слова: побічна дія медикаментів печінка, токсичний епідермальний
некроліз, синдром Стівенса – Джонсона, синдром Лайєлла.
РОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПЕЧЕНИ В РАЗВИТИИ
СИНДРОМОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ
МЕДИКАМЕНТОВ
Н.В. Иванюшко-Назарко
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, г. Львов, Украина
В статье рассмотрены некоторые вопросы побочных эффектов лекарственных препаратов, а также представлены результаты исследований патологических состояний, которые могут увеличить риск токсичности препаратов. Под
наблюдением было 24 больных (11 – с синдромом Стивенса-Джонсона и 13 – с
синдромом Лайэлла или токсическим эпидермальным некролизом). Биохимическая оценка гепатобилиарной системы больных показала повышение уровня трансаминаз у пациентов обеих групп, снижение уровня белка, а также гипербилирубинемию и гипернатриемию. Полученные результаты подтверждают
важную роль обменных процессов в патогенезе синдрома Стивенса – Джонсона
и токсического эпидермального некролиза.
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Ключевые слова: побочное действие медикаментов, печень, токсический
эпидермальный некролиз, синдром Стивенса – Джонсона, синдром Лайэлла.
ROLE OF FUNCTIONAL LIVER CHANGES IN THE DEVELOPMENT
OF SYNDROMES ASSOCIATED WITH THE ADVERSE EFFECTS OF
MEDICINES
N.V. Ivanyushko-Nazarko
Danylo Halytsky Lviv National Medical University
Some issues on the side effects of drug products on the human body and the results
of investigations of pathological conditions that may increase the risks of drug toxicity
are are presented in the article.
Totally 24 patients were under observation (11 patients with Stevens-Johnson
syndrome and 13 patients with syndrome Laila or toxic epidermal necrolysis).
Biochemical evaluation of the hepatobiliary system in patients revealed the increase
in transaminase level in patients of both groups, the decrease in protein level,
hyperbilirubinemia and hypernatremia. The obtained results confirm an important
role of the metabolic processes in the pathogenesis of Stevens-Johnson syndrome
and toxic epidermal necrolysis, the development of its clinical picture and possible
consequences.
Key words: indirect action of medication, toxic epidermal necrolysis, liver, StevensJohnson syndrome, syndrome Laila
захворювань, травм) [1]. Побічні реакції за класифікацією ВООЗ поділяють на токсичні, алергічні, місцеві, реакції внаслідок взаємодії препаратів,
реакції на відміну препарату, тератогенні та канцерогенні ефекти [2].
Токсична дія ліків може бути наслідком абсолютного чи відносного їх
передозування [3], так і пов’язана з медикаментозною гепатотоксичністю самого препарату. Медикаментозна гепатотоксичність характеризується гепатоцелюлярними і позаклітинними
змінами (руйнування, апоптоз гепатоцитів та транспортних білків, цитолітична активація Т – клітин та ін.). Важ-

Вступ. Актуальним питанням сьогодення залишається проблема побічної дії лікарських середників та впливу їх на різні органи та системи людського організму. Лікарська речовина,
яка потрапляє в організм людини,
може проявити як терапевтичну дію,
так і викликати небажані наслідки.
За даними ВООЗ, побічна дія провокує у 0,4 - 20 % госпіталізованих хворих і у 2,5 - 28 % амбулаторних хворих
та викликає 0,3-1 % летальних випадків. Летальність від побічної дії лікарських засобів знаходиться у світі на 5
місці (після захворювань серцево-судинної системи, легень, онкологічних
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лива роль в розвитку синдромів, що
пов’язані з побічною дією медикаментів, належить кумуляції медикаментозного середника, яка буває матеріальною та функціональною. У даному випадку кумуляційним органом виступає
печінка. При порушенні її функції відбувається затримка елімінації та накопичення лікарського засобу в організмі, що сприяє розвитку характерних
шкірних синдромів [4]. Клінічні прояви побічної дії медикаментів можна
поділити на: шкірні (50-70%), гематологічні (20-35%), респіраторні (10-15%) та
вісцеральні 7-10% випадків [7].
