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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ГЕПАТИТА Е

М.И. Михайлов, К.К. Кюрегян

«ГУ НИИ Полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова 
РАМН», г. Москва, РФ.

В статье анализируются особенности эпидемиологии гепатита Е в мире (об-
зор литературы) и результаты собственных исследований выявления антител к 
вирусу гепатита Е среди населения Российской Федерации.

Ключевые слова: гепатит Е, эпидемиология гепатита Е, распространённость 
анти-ВГЕ среди населения, изоляты гепатита Е.

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ГЕПАТИТУ Е

М.І. Міхайлов, К.К. Кюрегян

«ДУ НДІ Поліомієліту і вірусних енцефалітів ім. М.П. Чумакова РАМН», 
м.  Москва, РФ.

У статті аналізуються особливості епідеміології гепатиту Е в світі (огляд лі-
тератури) та результати власних досліджень, описуються виявлення антитіл до 
вірусу гепатиту Е серед населення Російської Федерації.

Ключові слова: гепатит Е, епідеміологія гепатиту Е, ізоляти гепатиту Е, по-
ширеність анти-ВГЕ серед населення.

EPIDEMIOLOGY OF HEPATITIS Е

M.I. Mihailov, K.K. Kjuregyan

State Establishment Scientifi c Research Institute of “Poliomyelitis and viral 
encephalitis named aft er M.P. Chumakov of Russian Academy of Medical Sciences”, 
Moscow, RF

Peculiarities of epidemiology of hepatitis E in the world (literature review) and 
results of own investigations of identifi cation of antibodies against hepatitis E virus 
among the population of the Russian Federation have been analyzed in the article.

Key words: hepatitis E, epidemiology of hepatitis E, distribution of anti-HEV 
among population, isolates of hepatitis E.

АКТУАЛЬНА  ПРОБЛЕМА 
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Эпидемиология ГЕ в гиперэнде-
мичных странах, где данная инфекция 
связана с циркуляцией генотипов 1 и 
2, настолько отличается от эпидемио-
логии ГЕ в странах, где большинство 
случаев заболевания связано с инфи-
цированием генотипами 3 и 4, что мо-
жет сложиться впечатление, что речь 
идет о двух разных вирусах.

Инфекция, вызываемая ВГЕ 1 и 2 
генотипов, преимущественно прояв-
ляется в виде вспышек острого гепа-
тита различной интенсивности, а так-
же спорадических случаев, в странах 
тропического и субтропического по-
яса. Исследования, проведённые в ги-
перэндемичных по ГЕ регионах, вы-
явили ряд эпидемиологических осо-
бенностей [1]:
• ведущий механизм передачи виру-

са – фекально-оральный, реализуе-
мый через инфицированную воду;

• резко выраженная территориаль-
ная неравномерность заболевае-
мости ГЕ, связанная с качеством 
коммунального обустройства тер-
риторий и, особенно, с санитар-
ным состоянием источников пи-
тьевого водоснабжения;

• низкая контагиозность больных 
ГЕ и незначительная очаговость в 
их семьях. Контактная передача от 
человека к человеку осуществля-
ется через фекальное загрязнение 
бытовых предметов (например, 
кухонной посуды);

• заболевают, главным образом, ли-
ца в возрасте от 15 до 40 лет, имею-
щие антитела класса IgG к гепатиту 
А. Среди больных ГЕ соотношение 
мужчин и женщин составляет 2:1;

• ранние сезонные подъёмы заболе-
ваемости (летние месяцы) и с пе-
риодичностью в 7-8 лет;

• высокие показатели летальности 
среди беременных женщин, инфи-
цированных ВГЕ.
Наличие, помимо вспышек, спора-

дических случаев ГЕ позволяет счи-
тать, что в эндемичных регионах во-
дный путь передачи является веду-
щим, но не единственным. Возможна 
реализация контактно-бытового и 
пищевого пути передачи. Инфициро-
вание ГЕ в результате контакта с зара-
жёнными ВГЕ животными и употре-
бление в пищу их мяса, по-видимому, 
не имеет эпидемиологического значе-
ния, так как носит единичный харак-
тер [2], поскольку в данных регионах 
у заболевших людей выделяют ВГЕ 1 
или 2 генотипа, а у животных – 3 или 
4 генотипа.

В отличие от гиперэндемичных 
по ГЕ территорий, в странах умерен-
ного пояса, рассматриваемых как не-
эндемичные по данной инфекции, 
регулярно выявляют только спора-
дические случаи заболевания. Лабо-
раторно подтверждены и описаны 
незавозные (автохтонные) случаи за-
болевания ГЕ практически во всех 
странах Европы и Северной Амери-
ки, связанные с инфицированием 
ВГЕ генотипов 3 и 4 [3]. Большинство 
случаев автохтонной ВГЕ-инфекции 
описано у мужчин старше 40 лет [4]. 
Результаты расследования случаев 
ВГЕ-инфекции, вызванной генотипа-
ми 1 и 2 в странах умеренного пояса, 
свидетельствуют об их завозной при-
роде [5], что указывает на отсутствие 
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циркуляции этих генотипов ВГЕ за 
пределами гиперэндемичных терри-
торий.

Серологические исследования, 
проведённые в разных регионах ми-
ра с использованием новых диагно-
стических препаратов для выявления 
антител к ВГЕ, установили повсемест-
ное распространение анти-ВГЕ клас-
са IgG в сыворотках крови «условно» 
здоровых лиц, проживающих на неэн-
демичных по этой инфекции террито-
риях (табл. 1). Эти результаты свиде-
тельствуют о повсеместной, но нерав-
номерной циркуляции ВГЕ.

Ранее были получены сведения 
о частоте выявления анти-ВГЕ в от-
дельных регионах России. Среди пер-
вичных доноров крови этот показа-
тель достигает 4% [16, 1, 17], однако 
общая картина распространенности 
анти-ВГЕ среди населения России от-
сутствует. В связи с этим очевидна не-
обходимость масштабного исследова-
ния по выявлению маркеров ГЕ, как 

анамнестических, так и маркеров те-
кущей ВГЕ-инфекции, среди населе-
ния разных регионов РФ, географиче-
ски удаленных друг от друга и разли-
чающихся своими климатическими, а 
также демографическими и социаль-
ными характеристиками.

В негиперэндемичных по ГЕ реги-
онах, где нет условий для реализации 
фекально-орального механизма пе-
редачи вируса, распространение ГЕ 
может быть связано с другими (те-
оретически возможными путями). 
Описаны случаи парентеральной 
[12] и контактно-бытовой [18] пере-
дачи ВГЕ, однако они, по-видимому, 
являются слишком редким явлением, 
чтобы объяснить широкую распро-
страненность анамнестических анти-
ВГЕ среди населения стран умерен-
ного климата.

Ведущее место в структуре путей 
передачи ВГЕ на негиперэндемичных 
территориях отводится передаче от 
животных.

Таблица 1

Частота обнаружения анти-ВГЕ среди «условно» здорового населения 
неэндемичных по ГЕ стран

Страна Количество обследованных лиц, N Обнаружение анти-ВГЕ, % Источник
Великобритания 838 16,0% [6]

Германия 511 3,9% [7]
Франция 1998 3.20% [8]
Испания 775 2,2% [9]

Дания 461 20,6% [10]
Новая Зеландия 265 4%; 2,5%* [11]

Греция 2636 0,2-0,5% [12]
США 18,695 21% [13]

Канада 393 3% [14]
Япония 22,027 5,3% [15]

* – возраст до 40 лет
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В настоящее время установлено, 
что ГЕ является зоонозной инфек-
цией. Это подтверждается наличием 
случаев заражения людей при употре-
блении в пищу термически недоста-
точно обработанного мяса животных 
(свинины, оленины), инфицирован-
ных ВГЕ 3 и 4 генотипа. Исчерпываю-
щим доказательством того, что имен-
но мясо животных служит источни-
ком вируса, является идентичность 
нуклеотидных последовательностей 
ВГЕ, выделенных от заболевших и из 
мясных продуктов.

В настоящее время отсутствует 
чёткое понимание механизма реали-
зации пищевого пути передачи ВГЕ от 
инфицированного животного к чело-
веку. В опытах по экспериментально-
му инфицированию различных жи-
вотных продемонстрирована необхо-
димость значительной дозы вируса 
для реализации пищевого пути пере-
дачи инфекции. Наибольшее число 
случаев заражения связаны с употре-
блением в пищу печени животных. 
Очевидно, печень животного как ос-
новной орган репликации ВГЕ обе-
спечивает попадание значительного 
количества вируса в восприимчивый 
организм человека.

Исследов ания,  пр ов едённые 
P.G.  Halbur [19], показали, что недо-
статочная термическая обработка 
мяса, а также его замораживание, не 
приводят к снижению способности 
ВГЕ вызывать инфекцию у свиней. Ре-
гистрируемые случаи ГЕ, возникшие 
после употребления сырого или плохо 
прожаренного мяса, полностью под-
тверждают эти данные.

Накоплено значительное число 
свидетельств о том, что лица, по ро-
ду своей профессиональной деятель-
ности имеющие контакт с животны-
ми, подвержены повышенному риску 
инфицирования ВГЕ по сравнению 
с теми, кто такого контакта не име-
ет. Это обстоятельство указывает на 
зоо нозный характер ВГЕ-инфекции в 
рамках реализации фекально-ораль-
ного механизма передачи. Значитель-
но более высокая частота выявления 
анти-ВГЕ среди работников свино-
ферм [20, 21], мясных комбинатов, а 
также ветеринаров служит показа-
телем интенсивности передачи ВГЕ 
от свиней человеку. При этом основ-
ными факторами риска выявления 
анти-ВГЕ являются длительный стаж 
работы [20] и контакт с животными 
двух-четырёхмесячного возраста, т.е. 
в период выделения ими ВГЕ [22].