Одними з найтяжчих шкірних
проявів побічної дії ліків є синдроми Стівенса-Джонсона (ССД) та синдром Лайєлла (СЛ), або токсичний
епідермальний некроліз (ТЕН). Ці
нозології є шкірно-слизовими захворюваннями та причиною їх виникнення (77 % випадків) є медикаментозні середники [8]. ССД – важке, нерідко фатальне (смертність складає
від 5 до 10% випадків) захворювання, з ураженням бульозними елементами слизової оболонки ротової порожнини, статевих органів та шкіри.
Патогенез ССД докінця не відомий.
Захворювання розглядають, як гіперергічну реакцію, яка впливає на кератиноцити і є спровокована інфекцією, медикаментозними середниками та токсичними агентами [9, 10].
Токсичний епідермальний некроліз є однією з найтяжчих реакцій організму на дію різних ксенобіотиків з
некрозом епідермісу, слизових оболонок і ураженням внутрішніх органів
[11]. Відомо, що ксенобіотики систем-

но діють на організм, а для більшості
важких металів печінка та нирки є органами-мішенями, що спричиняє зміни багатьох біохімічних показників
життєдіяльності організму. Синдром
Лайєлла супроводжується глибокими
розладами гемодинаміки і гомеостазу,
досить часто призводить до летального висліду (від 25% до 75% випадків)
[12, 13].
Виникненню шокового стану при
ТЕН сприяє швидке проникнення
вживаного медикаменту в певні спеціалізовані клітинні утворення життєво-важливих органів. Це обумовлено
підвищеною кумуляцією інтоксиканта в плазмових структурах, сповільненням інактивації токсико-алергічних речовин в гуморальних ланках і
обмеженням їх виведення з організму [14, 15]. В патогенезі ТЕН шокового стану первинні інтрацеллюлярні
ураження є основними механізмами.
У виникненні останніх безпосередню участь беруть процеси, що відбуваються в таких органелах як мітохондрії, лізосоми і в ензимних ланках
протоплазми клітин мозку, серця, печінки, нирок і кров’яних тілець [16]. У
різних органах наступає ряд функціональних і морфологічних змін, в організмі порушуються метаболічні процеси, зокрема і білковий обмін [17].
Мета дослідження: встановити
роль функціональних змін печінки, як
фонової ситуації в розвитку синдромів, що пов’язані з побічною дією ліків.
Матеріали та методи: під нашим
спостереженням перебувало 24 хворих – з них 11 хворих на ССД та 13 на
СЛ. Для оцінки стану хворого з ССД
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та ТЕН, проводили загальні клініколабораторні методи обстеження – біохімічні: активність аланінамінотрансферази (АлАТ), аспартатамінотрансферази (АсАТ) в сироватці крові,
вміст загального білірубіну і білка,
калію, йонізованого кальцію, натрію і
глюкози в сироватці крові, креатиніну
і сечовини в плазмі крові.
Вміст загального білірубіну в сироватці крові визначався за методом
Ієндрашика [18]. Принцип визначення загального білка в сироватці крові
базувався на основі біуретової реакції
[19]. Принцип визначення АлАТ полягав у реакції каталізації трансамінування між L-аланіном і 2-оксоглутаратом. Активність АсАТ визначалася
на основі реакції каталізації трансамінування між L-аспартатом і 2-оксоглутаратом [19].
Принцип визначення вмісту сечовини полягав у тому, що в присутності тіосемикарбазиду та йонів трьохвалентного заліза сечовина утворювала
з диацетилмоноксимом в сильно кислому середовищі червоний комплекс,
який фотометрували при довжині хвилі 490–540 нм, товщині шару – 1 см [20].
Креатин і креатинін – важливі
компоненти залишкового азоту в синтезі яких приймають участь амінокислоти аргинін, гліцин і метіонін. Визначення креатиніну в сироватці крові проводилося по кольоровій реакції
Яффе [20].
Рівень загального кальцію в сироватці крові визначали фотометричним методом [18]. Дослідження вмісту калію та натрію в крові проводили
методом полум’яної фотометрії [18].

Більшість хворих перебувала у віці
від 20 до 49 років, ССД – у віці 30-49
років; 11 пацієнтів, з них 6 осіб чоловічої та 5 жіночої статі, на ТЕН – старші
за 40 років – 13 пацієнтів, з них 8 осіб
чоловічої та 5 осіб жіночої статі.
Результати та їх обговорення. У
частини хворих виявлено стани, які
створювали фон для розвитку захворювань, таких як: сенсибілізація лікарськими речовинами, які приймали 15 пацієнтів (8 на ССД і 7 на ТЕН)
протягом тривалого часу з приводу
супутньої патології (хронічний гепатит, хронічний холецистит, хронічний
гастродуоденіт, тощо). В ycix випадках передував тривалий професійний
контакт iз ксенобіотиками (фотосенсибілізаторами, фарбами, харчовими
барвниками, медикаментами), які відомі як алергени. Привертає увагу висока частота захворювань шлунковокишкового тракту та, зокрема, гепатобіліарної системи (у 17 хворих).
Клініко-лабораторне
обстеження
хворих на ССД та ТЕН виявило різні
кількісні зміни біохічних показників, характерних для дерматозу (табл. 1). У всіх
хворих визначалась активність індикаторних або клітинних ферментів, зокрема АлАТ та АсАТ, з метою верифікації
печінково-клітинної недостатності.
При ССД встановлено підвищення рівня (р<0,01) АсАТ, АлАТ та достовірне (р<0,05) пониження вмісту
загального білка; тенденцію до збільшення загального білірубіну, натрію,
креатиніну та сечовини; зменшення
калію, йонізованого кальцію в крові.
Відмінностей, порівняно з середніми
значеннями практично здорових осіб,
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не встановлено. Найбільше відхилення біохімічних показників визначено
у хворих на ТЕН, особливо при блискавичному та гострому перебігу. Достовірне підвищення в цих періодах
спостерігалось таких показників як
АлАТ, білірубін, креатинін (р<0,01),
сечовина, натрій (р<0,05).
При порівнянні показників хворих
ТЕН з параметрами у практично здорових людей з’ясовано, що вміст загального білка при ТЕН знаходиться
помітно нижче нижньої границі нормальних величин (блискавичний період – р<0,05, гострий - р<0,01). Частіше зниження концентрації загального білка спостерігали в хворих, у яких
на еритемному фоні мали місце значні
висипання міхурців з серозним або
серозно-геморрагічним вмістом.
Не дивлячись на неспецифічність
цих ферментів, зміни АлАТ і АсАТ мають значне діагностичне значення при
розвитку гострого гепатиту. Оскільки гіпертрансаміназемія залежить від
ушкодження гепатоцитів, то підвищення рівня АлАТ і АсАТ у сироватці
крові показує не тільки глибину функціонального пошкодження печінки,
але й служить також для контролю
ефективності лікування.
Для оцінки пігментного і вуглеводного обміну печінки визначався
рівень загального білірубіну та глюкози сироватки крові у хворих на ТЕН.
Вміст глюкози не відрізнявся від аналогічного показника у практично здорових осіб, а вміст загального білірубіну був достовірно підвищений
(р<0,01), як в гострому, так і блискавичному періоді ТЕН.