Таким образом, доказательством 
зоонозной природы ГЕ служат следу-
ющие факты:
• наличие ВГЕ у свиней и его доста-

точно широкое распространение;
• более частое обнаружение антител 

к ВГЕ у лиц, имеющих профессио-
нальный контакт со свиньями;

• наличие доказанных случаев зара-
жения ВГЕ человека от свиньи.
Хотя риск зоонозной ВГЕ-

инфекции в настоящее время уста-
новлен, не во всех случаях автохтон-
ной ВГЕ-инфекции удаётся просле-
дить связь с употреблением в пищу 
мяса свиньи или оленя или контак-
том с животными, или отходами их 
жизнедеятельности. Выявлена и под-
тверждена передача ВГЕ-инфекции 
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человеку только от 2 видов животных 
– от оленя и свиньи (дикой и домаш-
ней). Роль свиней как резервуара ВГЕ 
на негиперэндемичных территориях 
также подтверждается обнаружени-
ем РНК ВГЕ в сточных водах местных 
свиноводческих ферм, скотобоен и в 
городских канализационных стоках. 
Последнее наблюдение подтверждает 
возможность водного пути передачи 
ВГЕ в странах умеренного климата в 
случае контаминации источников во-
доснабжения канализационными сто-
ками.

Частота выявления анти-ВГЕ в 
образцах сыворотки крови свиней в 
разных регионах мира, в том числе в 
индустриальных странах, может до-
стигать 80-90% [23, 24], что свидетель-
ствует о широком и повсеместном 
распространении ВГЕ среди этих жи-
вотных. 

По данным литературы изоляты 
ВГЕ были выделены от домашних и 
диких свиней во многих странах ми-
ра – в Великобритании, Венгрии, Ита-
лии, Дании, Испании, Нидерландах, 
Чехии, Канаде, Китае, США, Японии. 
Все выделенные от свиней изоля-
ты принадлежат к 3 и 4 генотипам. В 
большинстве случаев изоляты вируса, 
полученные от людей на негиперэнде-
мичных территориях, филогенетиче-
ски сходны с изолятами, выделенны-
ми от свиней, что указывает на общий 
источник происхождения вирусных 
вариантов [25, 26]. Эти данные под-
тверждают предположение о том, что 
ВГЕ свиней играет роль в поддержа-
нии циркуляции вируса на неэнде-
мичных территориях.

Анализ результатов генотипиро-
вания изолятов ВГЕ, выделенных от 
людей и свиней, установил различия 
между регионами, эндемичными и не-
эндемичными по ГЕ. Исследования, 
проведенные в Мексике и Таилан-
де, где в подавляющем большинстве 
случаев ВГЕ человека представлен 1 
и 2 генотипами, среди свиней цирку-
лирует ВГЕ 3 генотипа [27]. Цирку-
ляция разных генотипов ВГЕ в чело-
веческой популяции и среди свиней 
свидетельствует о том, что в гиперэн-
демичных по ГЕ регионах значение 
ВГЕ-инфицированных свиней как ис-
точника ВГЕ для человека невелико. 
Тем не менее, и на эндемичных по ГЕ 
территориях свиньи могут являть-
ся источником ВГЕ-инфекции. Н. Fu 
с соавторами при исследовании об-
разца РНК ВГЕ, полученного от чело-
века (изолят CHN-XJ-HE29) и образ-
ца РНК ВГЕ, полученного от свиньи 
(изолят CHN-XJ-SW50) на террито-
рии Китая, выявили 100% идентич-
ность между ними [2].

Данные о выявлении РНК ВГЕ, 
циркуляции и генетическом разно-
образии вируса среди домашних сви-
ней на территории РФ практически 
отсутствуют. ГЕ не является в РФ за-
болеванием, подлежащим обязатель-
ной регистрации, а лабораторная ди-
агностика этой инфекции внедрена 
только в некоторых регионах страны. 
В связи с этим, вероятно, многие слу-
чаи ГЕ регистрируются как «гепатит 
неясной этиологии».

Для практического здравоохра-
нения сведения о циркуляции ВГЕ 
необходимы для выявления групп 



Гепатологія, 2016, № 3

11

риска и потенциальных источни-
ков инфицирования в регионах со 
спорадической заболеваемостью ГЕ. 
Данные о распространенности ВГЕ 
среди людей и животных в разных 
регионах России позволят научно 
обосновать перечень мероприятий, 
необходимых для профилактики ин-
фицирования ВГЕ.

Частота выявления антител к 
вирусу гепатита Е среди «условно» 
здорового населения Российской 
Федерации. Данные литературы 
свидетельствуют о циркуляции ви-
руса гепатита Е (ВГЕ) в странах уме-
ренного климата, ранее считавшихся 
неэндемичными по гепатиту Е (ГЕ). 
Это позволяет предполагать нали-
чие незавозной ВГЕ-инфекции и на 
территории Российской Федерации. 
Однако сведения о частоте выявле-
ния маркеров инфицирования ВГЕ в 
России до начала наших исследова-
ний носили ограниченный характер, 
поскольку исследователи ограничи-
вались определением антител к ВГЕ 
(анти-ВГЕ) в отдельных группах на-
селения нескольких регионов стра-
ны [1, 15, 28]. В связи с этим для из-
учения интенсивности циркуляции 
ВГЕ в РФ необходимо определить 
частоту выявления анти-ВГЕ в пред-
ставительных выборках условно-
здорового населения географически 
уделённых друг от друга регионов. 
Для решения данной задачи прово-
дили определение анти-ВГЕ класса 
IgG, свидетельствующие о встрече 
организма с вирусом, среди «услов-
но» здорового населения 6 регио-
нов РФ  – Московской, Ростовской, 

Свердловской областей, Хабаровско-
го края, Республики Саха (Якутия) 
и Республики Тыва. В каждом реги-
оне в исследование было включено 
около 1000 человек всех возрастных 
групп – менее 1 года, 1-4 года, 5-9 лет, 
10-14 лет, 15-19 лет, 20-29 лет, 30-39 
лет, 40-49 лет, 50-59 лет и старше 60 
лет. Каждая группа включала при-
мерно 100 человек. Таким образом, в 
анализ частоты выявления анти-ВГЕ 
были включены более 6000 человек, 
давших информированное согласие 
на проведение исследования, прожи-
вающих в регионах, различающихся 
по климатическим и социально-эко-
номическим характеристикам.

Общая частота выявления анти-
ВГЕ IgG среди обследованного услов-
но-здорового населения РФ состави-
ла 4,1% (258/6292). Наиболее часто 
анти-ВГЕ выявляли среди населения 
Московской области (7,5%). Этот по-
казатель достоверно превышал часто-
ту выявления анти-ВГЕ в трех регио-
нах  – Свердловской области, Респу-
блике Саха (Якутия) и Хабаровском 
крае (2,6%; 2,1% и 2,2%, соответствен-
но, Р<0,05, критерий Фишера). Отли-
чия от частоты выявления анти-ВГА в 
Ростовской области и Республике Ты-
ва не были статистически значимыми 
(рис. 1).

Анализ частоты выявления анти-
ВГЕ IgG в разных возрастных группах 
условно-здорового населения проде-
монстрировал резкое увеличение это-
го показателя среди лиц старше 60 лет. 
Такая закономерность была отмече-
на во всех 6 обследованных регионах 
(рис. 2).
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В двух регионах – Московской и 
Ростовской областей, частота выяв-
ления анти-ВГЕ IgG была более 25% 

среди лиц старше 60 лет, достоверно 
превышая аналогичные показатели в 
остальных четырех регионах (Р<0,05). 

1 – Московская область, 2 – Ростовская область, 3 – Свердловская область, 4 – Республика Са-
ха (Якутия), 5 – Республика Тыва, 6 – Хабаровский край.

Рисунок 1. Частота выявления анти-ВГЕ класса IgG среди «условно» здорового населения 
6 обследованных регионов РФ.

1 – Московская область, 2 – Ростовская область, 3 – Свердловская область, 4 – Республика Саха 
(Якутия), 5 – Республика Тыва, 6 – Хабаровский край, 7 – среднее для 6 обследованных регионов РФ.

Рисунок 2. Частота выявления анти-ВГЕ класса IgG в разных возрастных группах «условно» 
здорового населения: до 19 лет, 20-59 лет и старше 60 лет.
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В других возрастных группах – до 19 
лет и 20-59 лет, статистически значи-
мые различия по частоте выявления 
анти-ВГЕ во всех шести регионах от-
сутствовали.

Полученные результаты показали, 
что во всех обследованных регионах, 
как и в среднем среди обследованно-
го «условно» здорового населения, ча-
стота выявления анти-ВГЕ класса IgG 
у лиц старше 60 лет в несколько раз 
превышает показатели, наблюдаемые 
в более молодых возрастных группах. 
Среди лиц в возрасте до 19 лет часто-
та выявления анти-ВГЕ варьировала 
в разных регионах от 0,4% (Республи-
ка Саха (Якутия)) до 3,6% (Москов-
ская область); в группе от 20 до 59 лет 
этот показатель был выше – от 1,9% 
до 5,7% (также Республика Саха (Яку-
тия) и Московская область, соответ-
ственно). Увеличение частоты выяв-
ления анти-ВГЕ в этих двух возраст-
ных группах не было таким резким, 
как в группе лиц старше 60 лет. Сле-
дует отметить, что во всех возраст-
ных группах «условно» здорового на-
селения частота выявления анти-ВГЕ 
IgG была самой высокой в Москов-
ской области, за ней шла Ростовская 
область; реже всего анти-ВГЕ выявля-
ли среди населения республики Саха 
(Якутия) (рис. 3). Несмотря на разли-
чия между регионами в показателях 
частоты выявления анти-ВГЕ, тенден-
ция к значительному росту доли анти-
ВГЕ-позитивных лиц в группе старше 
60 лет была абсолютно одинаковой во 
всех обследованных регионах.

Полученные результаты свиде-
тельствуют, во-первых, об относи-

тельно высокой частоте выявления 
анти-ВГЕ IgG среди «условно» здо-
рового населения во всех шести об-
следованных регионах, что свиде-
тельствует о циркуляции ВГЕ на этих 
территориях. Во-вторых, выявлено 
значительное увеличение доли анти-
ВГЕ-позитивных лиц среди старшей 
возрастной группы (более 60 лет), 
что предполагает интенсивную цир-
куляцию ВГЕ именно среди пожилых 
лиц. Данные результаты, полученные 
при обследовании более 6000 человек 
в географически удаленных друг от 
друга регионах РФ, с высокой долей 
вероятности позволяют экстраполи-
ровать данные о частоте выявления 
анти-ВГЕ на страну в целом, и сделать 
заключение о том, что значительная 
доля населения страны сталкивается 
на протяжении жизни с ВГЕ, однако 
отсутствие регистрируемой заболе-
ваемости ГЕ указывает на то, что та-
кие встречи в большинстве случаев не 
приводят к развитию клинически вы-
раженного заболевания.