Серед показників електролітного спектра сироватки крові звертає
на себе увагу фактично (р<0,05) підвищений рівень натрію. Вміст калію
і йонізованого кальцію в сироватці
крові хворих на ТЕН був в межах показників контрольної групи. Показники вмісту сечовини і креатиніну в
плазмі крові були вищі в 1,6 і 2,0 рази відносно рівня у практично здорових осіб. Оскільки сечовина і креатинін – основні продукти обміну пуринових основ, які входять до складу
білків-нуклеотидів, підвищений вміст
сечовини у плазмі крові в обстежених,
свідчить про існування метаболічних
розладів, які протікають з посиленим
розпадом клітин і нуклеопротеїдів,
зокрема, при голодуванні, інтоксикаціях, алергічному статусі, печінковій
недостатності.
Більшість хворих віком 20-49 років. З факторів, найчастіш провокуючих ТАД, пацієнти вказували на прийом лікарських засобів (15 хворих).
Звертає увагу висока частота захворювань шлунково-кишкового тракту
і гепатобіліарної системи (17 хворих).
Отже проведені комплексні біохімічні обстеження хворих виявили такі
зміни показників: на ССД – збільшення рівня трансаміназ (у 2,2-2,4 рази) та
пониження загального білка в 1,2 рази;
на ТЕН – розлади з боку внутрішніх
органів, в першу чергу, печінки і нирок, які зводилися до підвищення активності АлАТ – 4,2рази, АсАТ – 5,1 рази, тобто гіпертрансаміназемія вказує
на ушкодження гепатоцитів у хворих
з ССД і ТЕН. Зниження вмісту загального білка (в 1,2-1,3 рази), гіпербіліру73
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бінемії, гіпернатріємії (в 1,2-1,4 раза),
підвищення вмісту креатиніну та сечовини в 1,6-2,0 рази в плазмі крові свідчить про посилений розпад клітин і
нуклеопротеїдів при ТЕН.
Результати біохімічного дослідження підтвердили важливу роль
розладів обмінних процесів у патогенезі ССД і ТЕН.
Проведені комплексні загальноклінічні та біохімічні обстеження
хворих на ТАД із застосуванням вищенаведених показників дозволили
виявити метаболічні розлади або їх
відсутність.

Висновки. Отримані результати
дали можливість виявити у хворих
на ССД і ТЕН зміни з боку внутрішніх органів, в першу чергу печінки, які
зводилися до підвищення активності
транаміназ, зниження вмісту загального білка, при ТЕН і гіпербілірубінемії, гіпернатріємії. Це послужило підтвердженням тези про важливу роль
розладів обмінних процесів в патогенезі ТЕН та ССД і формуванні їх клінічної картини та можливих наслідків, а також потреби у медикаментозній корекції.
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ХВОРОБА КАРОЛІ: КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК
М.А. Бичков, А.Л. Демидова, З.М.Кіт
Львівський Національний медичний університет імені Данила Галицького,
Львів, Україна.
Стаття присвячена опису рідкісного клінічного випадку – хвороби Каролі
(кістозна трансформація жовчних протоків). Ця патологія є важливою проблемою сучасної медицини. У публікації відображені сучасні уявлення про патогенез, принципи діагностики та лікування хвороби Каролі.
Ключові слова: хвороба Каролі, кістозна трансформація жовчних протоків.
БОЛЕЗНЬ КАРОЛИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Н.А. Бычков, А.Л. Демыдова, З.М. Кит
Львовский Национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, г.Львов, Украина.
Статья посвящена описанию редкого клинического случая – болезни Кароли
(кистозная трансформация желчных протоков). Эта патология является важной проблемой медицины. В публикации отражены современные представления о патогенезе, принципах диагностики и лечения болезни Кароли.
Ключевые слова: болезнь Кароли, кистозная трансформация желчных проток.
CAROLI DISEASE: CASE REPORT
M.А. Bychkov, А.L. Demydova, Z.М. Kit
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine.
The article describes a rare clinical case – Caroli disease (cystic transformation
of the bile duct). This pathology is an important problem of modern medicine. The
publication reflects the current understanding of the pathogenesis, diagnosis and
treatment principles of Caroli disease.
Keywords: Caroli disease, cystic transformation of bile duct.
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Внаслідок впровадження в діагностику гастроентерологічних захворювань прямих методів холангіографії, ультразвукового дослідження,
рентгенівської комп’ютерної томографії все частіше виявляються випадки кістозного розширення внутрішньопечінкових жовчних проток і
пов’язаних з ними патологічних змін
позапечінкових проток і паренхіми
печінки [1, 2]. Однак відомості про такий вид жовчної патології розрізнені
і недостатньо представлені у світовій
літературі.
Кістозне розширення внутрішньопечінкових жовчних проток вперше
описали Н. Vachel і W. Stevens у 1906
році. Проте більш детальний опис захворювання було зроблено у 1958 році
J. Сагоli і С. Couinaud, з цього часу дана нозологічна форма отримала назву
хвороба Каролі. На думку J. Сагoli це
захворювання від інших непаразитарних кістозних захворювань печінки
відрізняло сегментарне мішкоподібне
розширення внутрішньопечінкових
жовчних проток, відсутність ознак
портальної гіпертензії, схильність до
жовчнокам’яної хвороби, холангіту й
абсцесу печінки [1].
До 1980 року в світовій літературі
було описано всього 100 спостережень
кістозного розширення внутрішньопечінкових жовчних проток. Серед
пацієнтів переважали особи молодого
віку, хоча захворювання могло дебютувати у будь-якому віці. Воно зустрічається однаково часто як у чоловіків,
так і жінок. Захворювання виявлено у
Європі, Середній Азії та Китаї. Насьогодні за оцінками захворюваності по-

казано, що така нозологія зустрічається 1 випадок на 1 млн населення [3, 4].
Встановлено, що ця форма захворювання успадковується за аутосомно-рецесивним типом. Вроджений
характер його підтверджено наявністю описаних змін у новонароджених,
частим поєднанням з кістозним ураженням нирок і менш частим – з кістами підшлункової залози [1, 5].
Ураження печінки частіше носить
двосторонній характер, хоча мішкоподібному розширенню більшою мірою може піддаватися або права, або
ліва частка печінки. Описані випадки
ізольованого ураження однієї з часток
печінки, частіше лівої. J. Caroli і співавт. описали хворого з поєднанням
кістозного розширення внутрішньопечінкових жовчних проток з вродженим фіброзом печінки. J. Caroli на підставі аналізу власних спостережень і
даних світової літератури виділив дві
форми досліджуваної аномалії: ізольовану, яка характеризується мішкоподібними, чіткими і пальцевидними дилатаціями внутрішньопечінкових жовчних протоків, і її поєднання
з вродженим фіброзом печінки. Для
другої форми характерні – виражений
портальний фіброз, розширення дрібних внутрішньопечінкових жовчних
протоків [3, 6].
U. Boquien і співавт. представили
інтраопераційні холангіограми 5 пацієнтів з вродженим фіброзом печінки,
причому у всіх було розширення внутрішньопечінкових жовчних протоків. На думку М. Dusol і співавт., майже всі випадки кістозної трансформації внутрішньопечінкових жовчних
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протоків, поєднуються з вродженим
фіброзом печінки. U. Sulkowsky і співавт. виявили його в 10% спостережень [1]. Ймовірно, що ці два стани
є різними стадіями одного захворювання, яке характеризується перипортальним фіброзом або розширенням
жовчних протоків. Хоча частіше спостерігається поєднання форм: переважання процесів фіброзування обумовлює вроджений фіброз печінки, а
превалювання кістозного розширення протоків – хворобу Каролі.
Можливість поєднання кіст позапечінкових жовчних протоків і кістозного розширення внутрішньопечінкових протоків широко обговорюється у науковій літературі. До 1980 р.
описано близько 1000 випадків кіст
позапечінкових жовчних протоків.
F. Alonso-Lej і співавт. запропонували класифікацію, виділивши три типи кіст загальної жовчної протоки:
веретеноподібні, мішкоподібні і преампулярні. У період створення цієї класифікації кістозне розширення
внутрішньопечінкових жовчних протоків вважали вкрай рідкісним захворюванням. Однак, після публікації J.