Чтобы подтвердить гипотезу о 
скрытом протекании ГЕ среди «услов-
но» здорового населения РФ, в 258 об-
разцах сыворотки крови, оказавшихся 
положительными по анти-ВГЕ класса 
IgG, определяли анти-ВГЕ класса IgM, 
свидетельствующие о текущей инфек-
ции. Всего было выявлено 29 случа-
ев, положительных по анти-ВГЕ IgM/
IgG. Поскольку в литературе описаны 
случаи ложноположительного опре-
деления анти-ВГЕ IgM в образцах сы-
воротки крови, содержащих антитела 
класса IgM к вирусу Эпштейна-Барр 
или цитомегаловирусу [29], все 29 об-
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Рисунок 3. Филогенетические взаимоотношения изолята ВГЕ, выделенного от жителя г. Ростов-
на-Дону (выделен жирным шрифтом и обозначен Rostov 759), и прототипных вариантов ВГЕ из 
GenBank на основании анализа нуклеотидной последовательности участка 0РС2 (300 нт, 5996-
6295 нумерация по геному прототипного штамма Burme (M73128)). Филогенетическое дере-
во построено по алгоритму Neighbour-joining без коррекции (uncorrected distance) при помощи 
программы MEGA 4.0. Числа в узлах дерева – процент bootstrap-псевдо- репликатов, поддержи-
вающих данную группу (приведены только достоверные значения > 70%). Длина ветвей отража-
ет степень отличия нуклеотидной последовательности вирусов в соответствии с приведённой 

шкалой.
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разцов, позитивных по анти-ВГЕ IgM, 
были протестированы на эти марке-
ры и дали отрицательный результат, 
то есть вероятность неспецифической 
реакции при определении анти-ВГЕ 
была исключена. Таким образом, при 
обследовании 6292 человек, не имею-
щих клинических проявлений заболе-
вания печени, в 29 случаях (0,46%) бы-
ла выявлена текущая ВГЕ-инфекция. 
Случаи инфекции были выявлены во 
всех обследованных регионах – 6 слу-
чаев в Московской области, 9 случаев 
в Ростовской области, 3 – в Свердлов-
ской области, 2 – в Республике Саха 
(Якутия), 2 – в Хабаровском крае и 7 
случаев – в Республике Тыва. Анализ 
распределения случаев выявления 
анти-ВГЕ IgM в возрастных группах 
показал отсутствие закономерности, 
наблюдавшейся для анти-ВГЕ IgG, те-
кущая ВГЕ-инфекция отмечалась во 
всех возрастных группах (табл. 2).

Все 29 образцов сыворотки кро-
ви, содержащих анти-ВГЕ класса IgM, 
были протестированы на РНК ВГЕ. В 
одном образце, полученном от жите-
ля г. Ростов-на-Дону, была выявлена 
вирусная РНК. Анализ нуклеотидной 
последовательности амплифициро-
ванного фрагмента, соответствующе-
го 300 п.о. открытой рамки считыва-
ния 2 ВГЕ, показал принадлежность 
выявленного изолята ВГЕ генотипу 
3 (субтип 3с), распространенному в 
странах умеренного климата (рис. 3).

Таким образом, результаты скри-
нинга «условно» здорового населе-
ния РФ на серологические маркеры 
ГЕ подтверждают предположение о 
скрытой циркуляции ВГЕ на терри-
ториях, раньше считавшихся неэнде-
мичными по ГЕ, в том числе в РФ, и 
указывают на бессимптомное проте-
кание ВГЕ-инфекции в этих регионах.

Таблица 2

Распределение случаев выявления анти-ВГЕ IgM в разных возрастных 
группах в обследованных регионах

Регион
Анти-ВГЕ IgM

<19лет 20-60 лет >60лет всего
п п п п

Московская обл. 2 3 1 6
Ростовская обл. 3 ‘2 4 9

Свердловская обл. 1 2 0 3
Хабаровский край 0 1 1 2
Республика Тыва 2 4 1 7

Республика Саха (Якутия) 0 1 1 2
Всего 8 13 8 29
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КЛІТИННА ІМУНОМОДУЛЮЮЧА ТЕРАПІЯ ПОЗАПЕЧІНКОВИХ 
ПРОЯВІВ ХРОНІЧНОГО ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ В І С ТА 

АВТОІМУННОГО ГЕПАТИТУ

Б.А. Герасун, Р.Ю. Грицко, О.Б. Герасун, О.Б. Ворожбит, В.В. Данілейченко

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

У статті наведені клінічні приклади, які свідчать про ефективність імуномо-
дулюючої терапії у вигляді внутрішньошкірної імунізації неінактивованими ав-
толейкоцитами. З цих прикладів видно як внаслідок такої імунізації у хворих на 
хронічні вірусні та автоімунні гепатити значно зменшується вміст кріоглобулі-
нів, пригнічується синтез антинуклеарних антитіл, антитіл до антигенів щито-
видної залози, покращується загальний стан. З інших прикладів видно, що іму-
нізація також зменшує побічні прояви противірусної інтерферонотерапії.

У клінічному описі пацієнта з автоімунним гепатитом показано як внаслідок 
імунізації значно зменшився синтез антинуклеарних антитіл та антитіл до гладких 
м’язів, покращився загальний стан хворого. Метод пропонується для лікування хво-
рих з вірусними гепатитами при наявності автоімунних позапечінкових проявів та 
хворих з автоімунним гепатитом з протипоказами для імуносупресивної терапії. 

Ключові слова: внутрішньошкірна імунізація автолейкоцитами, хронічні ві-
русні гепатити, автоімунний гепатит, автоімунні процеси, синдром кріоглобулі-
немії.

КЛЕТОЧНАЯ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ 
ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО 

ГЕПАТИТА В И С И АУТОИММУННОГО ГЕПАТИТА

Б.А. Герасун, Р.Ю. Грицко, А.Б. Герасун, О.Б. Ворожбит, В.В. Данилейченко

Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого, 
г. Львов, Украина

В статье описаны клинические примеры, свидетельствующие об 
эффективности иммуномодулирующей терапии методом внутрикожной им-
мунизации неинактивированными автолейкоцитами. Эти примеры свидетель-
ствуют о том, что под влиянием такой иммунизации у больных хроническим 
гепатитом В и С и аутоиммунными гепатитами существенно уменьшается со-
держание криоглобулинов в крови, угнетается синтез антинуклеарных анти-
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тел, антител к антигенам щитовидной железы, улучшается общее состояние па-
циента. С других примеров видно, что такая иммунизация уменьшает также 
побочные проявления противовирусной интерферонотерапии.

Клинический пример аутоиммунного гепатита свидетельствует, что в результате 
иммунизации аутолейкоцитами существенно уменьшается синтез антинуклеарных 
антител и антител к гладким мышцам, улучшается общее состояние пациента.

Метод рекомендуется для лечения пациентов с хроническим вирусным 
гепатитом при наличии у них аутоиммунных внепеченочных проявлений и 
больных аутоиммунным гепатитом с противопоказаниями для иммуносупрес-
сивной терапии. 

Ключевые слова: внутрикожная иммунизация аутолейкоцитами, хроничес-
кие вирусные гепатиты, аутоиммунный гепатит, аутоиммунные процессы, син-
дром криоглобулинемии.

CELL IMMUNOMODULATING THERAPY OF EXTRA-HEPATIC 
MANIFESTATIONS OF CHRONIC VIRAL HEPATITIS B AND C AND 

AUTOIMMUNE HEPATITIS

В.А. Gerasun, R.Yu. Hrytsko, O.B. Herasun, O.B. Vorozbyt, V.V.  Danilejchenko

Danylo Halytsky Lviv National Medical University. Lviv, Ukraine

Clinical examples proving effi  cacy of immunomodulating therapy in the form of 
intradermal immunization with inactivated autoleukocytes have been presented in 
the article. It is seen from the examples that amount of cryoglobulins signifi cantly 
decreases, synthesis of antinuclear antibodies and antibodies against the thyroid 
antigens is inhibited, and general condition improves in patients with chronic viral 
and autoimmune hepatitis aft er such immunization. Two examples present severe 
cryoglobulinemia syndrome in patients, in whom HBV DNA was not revealed aft er 
antiviral therapy, however, possibility of latent infectious process is not excluded. From 
other examples, it is seen that immunization reduces side eff ects, which interfere with 
antiviral therapy of chronic hepatitis B (HBV) and C (HCV). In clinical description 
of a patient with autoimmune hepatitis, it is shown that synthesis of antinuclear 
antibodies and smooth muscle antibodies considerably decreased, general condition 
of a patient improved. Th e method is recommended for treatment of patients with viral 
hepatitis in the presence of autoimmune extra-hepatic manifestations and patients 
with autoimmune hepatitis with contraindications for immunosuppressive therapy. 

Key words: intradermal autoleukocyte immunization, chronic viral hepatitis, 
autoimmune hepatitis, autoimmune processes, cryoglobulinemia syndrome.
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Вступ. У наших дослідженнях 
встановлено, що клітинна імуномо-
дулююча терапія у вигляді внутріш-
ньошкірної імунізації неінактивова-
ними автолейкоцитами позитивно 
впливає на позапечінкові автоімунні 
процеси, характерні для хронічних ві-
русних гепатитів, та клінічні прояви 
автоімунного гепатиту: значно при-
гнічується синтез антинуклеарних 
антитіл [1-3], антитіл до тиреоглобу-
ліну і тиреопероксидази [4, 5], у кро-
ві зменшується вміст холодових пре-
ципітуючих білків – кріоглобулінів 
[1-3, 6, 7]. Послаблення автоімунного 
процесу по відношенню до антигенів 
щитовидної залози знижує небезпе-
ку розвитку тиреоїдиту, а внаслідок 
припинення (або зменшення) синтезу 
кріоглобулінів покращується перено-
симість холоду, зменшуються або зни-
кають ознаки васкуліту, ниркової не-
достатності та інші можливі прояви 
синдрому кріоглобулінемії.

Відомо, щo кріоглобулінемія 2 та 
3 типу, частота якої у хворих на ХГС 
коливається в межах від 30% до 85-
90 % [8-11], є найчастішою причиною 
позапечінкових проявів гепатиту С. У 
хворих на ХГВ кріоглобулінемія ви-
никає значно рідше, переважно при 
HBe-негативному гепатиті [12]. Проте 
клінічні прояви синдрому кріоглобу-
лінемії при обох хронічних гепатитах 
подібні, хоча тяжкі форми васкуліту із 
нирковою недостатністю характерні-
ші для ХГС.

За нашими даними, припинення 
(або послаблення) синтезу холодових 
преципітуючих білків методом клі-
тинної імуномодуляції важливе навіть 

для хворих із відсутністю клінічних 
проявів синдрому кріоглобулінемії, бо 
може розглядатися як спосіб поперед-
ження загрози подальшого розвитку 
автоімунного процесу: при ХГС саме 
розвиток тяжкого кріоглобулінеміч-
ного васкуліту із мезангіокапілярним 
гломерулонефритом може бути при-
чиною летальності ще до розвитку ци-
розу печінки із його ускладненнями. 
До того ж не виключається, що імуні-
зація автолейкоцитами може сприяти 
значному зниженню активності ви-
сокого рівня прозапального цитокіна 
фактору некрозу пухлин альфа (ФНП-
альфа), хоча такий вплив імунізації 
поки що детально досліджувався ли-
ше у хворих на псоріаз [13, 14].

Зменшення вмісту кріоглобуліне-
мії не тільки покращує стан хворого, 
але й зменшує побічну дію противі-
русної інтерферонотерапії. Хоча но-
ві методи противірусної терапії ХГВ 
нуклеоз(т)идними аналогами та ХГС 
препаратами прямої противірусної дії 
другого покоління переносяться зна-
чно краще, все ж на нашу думку, перед 
початком терапії доцільно зменшити 
вміст кріоглобулінів, для чого варто 
провести імунізацію автолейкоцита-
ми. Це особливо стосується призна-
чення тих препаратів, які можуть не-
гативно впливати на функцію нирок. 
До того ж кріоглобуліни теоретич-
но можуть зменшувати ефективність 
противірусної терапії.

Матеріали та методи дослідження
Проведення внутрішьошкірної 

імунізації неінактивованими авто-
лейкоцитами передбачає: 1) виділен-
ня лейкоцитів із венозної гепаринізо-
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ваної крові шляхом відстоювання кро-
ві у термостаті при температурі 37 С° 
протягом 90–120 хвилин, залежно від 
показників ШОЕ; 2) осадження лейко-
цитів із плазми та відмивання клітин в 
охолодженому 0,9% розчині NaCI цен-
трифугуванням при 400 g впродовж 8 
хвилин; 3) внутрішньошкірна імуніза-
ція суспензією лейкоцитів по 0,1 мл у 
8-10 точок спини (між лопатками). Де-
тальніше методика описана раніше [1-
6, 13,14]. Імунізацію автолейкоцитами 
переноситься добре [1-3].

Результати
Наводимо типові клінічні прикла-

ди, що свідчать про вплив внутріш-
ньошкірної імунізації неінактивова-
ними автолейкоцитами на автоімунні 
процеси.

Лікування хворих з автоімунни-
ми позапечінковими проявами, які 
пов’язані з хронічним вірусним гепа-
титом В та C.

Клінічний приклад 1. Хворий З., 28 
років, звернувся до нас у травні 2005 р. 
До того у 2003 р. з приводу ХГВ протя-
гом 6 місяців отримував противірус-
ну терапію пегінтерфероном alfa-2a 
(пегасіс). Внаслідок лікування HBsAg 
та HBV DNA перестали виявлятися, 
активність АлАТ нормалізувалась, за-
гальний стан став задовільним. Про-
те, через 7 місяців після закінчення лі-
кування (за відсутності HBV DNA, за 
даними PCR), з’явилися: загальна сла-
бість, артралгії, після теплових проце-
дур (ванна, душ) – стала виникати ви-
сипка з дрібних розеол, через що був 
скерований до нас на консультацію.

HBV DNA при повторному обсте-
женні суперчутливим методом PCR 

(чутливість – 5 МО/мл) виявити не 
вдалось. Печінка та селезінка не збіль-
шені. Біохімічні показники, що ха-
рактеризують функції печінки (вклю-
чаючи AлАТ), нирок та щитовидної 
залози в межах норми. Розгорнутий 
аналіз крові (еритроцити, гемоглобін, 
кількість лейкоцитів та лейкоцитар-
на формула, ШОЕ) без суттєвих змін. 
Проте у пацієнта виявлені кріогло-
буліни 2-го типу – 44 умовні одиниці 
(норма <10 у.о.) та РФ; антинуклеарні 
антитіла (АНА) в титрі 1:160 (норма  – 
до 1:80); антитіла до гладких м’язів та 
антитіла до антигенів щитовидної за-
лози не виявлені. У пацієнта встанов-
лений високий вміст у сироватці крові 
ФНП-альфа – >200 ng/ml.

Для зменшення активності авто-
імунного процесу призначена внутріш-
ньошкірна імунізація автолейкоцита-
ми. При лабораторному обстеженні 
через 10 днів після імунізації вміст крі-
оглобулінів зменшився у 3 рази (14,67 
у.о.), РФ та AНA взагалі перестали ви-
являтися. Проте вміст ФНП-альфа 
зменшувався повільніше: при обсте-
женні через 10 днів показник становив 
200 ng/ml, через місяць – 128 ng/ml. Що 
стосується загального стану пацієнта, 
то він дещо покращав: зменшились за-
гальна слабість та біль у суглобах.

Через 3 тижні після першої іму-
нізації зроблена повторна процеду-
ра. В результаті припинилися висип-
ки, зникли прояви артралгії. Рівень 
ФНП-альфа через три тижні після по-
вторної імунізації зменшився, але ще 
залишався підвищеним – становив 
60,7 ng/ml. Тому була зроблена тре-
тя імунізація. Через 2 тижні після неї 
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рівень ФНП-альфа вже був у межах 
норми, загальний стан став задовіль-
ним. Стійка ремісія зберігалась про-
тягом трьох років (наш період спосте-
реження).

Описаний стан можна розглядати 
як автоімунний: синдром кріоглобу-
лінемії. На нашу думку, не можна ви-
ключити і приховану форму хронічно-
го гепатиту В. Тому в подальшому бу-
ло призначене щорічне обстеження на 
HBV DNA. Під нашим спостережен-
ням знаходився 6 років (загострень не 
було, HBV DNA не виявлена).

Клінічний приклад 2. Хвора Ф., 40 
років, у січні 2013р. госпіталізована 
у ревматологічне відділення лікарні у 
зв’язку з тяжкою формою синдрому 
кріоглобулінемії. В анамнезі пацієнт-
ки був гострий гепатит В, який перене-
сла у 2010 р. При госпіталізації HBsAg 
відсутній, HBV DNA не виявлена су-
перчутливим метом PCR (чутливість 
5 МО/мл), HCV RNA також відсутня. 
Головною скаргою хворої була погана 
переносимість холоду: взимку вини-
кала холодова артеріальна гіпертензія, 
аж до розвитку колаптоїдних проявів, 
на вулиці починалась задишка, пері-
одично виникав холодовий набряк 
Квінке, починалися артралгії. Через 
це в останні три роки взимку госпіта-
лізувалась у реанімаційне відділення. 

У зв’язку з клінічними проява-
ми синдрому кріоглобулінемії в реа-
німайційному відділенні отримува-
ла терапію преднізолоном, цитоста-
тичними препаратами, тричі робили 
плазма   ферез. Виписана із значним 
покращенням, проте зберігалися бо-
лючість дрібних суглобів рук; підви-

щена чутливість до холоду хоч і змен-
шилась, все ж продовжувала турбу-
вати; зберігався багрово-синюшний 
відтінок кистей рук і кінчика носа. 

Через два тижні після виписки із 
стаціонару в стадії субкомпенсації 
зроблена імунізація автолейкоцита-
ми. Позитивний ефект настав швид-
ко: вже через 7 днів після одноразової 
імунізації вміст кріоглобулінів стано-
вив 35 у.о. (до імунізації 86 у.о.), по-
кращився загальний стан, зменшився 
ціаноз кінцівок, припинилися болі в 
суглобах, покращилась переносимість 
охолодження. За даними термографії 
уражених ділянок, гіпотермія в них 
зменшилась з -5° до -2° С. Через три 
тижні пацієнтці була проведена друга 
імунізація, внаслідок чого вміст кріо-
глобуліну у сироватці крові зменшив-
ся до 15 у.о. (норма до 10 у.о.). Після 
третьої імунізації автолейкоцитами 
вміст кріоглобулінів повністю норма-
лізувався, клінічні прояви кріоглобу-
лінемії щезли. Наступні зими (2013-
2015 рр.) переносила задовільно. 

Отже, імунізація автолейкоцита-
ми, яка в даному випадку була вико-
ристана як доповнення до стандарт-
ної традиційної терапії, позитивно 
вплинула на стан хворої.

Клінічний приклад 3. Хворий М, 
36 років, звернувся до нас у верес-
ні 2015  р. Встановлена реплікативна 
HBeAg-негативна форма ХГВ, час-
то рецидивуючий васкуліт Рюїтера. 
Протягом року регулярно (1-2 рази 
на місяць) з’являється висип на шкі-
рі. Госпіталізований на 3 день заго-
стрення. На нижніх кінцівках, біль-
ше в ділянці гомілок, рясні набряклі 



Гепатологія, 2016, № 3

23

запальні плями (3-5 мм) і дрібний 
геморагічний висип. Загальний стан 
незначно порушений.

Проведена внутрішньошкірна іму-
нізація неінактивованими автолейко-
цитами. Через 8 годин після імунізації 
з’явилися крупніші набряклі запаль-
ні плями розміром 6-7 мм, переважно 
біля місць введення лейкоцитів. Про-
те через 2 години вони безслідно зни-
кли, став швидко «загасати» і висип на 
ногах. Призначена противірусна тера-
пія тенофовіром. Через 9 місяців HBV 
DNA стала якісно визначатися лише 
суперчутливим метом PCR. Надалі, 
протягом двох років (період нашого 
спостереження), загострень не було. 