Caroli було опубліковано багато повідомлень про поєднання кіст жовчних
протоків із кістами загальної жовчної
протоки [1]. Враховуючи це, згадана
класифікація F.Alonso-Lej і співавт.
була доповнена ще двома типами ураження жовчних протоків: поєднання
кісти загальної жовчної протоки з кістозним розширенням внутрішньопечінкових протоків, ізольована форма
кістозного розширення внутрішньопечінкових жовчних протоків [1].

J. Barros і співавт. [7] представили
результати аналізу літератури, присвяченої хворобі Каролі. На підставі
комплексного інструментального обстеження 46 хворих з урахуванням
як гістологічної структури, так і морфології жовчних протоків виділено
кілька варіантів поєднання патології внутрішньопечінкових протоків.
У 6 випадках (13%) була ізольована
форма кістозного розширення внутрішньопечінкових жовчних шляхів
з вродженим фіброзом печінки; в 10
спостереженнях (21,7%) була або кіста загальної жовчної протоки, або її
ідіопатичне розширення без ознак порушення пасажу жовчі, в 14 спостереженнях (30%) всі три аномалії поєднувались. На підставі цих даних автори
прийшли до висновку, що вроджений
фіброз печінки, вроджене кістозне
розширення внутрішньопечінкових
жовчних протоків (хвороба Каролі),
кісти загальної жовчної протоки й інші варіанти розширення позапечінкових жовчних протоків без порушення
пасажу жовчі, можливо є одним і тим
же вродженим захворюванням з різними типами домінування одного з
елементів патології.
У зв’язку з наведеними класифікаціями кістозної трансформації жовчних ходів були пропозиції про допустимість віднесення до хвороби Каролі
всіх випадків виявлення кістозного
розширення внутрішньопечінкових
жовчних протоків. Проте, така позиція була заперечена, бо захворювання, описане J. Caroli [3], є вродженим,
і при ньому немає обструкції позапечінкових протоків. Жовтяниця у па79
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цієнтів з хворобою Каролі виникає
лише в разі утворення внутрішньопечінкових каменів при двосторонньому ураженні печінки і при потраплянні конкрементів до загального
жовчного протоку при ураженні однієї частки. Після відновлення пасажу
жовчі зворотного розвитку кісти не
спостерігається.
Ряд авторів описують внутрішньопечінкове розширення жовчних
протоків за наявної обструкції жовчовивідних шляхів: атрезія загального жовчного протоку, стриктури
жовчних протоків. У таких пацієнтів,
після налагодження адекватного зовнішнього дренажу або відновлення
пасажу жовчі, внутрішньопечінкові
кісти піддавалися зворотньому розвитку. Тому при наявності перешкоди
відтоку жовчі, що сполучається з кістозною дилатацією внутрішньопечінкових жовчних протоків, мабуть, слід
говорити про синдром Каролі [1].
Однією з характерних рис хвороби Каролі є схильність до каменеутворення [3]. Більшість авторів описують
внутрішньопечінковий холелітіаз, а
також випадки, коли камені були виявлені в загальній жовчній протоці і
жовчному міхурі. За даними J. Barros
і співавт. [7], внутрішньопечінкові
камені зустрічаються в 34,1% спостережень кістозного розширення внутрішньопечінкових жовчних протоків, камені жовчного міхура – в 21%
спостережень.