Клінічний приклад 4. Хвора М.,60 
років, вперше звернулася до нас у 
2009 році. Діагноз: ХГС (генотип 3а), 
кріоглобулінемія 3 типу, геморагічний 
васкуліт з ураженням шкіри, суглобів, 
нирок (гломерулонефрит, артеріальна 
гіпертензія) з частими загостреннями 
васкуліту. Противірусну інтерферо-
нотерапію ХГС через протипокази не 
отримувала. У стаціонарі, в день гос-
піталізації, виник сильний біль та че-
рез 2 години – крововилив в пальці лі-
вої ноги, набряк і гіперемія кистей рук 
і лівої стопи. Проведена імунізація 
автолейкоцитами (через 4 години від 
початку загострення). Вже через 18 
годин зона гіперемії скоротилася при-
близно на 75-80%, значно зменшилась 
набряклість. Через 10 днів – рецидив, 
проте з легшим перебігом. Зроблена 
друга імунізація автолейкоцитами. 
Через 24 години висипання і набряки 
повністю зникли. Надалі проведено 
ще дві (третю і четверту) імунізації з 

інтервалом у два тижні. Частота заго-
стрень зменшилась майже на полови-
ну, клінічний перебіг їх став легшим 
із швидшим зворотнім розвитком. 
Ефект частковий, стійкої ремісії доби-
тися не вдалося. Одночасно досягнуто 
значне зменшення явищ нефропатії: 
до того стабільно висока концентра-
ція білка в сечі (3-3,5 г/л) знизилася до 
0, 47 г/л і надалі коливалася від 0,2 до 
0,4 г/л (тривалість нашого спостере-
ження 7 місяців).

Клінічний приклад 5. Хвора 3., 55 
років. Діагноз: ХГС (генотип 1b), кріо-
глобулінемічний васкуліт з частими 
загостреннями. Противірусну терапію 
ХГС через це не отримувала. Стійка 
ремісія настала лише після 4-разової 
імунізації автолейкоцитами з інтерва-
лом в 1-3 тижні. Через півроку почала 
отримувати комбіновану противірус-
ну терапію пегінтерфероном alfa-2b 
та рибавірином. Під час терапії знову 
з’явилась геморагічна висипка на ниж-
ніх кінцівках, після імунізації автолей-
коцитами вона швидко зникла (рис. 1). 
Противірусну терапію не переривали. 

Проте у хворої із ХГС та Неходж-
кінською лімфомою і важким гемора-
гічним васкулітом з некрозом (понад 
15% поверхні шкіри) імунізація авто-
лейкоцитами виявилася безрезультат-
ною.

В інших пацієнтів за допомогою 
імунізації автолейкоцитами стриму-
вали (або зменшували) наростання 
антитіл до щитовидної залози, вміст 
АНА, рівень кріоглобулінемії, що зна-
чно покращувало переносимість ін-
терферонотерапії та позитивно впли-
вало на клінічний стан хворих [14, 15]. 
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Лікування хворих з автоімунним 
гепатитом за допомогою внутріш-
ньошкірної імунізації автолейкоци-
тами.

Відомо, що загальноприйнята тера-
пія автоімунного гепатиту (АІГ) перед-
бачає призначення імуносупресивних 
препаратів, проте є багато протипока-
зів [16-18]. Саме тому ми випробували 
метод клітинної імуномодулюючої те-
рапії для лікування 12 пацієнтів з АІГ, 
яким базова терапія була протипоказа-
на або неефективна. У результаті засто-
сування імунізації автолейкоцитами 
стан 10 (83,33 %) пацієнтів наблизився 
до задовільного і значно покращилися 
лабораторні показники, з них лише у 
3 пацієнтів наступила повна і тривала 
ремісія (30%). Проте, у всіх пацієнтів 
спостерігалося покращення психое-
моційного стану та поліпшення якості 
життя [19].

Для ілюстрації наводимо наступ-
ний клінічний приклад. 

Клінічний приклад 6. Хвора В, 47 р., 
захворіла у квітні 2012 р. З’явилась за-
гальна слабість, зниження апетиту, біль 
у правому підребер’ї, періодично – ну-

дота. Стан хворої поступово погіршу-
вався: почались болі у суглобах, гаряч-
ка, порушення сну, виражена депресія 
(гепатотоксичні препарати, інші пре-
парати, які впливають на психіку, алко-
голь пацієнтка не вживала). 

Скарги при госпіталізації на загаль-
ну слабість, відсутність апетиту, біль у 
суглобах, безсоння, пожовтіння склер. 
Дані огляду: загальний стан середньої 
важкості; хвора емоційно нестабільна, 
шкірні покриви – жовтяничні; на шкі-
рі повік – ксантоми; язик обкладений 
білим нальотом; лімфатичні вузли не 
збільшені; живіт м`який, неболючий 
при глибокій пальпації; печінка +3см, 
край щільний, рівний; селезінка не 
збільшена; кишка з ознаками метеориз-
му; суглоби зовні не змінені; в легенях 
– нормальне везикулярне дихання; сер-
цеві тони ритмічні, Ps-68/хв, АТ-160/90 
мм. рт. ст.; діурез збережений, стілець 1 
раз на день, без патологічних домішок, 
ахолічний, звичайної консистенції. УЗД: 
печінка +3см з-під краю реберної дуги, 
паренхіма помірно дифузна неоднорід-
на; воротна вена – 1,2 см; жовчний мі-
хур – невеликих розмірів, стінки потов-

Рисунок 1. Динаміка проявів васкуліту після імунізації автолейкоцитами через 48 годин.
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щені, без конкрементів; підшлункова 
залоза не змінена, селезінка збільшена 
до 13,0×6,5 см; нирки – нормальних роз-
мірів без патологічних змін. 

При лабораторному обстежен-
ні встановлена значна лейкопенія 
(2×109/л), тромбоцитопенія (52×109/л), 
гіпербілірубінемія–146,6 мкмоль/л 
(пря мий білірубін -96,1; непрямий – 
50,5); АлАТ 85 Од/л (норма до 33 Од/л), 
АсАТ– 61 Од/л (норма до 32 Од/л); аль-
фа-фетопротеїн, лужна фосфатаза, цу-
кор крові, сечовина та креатинін в меж-
ах норми; кріоглобуліни не виявлені.

Маркери вірусних гепатитів 
(HBsAg, anti-HBcor, HBV DNA, anti-
HCV, HCV RNA, anti-HEV) відсутні. 

Маркери автоімунного процесу: 
АНА – 1:1200; антитіла до гладких м’язів 
– 1:800, що характерне для АІГ 1 типу.

Лікування. Беручи до уваги на-
явність у пацієнтки таких абсолют-
них протипоказів як важка цитопенія 
(лейкоцити – 2,3×109 /л, тромбоцити  – 
52×109 /л) та відносних протипоказів: 
емоційна нестабільність та гіпертензія, 
було прийнято рішення не застосову-
вати базової терапії (стероїдами та аза-
тіоприном); а для зменшення інтенсив-
ності автоімунного процесу провести 
внутрішньошкірну імунізацію автолей-
коцитами. Пацієнтка отримувала також 
інфузійну дезинтоксикаційну терапію 
(5-10% розчин глюкози, реосорбілакт). 

Через 10 днів після першої іму-
нізації автолейкоцитами вміст АНА 
та антитіл до гладких м’язів суттєво 
зменшився, Повна нормалізація цих 
показників наступила лише після тре-
тьої імунізації, які проводилися з ін-
тервалом у 2 тижні. Стан пацієнтки 

наблизився до задовільного, значно 
покращилися лабораторні показни-
ки. Хвора була виписана додому у за-
довільному стані. У подальшому, при 
збільшенні вмісту АНА, хворій повто-
рювали імунізацію атолейкоцитами 
(двічі). За останні три роки спостере-
ження – стан хворої задовільний. 

Даний приклад ілюструє ефектив-
ність застосування методу внутрі-
шьошкірної імунізації неінактивовани-
ми автолейкоцитами у хворих на АІГ.

Обговорення.
Хоча ефективність імунізації авто-

лейкоцитами вивчена недостатньо, її 
можна пояснити комплексним впли-
вом автореактивних клітин на меха-
нізми імунної відповіді. Відомо, що 
Т-лімфоцити можуть пасивно перено-
сити автоімунні хвороби. Наявність у 
лімфоцитах фактору переносу робить 
таку імунізацію подібною до вакци-
нації для профілактики інфекційних 
хвороб [2-5]. З цього виходить, що при 
внутрішньошкірному введенні авто-
реактивні клітини можуть викликати 
стан активності клітинної лімфоци-
тарно-опосередкованої імунної відпо-
віді шляхом генерації цитотоксичних 
лейкоцитів. Важливим є і процес ко-
рекції сітки Ерне – ідіотип-антиідіоти-
пової регуляції імунної відповіді, про 
що свідчить збільшення антиідіоти-
пових антитіл у сироватці крові хво-
рого після лейкоцитарної імунізації. 
Ще один механізм може включатися 
при цій маніпуляції: активація CD3+, 
CD8+, CD25+-лімфоцитів, а також 
CD3+, CD8+, CD28+-лімфоцитів, од-
ночасно із блокуванням Fc-рецепторів, 
а також глікопротеїнових, лектинових 
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рецепторів на В-лімфоцитах [20]. Отже встановлено, що імунізація лімфоцитами 
індукує не тільки Т-, але й В-клітинні реакції, тобто сприяє синтезу антитіл, які 
інгібуючи впливають на автореактивні Т-клітинні клони.

Важливе клінічне значения має також встановлена нами здатність імунізації 
автолейкоцитами пригнічувати надмірний синтез прозапального цитокіну ФНП-
альфа. Теоретично це по в’язано із підвишенням рівня Th 2 і відповідно нормаліза-
цією Th 1/Th 2 [13,14].

Безумовно, даний метод заслуговує впровадження у клінічну практику та по-
дальшого наукового вивчення патогенетичних механізмів. Загально прийнята те-
рапія автоімунних процесів, пригнічуючи імунну систему, негативно впливає на ін-
фекційні хвороби. Запропонований метод не тільки пригнічує автоімунні процеси, 
але може стимулювати імунну систему [21-23].
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ГЕПАТОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ У ХВОРИХ НА ГАРЯЧКУ ЗАХІДНОГО НІЛУ

Н.О. Виноград, У.А. Шуль

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

У статті наведені результати власних досліджень різноманітних варіантів клі-
нічного перебігу гарячки Західного Нілу, в тому числі 26 випадків з синдромом 
гепатиту. Проаналізовано основні клініко-епідеміологічні характеристики даної 
групи пацієнтів. Проаналізовано випадки захворювань з врахуванням основних 
симптомокомплексів, пов’язаних з мезенхіально-запальними, цитолітичними 
змінами та ознаками гепато-целюлярної недостатності при синдромі гепатиту.

Ключові слова: гарячка Західного Нілу, синдром гепатиту, клінічна маніфес-
тація.

ГЕПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ЛИХОРАДКОЙ 
ЗАПАДНОГО НИЛА

Н.А. Виноград, У.А. Шуль

Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого, 
г. Львов, Украина

В работе представлены результаты собственных исследований различных кли-
нических вариантов течения лихорадки Западного Нила, в том числе 26 случаев, 
манифестировавших синдромом гепатита. Проанализированы основные клинико-
эпидемиологические характеристики данной группы пациентов. Проведен ана-
лиз выявленных случаев заболеваний с учетом основных симптомокомплексов, 
связанных с мезенхиально-воспалительными, цитолитическими изменениями и 
признаками гепато-целлюлярной недостаточности при синдроме гепатита.

Ключевые слова: лихорадка Западного Нила, синдром гепатита, клиничес-
кая манифестация.

HEPATITIS MANIFESTATIONS IN PATIENTS WITH WEST NILE FEVER

N.O. Vynograd, U.A. Shul

Danylo Halytsky Lviv National Medical University. Lviv, Ukraine

Results of own investigations of diff erent variations of a clinical course of West 
Nile fever, including 26 cases with hepatitis syndrome, are presented in the article. 
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Вступ. Суттєве занепокоєння у ме-
дичної спільноти викликають інфек-
ції з групи природно осередкових осо-
бливо небезпечних інфекцій (ОНІ), 
що викликаються арбовірусами, які 
належать до родини Flaviviridae [1].

Серед цілої низки інфекцій вар-
то відзначити гарячку Західного Нілу 
(ГЗН), яка є актуальним (для медич-
ної та ветеринарної практики) енде-
мічним захворюванням з глобальним 
поширенням на планеті, сталими у 
часі природними та антропургічни-
ми осередками. Трансконтиненталь-
не переміщення птахів сприяє пла-
нетарній інтродукції збудника, змі-
нюючи його ареали поширення, а 
широкий спектр векторів забезпечу-
ють передачу вірусу від птахів та тва-
рин людям [2, 3].

Циркуляція вірусів гарячки Захід-
ного Нілу контролюється на міжна-
родному рівні. Ця хвороба має висо-
кий епідемічний потенціал, у зв’язку 
з чим розглядається як суттєва біоло-
гічна загроза для населення багатьох 
країн світу [1, 4]. Тяжкі клінічні фор-
ми, вагома частка летальних випадків 
та ускладнень, інвалідизація, відсут-
ність препаратів для ефективної те-
рапії, недосконалість системи моніто-
рингу в Україні обумовлюють значне 
медико-соціальне значення цього за-
хворювання і для нашої країни.

Гарячка Західного Нілу характери-
зується поліморфізмом клінічної ма-
ніфестації. Розрізняють основні ва-
ріанти клінічного перебігу хвороби: 
безсимптомна, грипоподібна (гаряч-
кова), нейроінвазивна (менінгіт, ен-
цефаліт, гострий, млявий параліч) та 
екзематозна форми. При цьому тяжкі 
форми захворювання маніфестують 
переважно синдромами ураження 
ЦНС, але типовими також є інші клі-
нічні синдроми: гепатиту, міокардиту, 
панкреатиту, орхіту, які зустрічають-
ся рідше, але їх наявність суттєво по-
гіршує перебіг захворювання та про-
гноз хвороби [5-7].

Тяжкі випадки гарячки Західного 
Нілу, часто з летальним завершенням, 
виникають переважно у дітей, людей 
похилого віку або осіб із імунодефі-
цитними станами, спричиняючи стій-
кі органічні та функціональні зміни 
в тканині печінки [8, 9]. Несвоєчасна 
верифікація гарячки у хворих з гепа-
тологічними проявами і помилкова 
тактика лікування таких пацієнтів мо-
жуть також бути причинами тяжкого 
перебігу хвороби [10].

Під час масштабного спалаху у Гре-
ції в 2010 році офіційно було зареє-
стровано близько 200 випадків гаряч-
ки Західного Нілу з нейроінвазивною 
формою перебігу. Проте, значна част-
ка летальних випадків була у пацієн-

Basic clinical and epidemiological characteristics of this group of patients have been 
analyzed. Cases of diseases with consideration of basic symptom complexes, associated 
with mesenchymal-infl ammatory, cytolytic changes and signs of cellular hepatic 
defi ciency in hepatitis syndrome have been analyzed.

Key words: West Nile fever, syndrome of hepatitis, clinical manifestation
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тів із поєднаними формами хвороби: 
нейроінвазивною та синдромом гепа-
титу або лише з останнім. Синдром 
гепатиту у пацієнтів із гарячкою За-
хідного Нілу зазвичай мав блискавич-
ний характер, часто супроводжувався 
вираженим геморагічним синдромом, 
оскільки в таких хворих відмічались 
стійкі порушення зсідання крові, та 
призводив до гострої печінкової не-
достатності [11].

На сучасному етапі достатньо ак-
туальною проблемою для будь-якої 
країни являється диференціальна діа-
гностика гарячки Західного Нілу, осо-
бливо при спорадичних випадках. 
Це захворювання може маніфестува-
ти вкрай різноманітними синдрома-
ми ураження і різнитись за ступенем 
тяжкості перебігу хвороби.

Мета досліджень – проаналізува-
ти особливості клінічного перебігу за-
хворювання у хворих на гарячку За-
хідного Нілу, що супроводжувалися 
симптомами ураження печінки.

Матеріали і методи дослідження. 
Дослідження проведено з дотриман-
ням стандартів госпітального нагляду 
за гарячковими сезонними захворю-
ваннями нез’ясованого ґенезу. Обсте-
женню підлягали пацієнти із невери-
фікованими інфекційними захворю-
ваннями, що маніфестували у дебюті 
гарячковими станами і симптомами 
ураження печінки впродовж їх пере-
бування на стаціонарному лікуванні в 
інфекційних відділеннях. Процедури 
і структура досліджень відповідали 
вимогам біоетичних норм при робо-
ті з пацієнтами. Після отримання ін-
формованої згоди хворого, проводив-

ся збір клінічних і епідеміологічних 
даних з використанням розроблених 
нами анкет. Верифікацію діагнозів 
здійснювали серологічним методом 
ІФА при дослідженні парних сирова-
ток крові хворих шляхом виявлення 
антитіл класу IgM і IgG до вірусу га-
рячки Західного Нілу. Систематизація 
і опрацювання даних відбувалися із 
застосуванням аналітичного прийому 
епідеміологічного методу.

Результати дослідження та їх об-
говорення. За даними синдромально-
го нагляду за інфекційними хворими 
із лихоманкою нез’ясованої етіоло-
гії, які перебували на стаціонарному 
лікуванні із різноманітними діагно-
зами, що не виключали гарячку За-
хідного Нілу, за кілька років спосте-
реження у трьох західноукраїнських 
областях за допомогою серологічного 
методу вдалось верифікувати 103 ви-
падки гарячки Західного Нілу.

Аналіз клінічної картини захворю-
вань у цих хворих дозволив виділити 
декілька груп з різними сидромальни-
ми комплексами. Однією з них була 
група у кількості 26 осіб, у яких хво-
роба маніфестувала симптомокомп-
лексом ураження гепатобіліарної сис-
теми. Це були хворі віком від 12 до 57 
років (середній вік – 36,9 років), де 
найбільша частка припадала на паці-
єнтів віком 40–57 років ((65,4±4,7 %)). 
У розподілі за статевою ознакою пе-
реважали чоловіки (69,2±4,5%). Біль-
ша частка пацієнтів проживала у сіль-
ській місцевості (53,8±4,9 %). Аналі-
зуючи дану групу пацієнтів в розрізі 
професійно-побутових ознак, слід за-
значити, що найбільшу частку склада-
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ли працівники лісгоспів і сільського 
господарства –38,5±4,8 % та пенсіоне-
ри (26,9±4,4 %), а школярі та студенти 
становили  19,2±3,9 %.

У всіх випадках хвороба розпо-
чалася раптово з появою лихоманки. 
Температура тіла коливалась в межах 
від 38,2 до 40 ºС (у середньому 39,6  ºС), 
у 4 (15,4±3,6 %) пацієнтів мала місце 
двохвильова гарячка. Один випадок 
завершився летально.

Переважна кількість пацієнтів 
звернулась за медичною допомогою 
по місцю проживання на 3-10 день 
захворювання, коли на фоні гіпертер-
мічного стану з’явилася інша симп-
томатика. У всіх пацієнтів був вира-
жений інтоксикаційний синдром: за-
гальна слабість, дифузний головний 
біль, нездужання. На болі в животі та 
диспепсичні прояви (нудота, блюво-
та, пронос) скаржились 22 (84,6±3,6%) 
пацієнти, а у 20 (76,9±4,2%) хворих 
спостерігався виражений больовий 
синдром – біль у м’язах, суглобах, по-
переку. У 7 (26,9±4,4 %) хворих був 
виражений кон’юнктивіт та склерит, 
у 3 (11,5±3,1 %) випадках мала місце 
лімфаденопатія та 2 (7,7±2,6 %) паці-
єнти скаржились на ретроорбіталь-
ний біль.

При первинному лікарському 
огляді по місцю звертання за ме-
дичною допомогою були виставле-
ні попередні діагнози: «Лихоманка 
нез’ясованого ґенезу» (7), «Токсич-
ний гепатит нез’ясованого ґенезу» (5), 
«ГРВІ» (4), «Хронічний холецистит» 
(3), «Гастроентероколіт» (3), «Вірус-
ний гепатит В» (2), «Вірусний гепатит 
А» (1), «Гострий панкреатит» (1).