Провідними клінічними симптомами при хворобі Каролі є гарячка, біль у правому підребер’ї. Дані
фізикального обстеження пацієнтів

з хворобою Каролі, як правило, малоінформативні. Захворювання не
перешкоджає фізичному розвитку,
функція печінки не страждає. При загостреннях процесу можна виявити
жовтяницю. Захворювання найчастіше дебютує серед осіб молодого віку (20–30 років) клінікою печінкової
коліки. Основні симптоми захворювання з’являються у зв’язку з формуванням внутрішньопечінкових конкрементів, які посилюють стаз жовчі
в кістах, і холангітом. Перший напад
захворювання зазвичай вдається усунути антибактеріальною, дезінтоксикаційною та спазмолітичною терапією. Дрібні камені відходять і безсимптомний період триває до декількох
років, після чого знову виникає спалах холангіту з болями у правому
підребер’ї. Отже захворювання перебігає циклічно. З часом напади стають
важчими. У пацієнтів з локалізацією
кіст в одній частці жовтяниця розвивається нечасто, її поява пов’язана з
виходом дрібних конкрементів з кіст
до загальної жовчної протоки. При
двосторонньому ураженні печінки
жовтяниця як і гарячка є поряд з болями у правому підребер’ї, основним
симптомом [1].
Різні форми хвороби Каролі мають
різні варіанти перебігу. Ізольована
форма захворювання з переважанням
кістозної трансформації над процесами фіброзу печінки перебігає з клінічною картиною рецидивуючого холангіту і жовтяниці, веде в остаточному
підсумку до формування внутрішньопечінкових абсцесів з розвитком септицемії. У разі переважання процесів
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фіброзу печінки на перший план виступає клініка внутрішньопечінкової
портальної гіпертензії з рецидивами
шлунково– кишкових кровотеч [1].
У літературі є повідомлення про
рідкісні поєднання кістозного розширення внутрішньопечінкових жовчних шляхів із протяжними стриктурами загального жовчного протоку і стенозу або облітерації стовбура
ворітної вени, що клінічно проявляється позапечінковою портальною гіпертензією. Особливістю даного контингенту пацієнтів є почерговий або
одночасний прояв механічної жовтяниці, нерідко з холангітом, і кровотеч
з варикозно розширених вен гастроезофагеальної зони [1]. Прогноз захворювання надзвичайно серйозний.
Смерть настає внаслідок септицемії,
шлунково-кишкової кровотечі, печінкової недостатності.
Діагностика кістозної трансформації жовчних протоків до теперішнього
часу викликає певні труднощі. Невипадково, що найчастіше правильний
діагноз встановлюється на підставі прямого контрастування жовчних
протоків при проведенні ретроградної холангіографії, черезшкірної черезпечінкової або інтраопераційної
холангіографії [1]. Інформативність
внутрішньовенної та пероральної холангіографії значно нижча, хоча є повідомлення про її успішне застосування в діагностиці [7].
Лікування хвороби Каролі залишається проблемою, як і в 1968 р, коли J. Caroli висловив думку про те, що
це страждання непідвладне хірургії.
На даний час, хоча й існує кілька хі-

рургічних методів, що застосовуються при лікуванні хвороби Каролі, всі
вони в основному малоефективні і
носять паліативний характер. Зазвичай вони пов’язані з виконанням внутрішнього і зовнішнього дренування
аномальних протоків через загальну
жовчну протоку, але такий спосіб дренування не усуває рецидивів холангіту. Лише в рідкісних випадках, коли
аномальні протоки є тільки в одній
частці, резекція її забезпечує видужання [1].
Нові перспективи відкрилися з
розробкою і впровадженням методів
черезпечінкової холангіостомії, черезшкірної трансумбілікальної холангіостомії, які дозволяють тривало катетеризувати кістозні порожнини, здійснюючи їх декомпресію і санування. У
молодих пацієнтів при важких варіантах поширених білатеральних уражень
жовчних протоків може бути доцільною трансплантація печінки [1].
Враховуючи рідкісність даної патології, складність диференційної діагностики, пропонуємо розглянути
клінічний випадок хвороби Каролі.