Після госпіталізації частина діа-
гнозів була змінена на інші: «Токсич-
ний гепатит нез’ясованого ґенезу, ток-
сико-алергічний гепатит» (7), «Леп-
тоспіроз? Геморагічна лихоманка з 
нирковим синдромом?» (5), «Хроніч-
ний холецистит» (4), «Гастроентеро-
коліт» (4), «Вірусний гепатит В» (2), 
«Вірусний гепатит А» (1), «Ерозивний 
сигмоендопроктит» (1), «Гнійний ме-
нінгіт. Гепатомегалія» (1) та «Гострий 
панкреатит. Синдром алкогольної за-
лежності» (1). Останній випадок мав 
летальне завершення.

Після проведення клінічних, лабо-
раторних та інструментальних обсте-
жень у 42,3±4,9 % пацієнтів було ви-
явлено мезенхіально-запальні ознаки, 
які маніфестували вираженою гепа-
томегалією, болем в животі, здебіль-
шого з інтенсивнішою локалізацією в 
правому підребер’ї, а також міальгією 
та артралгією.

У 10 (38,5±4,8 %) хворих спостері-
галась еритема обличчя, шиї та кінці-
вок, петехії на шкірі та склерах, а у 3 
(11,5±3,1 %) пацієнтів мали місце під-
шкірні крововиливи, кровотечі верх-
ніх та нижніх відділів ШКТ і в місці 
венепункцій, що було розцінено як 
розвиток гепато-целюлярної недо-
статності.

Більшість хворих мали цитолітичні 
прояви синдрому гепатиту, які прояв-
лялися загальною слабкістю, втратою 
маси тіла, втомлюваністю, головним 
болем. У 9 (34,6±4,7 %) випадках захво-
рювання перебігало з вираженим голо-
вокружінням, а у 2 хворих (7,7±2,6 %) 
спостерігались зміни психічного стану, 
марення, ознаки менінгізму.
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Синдром жовтяниці був присут-
нім приблизно у четвертини хворих  – 
26,9±4,4 %  пацієнтів мали візуально 
жовтушні шкірні покриви та видимі 
слизові оболонки; решта випадків су-
проводжувалась безжовтяничними 
формами захворювання.

У загальному аналізі крові у 19 хво-
рих (73,1±4,4 %) були значно підвищені 
показники ШОЕ та лейкоцитоз із зсу-
вом вліво. У біохімічному аналізі крові 
у 24 пацієнтів (92,3±6,4 %) були значно 
підвищені показники АлАТ та АсАТ і 
в 15 хворих (57,7±4,9  %) – креатиніну.

Висновки.
1. При проведенні диференціаль-

ної діагностики інфекційних захворю-
вань слід враховувати можливість ін-

фікування вірусом гарячки Західного 
Нілу, оскільки це є актуальне ендеміч-
не природно осередкове захворюван-
ня у різних країнах світу, у тому числі 
й Україні.

2. Окрім асимптомної, грипоподіб-
ної чи нейроінвазивної форм перебі-
гу захворювання, синдрому гепатиту 
належить вагома частка, про що свід-
чить його виявлення у 25,2±4,3 % осіб 
серопозитивних до вірусу гарячки За-
хідного Нілу.

3. Cиндром гепатиту у хворих на 
гарячку Західного Нілу значно час-
тіше маніфестує безжовтяничними 
формами захворювання, за наши-
ми даними, жовтяниця мала місце у 
26,9±4,4 % пацієнтів.
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МІНЕРАЛЬНИЙ ГОМЕОСТАЗ ПРИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 
ПОРУШЕННЯХ ПЕЧІНКИ У ВОЯКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ 
ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ ЛЕГКОГО І 

СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНІВ ТЯЖКОСТІ

В.М. Шевага1, М.Г. Семчишин2, Б.В. Задорожна1, А.М. Задорожний1, І.С  Богдан3

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

2 ПАТ «Укрзалізниця» Львівська клінічна лікарня на залізничному транспор-
ті, м. Львів, Україна

3 Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів, Україна

Стаття присвячена вивченню взаємозв’язку порушень метаболізму голов-
ного мозку при черепно-мозковій травмі (ЧМТ) легкого і середнього ступенів 
тяжкості у вояків антитерористичної операції (АТО) зі змінами функції печінки 
шляхом визначення вмісту міді в сироватці крові, активності амінотрансфераз 
та ферменту церулоплазміну.

Після травми головного мозку в початковому періоді в ньому відбувається 
інтенсифікація обмінних процесів, яка викликає зміни метаболізму всього ор-
ганізму. Особливістю реакції мозку на травму є гостра запальна відповідь, при 
якій змінюється рівень нейромедіаторів, гормонів, вітамінів, мінералів та фер-
ментів. Розлади функції печінки відбуваються внаслідок припинення регулюю-
чого впливу центральної нервової системи (ЦНС) на її трофіку. Це призводить 
до розвитку циркуляторної гіпоксії та окисного стресу, при яких уражаються 
гепатоцити, порушується їх бар’єрна функція, підсилюється ацидоз, що супро-
воджується накопиченням метаболітів, зниженням кровотоку в мезентеріаль-
них судинах, розвитком ендогенної інтоксикації з відкриттям шляхів для посту-
плення в мозок токсичних речовин. Паралельно в мозку ці патологічні проце-
си призводять до набряку-набубнявіння та порушення білкового, вуглеводного, 
жирового, мінерального та енергетичного обмінів. Згідно експериментальних 
досліджень доведено, що без нормалізації балансу мікроелементів, терапевтич-
ні дії недостатні й безуспішні, бо деформований мінеральний обмін вносить 
свій вклад в патогенез захворювань та змінює фармакокінетику і фармакодина-
міку ліків. Отже, оцінка стану мінерального гомеостазу повинна бути в основі 
диференціального діагнозу та лікування.

Ключові слова: печінка, черепно-мозкова травма, мідь, амінотрансферази, 
метаболізм, церулоплазмін.
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МИНЕРАЛЬНЫЙ ГОМЕОСТАЗ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЯХ ПЕЧЕНИ У ВОИНОВ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ОПЕРАЦИИ С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ ЛЕГКОЙ И СРЕДНЕЙ 
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

В.Н. Шевага1, М.Г. Семчишин2, Б.В. Задорожная1, А.М. Задорожный1, И.С. Бог-
дан 3

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

2 ПАО «УкрЖД» Львовская клиническая больница на железнодорожном 
транспорте, г. Львов, Украина

3 Военно-медицинский клинический центр Западного региона, г. Львов, Украина

Статья посвящена изучению взаимосвязи нарушений метаболизма головно-
го мозга при черепно-мозговой травме легкой и средней степени тяжести у во-
инов антитеррористической операции (АТО) с изменениями функции печени 
путем определения уровня меди в сыворотке крови, активности аминотрансфе-
раз и фермента церулоплазмина.

После травмы головного мозга в начальном периоде в нем происходит ин-
тенсификация обменных процессов, которая вызывает изменения метаболиз-
ма всего организма. Особенностью реакции мозга на травму является острый 
воспалительный процесс, при котором изменяется уровень нейромедиаторов, 
гормонов, витаминов, минералов и ферментов. Расстройство функции печени 
происходит вследствие приостановки регулирующего влияния центральной 
нервной системы на ее трофику. Это приводит к развитию циркуляторной ги-
поксии и окислительного стресса, при которых повреждаются гепатоциты, на-
рушается их барьерная функция, усиливается ацидоз, что сопровождается на-
капливанием метаболитов, снижением кровотока в мезентериальных сосудах, 
развитием эндогенной интоксикации с открытием путей для поступления в 
мозг токсических веществ. Параллельно в головном мозге эти патологические 
процессы приводят к отеку-набуханию и нарушают белковый, углеводный, жи-
ровой, минеральный и энергетический обмен. Согласно экспериментальным 
исследованиям доказано, что без нормализации баланса микроэлементов, те-
рапевтические меры недостаточны и безуспешны, так как деформированный 
минеральный обмен вносит свой вклад в патогенез заболеваний и изменяет 
фармакокинетику и фармакодинамику лекарств. Таким образом, оценка состо-
яния минерального гомеостаза должна быть в основе дифференциального ди-
агноза и лечения.

Ключевые слова: печень, черепно-мозговая травма, медь, аминотрансфера-
зы, метаболизм, церулоплазмин.
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MINERAL HOMEOSTASIS IN FUNCTIONAL DISORDERS OF THE LIVER IN 
SOLDIERS OF ANTITERRORIST OPERATION WITH BRAIN INJURY 

OF MILD AND MODERATE SEVERITY
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2 PJSC «Ukrainian Railway» Lviv Clinical Hospital on railway transport, Lviv, 

Ukraine
3 Military Medical Clinical Center of Western region, Lviv, Ukraine

Th e article is dedicated to the study of interconnection of brain metabolism 
impairment in craniocerebral injury of mild and moderate severity in soldiers of 
antiterrorist operation with changes in liver function by means of detection of copper 
content in blood serum, activity of aminotransferase and enzyme ceruloplasmin. 

Aft er brain trauma, intensifi cation of metabolic processes occurs in the early 
period, which causes changes in metabolism of the entire body. Th e peculiarity of brain 
reaction to trauma is an infl ammatory response, in which level of neuromediators, 
hormones, vitamins, minerals and enzymes changes. Liver function disorders occur 
due to cessation of regulating infl uence of the central nervous system (CNS) on its 
trophism. It results in the development of circulatory hypoxia and oxide stress, in which 
hepatocytes are aff ected, their barrier function is impaired, acidosis intensifi es, which 
is accompanied by accumulation of metabolites, decrease of blood fl ow in mesenteric 
vessels, development of endogenous intoxication with opening of routes for entering 
of toxic substances into the brain. 

At the same time, these pathological conditions result in swelling and disturbance 
of protein, carbohydrate, lipid, mineral and energy metabolisms. According to 
experimental investigations, it has been proved that therapy is not suffi  cient and 
successful without normalization of the balance of microelements, since deformed 
mineral metabolism contributes to pathogenesis of the diseases and changes 
pharmacokinetics and pharmacodynamics of the drugs. Th us, estimation of the 
condition of mineral homeostasis should be basis for diff erential diagnosis and 
treatment. 

Кey words: liver, brain injury, copper, aminotransferase, metabolism, 
ceruloplazmin.