Хвора М., 27 років, поступила в ургентному порядку зі скаргами на загальну слабість, збільшення живота
в об’ємі. Відомо, що попередньо лікувалася з приводу цирозу печінки та
кровотечі з варикозних вен стравоходу. З анамнезу також відомо, що хворіє близько року і лікувалася в Києві в
Інституті педіатрії, акушерства і
гінекології НАМН України. Була прооперована з приводу вагітності на 7
місяці – кесарський розтин. У хворої
діагностовано цироз печінки в стадії
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декомпенсації, гепатоспленомегалія,
гіпербілірубінемія. На початку року
була прооперована з приводу ендометриту – проведена екстирпація матки. Через місяць – стан хворої погіршився, шлунково-кишкова кровотеча
з варикозних вен стравоходу. Лікувалася, консультована з приводу трансплантації печінки. Через місяць – рецидив шлунково-кишкової кровотечі.
Скерована на лікування в ургентному
порядку до лікарні швидкої медичної
допомоги.
Загальний стан важкий. У свідомості. Шкірні покриви бліді, жовтушного забарвлення. Периферичні лімфовузли не збільшені. Температура тіла
37,00С. Дихання самостійне, частота
дихання – 17/хв. Пульс 86 ударів на хвилину, ритмічний. АТ 120/80 мм рт. ст.
Границі серця в межах норми. Тони серця дещо ослаблені. Язик вологий, злегка
обкладений білим нальотом, ковтання вільне. Живіт овоїдної форми, симетричний, бере участь у диханні, збільшений в об’ємі. Симптом Пастернацького від’ємний з обох сторін.
На УЗД – асцит, цироз печінки,
спленомегалія, ознаки хронічного холециститу, полікістоз нирок.
При ендоскопії виявлено варикозно поширені вени стравоходу 2-3 ст.,
розширені вени субкардії шлунка. Печінкова гастропатія. Недостатність
нижнього стравохідного сфінктера.
Дані лабораторних досліджень. Загальний аналіз крові: гемоглобін – 86 г/л,
еритроцити – 3,2 Т/л, ШОЕ – 27 г/л, лейкоцити – 8,0 Г/л. Загальний аналіз сечі:
реакція кисла, питома вага 1012, колір
світло-жовтий, білок – 0,132 г/л. Біохі-

мічний аналіз крові: білірубін крові – 21,0
ммоль/л, АлАТ – 27,0 ммоль/ год.л,
АсАТ – 49,6 ммоль/ год.л, загальний білок – 53 г/л, сечовина – 23,9 ммоль/л, креатинін – 190,8 ммоль/л. Коагулограма:
протромбіновий індекс – 88,2%, час рекальцифікації – 64 сек, фібриноген – 3,4.
Комп’ютерна томографія органів
черевної порожнини: ознаки дифузних
змін печінки, портальної гіпертензії, інфаркту селезінки, гепатоспленомегалії і розширення внутрішньопечінкових жовчних протоків, полікістозу нирок, асциту, кісти головки
підшлункової залози, конкременти
жовчного міхура.
При проведенні магнітно-резонансної холангіографії відмічено дилатацію внутрішньопечінкових жовчних протоків, у більшій мірі розширені дистальні гілки печінкових ходів.
Жовчні шляхи не мають звичної анатомічної структури. Загальна жовчна протока і розгалуження в місці
відходження дольових жовчних протоків візуалізуються не чітко.
На основі об’єктивного обстеження, зібраного анамнезу захворювання,
отриманих результатів лабораторно-інструментальних досліджень пацієнтці встановлений діагноз – хвороба Каролі: вроджений фіброз печінки,
полікістоз нирок, портальна гіпертензія. Варикоз вен стравоходу 2-3 ст.
Стан після кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу. Гепатоспленомегалія з гіперспленізмом. Анемія.
Враховуючи тяжкість соматичного захворювання лікування та спостереження проводилось у відділенні
реанімації та інтенсивної терапії.
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У подальшому пацієнтку виписали
під спостереження гастроентеролога
за місцем проживання. Рекомендовано повторна консультація з приводу
трансплантації печінки.

Таким чином, описаний клінічний
випадок і аналіз літератури демонструють актуальність проблеми діагностики та лікування хвороби Каролі для лікарів-практиків.
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