Вступ. У патогенезі розвитку функ-
ціональних порушень печінки провід-
ну роль відіграють ендотоксикоз та мі-

кроелементні зміни [1-6]. Порушуєть-
ся мікроциркуляція, виникає гіпоксія, 
накопичуються продукти вільно ради-
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кального окиснення, які незворотньо 
інактивують ферменти, підвищують 
проникливість клітинних мембран [7]. 
В умовах ендотоксичної агресії на пе-
чінку відбувається скидання насиченої 
токсинами крові в систему кровотоку, 
що призводить до порушення осно-
вних метаболічних процесів організ-
му, обумовлюючи розвиток печінкової 
енцефалопатії [8-10]. До причин пору-
шеня функції печінки можна віднести 
електролітний дисбаланс, холестаз, го-
стру абдомінальну патологію, опіки, 
механічну жовтяницю, надуживання 
алкоголю, харчові та екзогенні отруєн-
ня, прийом гепатотоксичних і нефро-
токсичних ліків, які викликають роз-
виток гепаторенального синдрому та 
травму мозку [11-16].

Оцінка вмісту церулоплазміну-
мідь вмістимого білка крові, що во-
лодіє активністю фермента оксидази і 
приймає участь в транспорті міді, як 
клініко-лабораторного маркера, має 
діагностичне і прогностичне значен-
ня [17, 18]. Він є білком гострої фази 
запалення і природним оксидантним 
регулятором, що переносить кисень 
до тканин.

У даній статті розглянемо динаміку 
змін мікроелемента міді, амінотранс-
фераз та церулоплазміну в сироватці 
крові при черепно-мозковій травмі у 
вояків АТО, яка спричинена мінно-ви-
буховими снарядами, що й становити-
ме мету нашого дослідження.

Матеріал і методи. Проведено об-
стеження у 218 бійців АТО із – АсАТ  – 
АлАТ. По ступеню тяжкості всіх об-
стежених ми розділили на три групи: 
144 вояки перенесли струс головно-

го мозку, 60 бійців – забій головного 
мозку легкого ступеня і 14 бійців – за-
бій головного мозку середнього сту-
пеня тяжкості.

Вміст міді в сироватці крові дослі-
джували подобово на 1-2, 3-5, 7-10, 14-
21 добу, через 1 і 3 місяці після травми 
методом атомної абсорбції на спек-
трофотометрі із використанням по-
вітряно-ацетиленового полум’я. За 
допомогою біохімічних досліджень 
оцінювали активність амінотрансфе-
раз (АсАТ і АлАТ) в сироватці кро-
ві бійців АТО і в групі контролю на 
1 та 5 добу після травми і при випис-
ці, а вміст церулоплазміну визначали 
на 1 добу і при виписці із стаціонару. 
Оскільки травму бійці зазнавали від 
вибухів мін і снарядів, то і поранення 
додатково посилювались дією вибухо-
вої хвилі та опіками (політравма), що 
обтяжувало їх стан і викликало вира-
жені зміни лабораторних показників. 
Контрольну групу склали 20 добро-
вольців, які в анамнезі перенесли че-
репно-мозкову травму, проте у них не 
виявлено неврологічного дефіциту.

Результати дослідження та їх об-
говорення. Дані про вміст міді в си-
роватці крові в контрольній групі та 
у вояків АТО із черепно-мозковою 
травмою легкого та середнього ступе-
нів тяжкості наведені в таблиці 1.

Аналіз динаміки змін вмісту міді 
у бійців АТО показав, що у всіх трьох 
досліджуваних групах вміст міді в си-
роватці крові був вірогідно вищим 
впродовж всього періоду спостережен-
ня, як по відношенню до референтних 
значень в осіб контрольної групи, так і 
між добами в кожній із груп (р< 0,05), а 
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також у порівнянні отриманих резуль-
татів між групами (р1 < 0,05; р2 < 0,05; 
р3 < 0,05). Найсуттєвіші різниці вмісту 
міді в сироватці крові були у вояків із 
забоєм головного мозку легкого і се-
реднього ступеня, меншими – із стру-
сом головного мозку.

Результати дослідження аміно-
трансфераз (АсАТ і АлАТ) в сироватці 
крові бійців АТО і в контрольній гру-
пі відображені в таблиці 2.

П’ята доба при обстеженні бійців 
АТО нами визначена з урахуванням 
сучасних уявлень про патогенез  че-
репно-мозкових травм, згідно з яким 
максимальне зростання метаболічних 
порушень в головному мозку припа-

дає на період 3-5 доби. Вояки із че-
репно-мозковими травмами легкого і 
середнього ступенів тяжкості на фо-
ні алкогольної інтоксикації та із су-
путньою патологією в дослідження 
не включались, оскільки ці чинники 
суттєво впливають на результати біо-
хімічного і мікроелементного дослі-
джень.

Як видно із табл.2, вміст у сироват-
ці крові АсАТ і АлАТ при поступлен-
ні бійців АТО на 1 добу був високим, 
незалежно від тяжкості травми. Най-
більш значимі зміни активності амі-
нотрансфераз мали місце у бійців із 
забоєм головного мозку середнього 
ступеня, менш виражені – при легко-

Таблиця 1

Вміст міді (мкмоль/л) в сироватці крові у вояків АТО з мінно-вибуховою 
черепно-мозковою травмою легкого і середнього ступенів тяжкості в 

гострому та проміжному періодах і в контрольній групі

Групи хворих із черепно-
мозковими травмами 

Мідь, мкмоль/л

1–2 доба 3–5 доба 7–10 доба 14–21 
доба

через 1 
місяць

через 3 
місяці

Струс головного мозку
n = 144

23,604
± 0,020
р< 0,05

26,274
± 0,004
р< 0,05

25,408
± 0,009
р < 0,05

22,232
± 0,012
р < 0,05

20,087
± 0,005
р< 0,05

20,059
±0,009
р <0,05

Легкого ступеня
n = 60

24,546
± 0,015
р < 0,05
р1 < 0,05

28,688
± 0,011
р< 0,05
р1 < 0,05

27,529
± 0,036
р < 0,05
р1 < 0,05

24,117
± 0,023
р < 0,05
р1 < 0,05

22,832
± 0,020
р< 0,05
р1 < 0,05

22,100
±0,046
р<0,05

р1 < 0,05

Середнього ступеня
n = 14

26,375
± 0,040
р< 0,05
р2 < 0,05
р3 < 0,05

29,136
± 0,029
р < 0,05
р2 < 0,05
р3 < 0,05

28,229
± 0,037
р< 0,05
р2 < 0,05
р3 < 0,05

26,251
± 0,039
р< 0,05
р2 < 0,05
р3 < 0,05

24,136
± 0,022
р< 0,05
р2 < 0,05
р3 < 0,05

22,740
±0,104
р<0,05

р2 < 0,05
р3 < 0,05

Контрольна група, n = 20 18,859 ± 0,278

Примітки: р – по відношенню до рівня референтних значень у контрольній групі; р1 – у хво-
рих із струсом головного мозку (СГМ) по відношенню до хворих із струсом легкого  
ступеня; р2 – у хворих із СГМ по відношенню до хворих із струсом середнього сту-
пеня; р3 –  у хворих із  легким ураженням по відношенню до хворих із ураженням 
середнього ступеня.
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му ступені, а найменші зсуви актив-
ності амінотрансфераз ми спостеріга-
ли у бійців при струсі головного мозку. 
При струсі головного мозку на 5 добу 
показники суттєво не відрізнялись від 
даних контролю, а у хворих із забоєм 
головного мозку легкого та середньо-
го ступенів ці дані змінювались і мали 
тенденцію до зниження. До моменту 
виписки активність амінотрансфераз 
повністю нормалізувалась при струсі 
головного мозку і забої  легкого ступе-
ня, а у бійців АТО із забоєм головно-
го мозку середнього ступеня не відмі-
тилось повної нормалізації цих даних. 
Коефіцієнт де Рітіса також залишався 
зниженим впродовж періоду спосте-
реження у бійців АТО, як при легкому, 
так і при середньому ступенях тяжко-

сті черепно-мозкової травми, що вка-
зує на знижену фільтраційну функцію 
печінки.

Церулоплазмін – білок, який тран-
спортує мідь до тканин організму і 
йому належить важлива роль у під-
триманні оксидантної рівноваги при 
оксидативному стресі, захищаючи 
клітинні мембрани від пошкодження. 
Дані про його вміст у сироватці крові 
бійців АТО із ЧМТ легкого і середньо-
го ступенів тяжкості наведені нами в 
таблиці 3.

Як видно із табл. 3, вміст церу-
лоплазміну був істотно нижчий від 
контрольної групи на І добу у бійців 
АТО як при струсі так і при забої го-
ловного мозку середнього ступеня. Із 
зростанням тяжкості травми даний 

Таблиця 2

Стан активності амінотрансфераз (АСТ, АЛТ) (мкмоль/л) в сироватці крові 
воїнів АТО і в групі контролю при ЧМТ залежно від важкості травми

Показники амінотрансфераз 
в досліджуваних групах 1-а доба 5-а доба При виписці

Струс головного мозку, n=144:
-АсАТ
-АлАТ
-коефіцієнт де Рітіса

4,50±0,14
7,40±0,22, р<0,05

0,49±0,02

4,30±0,12
6,90±0,20
0,49±0,02

4,10±0,08
6,50±0,19
0,48±0,01

Забій головного мозку, n=60:
-АсАТ
-АлАТ
-коефіцієнт де Рітіса

4,70±0,14, р<0,05
7,80±0,20, р<0,05

0,50±0,02

4,50±0,14
7,30±0,20, р<0,05

0,49±0,02

4,10±0,12
6,70±0,20
0,48±0,01

Забій головного мозку середнього ступеня, 
n=14:

-АсАТ
-АлАТ
-коефіцієнт де Рітіса

5,30±0,16, р<0,05
7,90±0,24, р<0,05

0,54±0,02

4,80±0,14, р<0,05
7,40±0,22, р<0,05

0,51±0,15

4,30±0,12
6,90±0,20
0,51±0,02

Контрольна група, n=20:
-АсАТ
-АлАТ
-коефіцієнт де Рітіса

4,20±0,10
6,50±0,30
0,50±0,03

Примітка: р<0,05 – вірогідні різниці в порівнянні з показниками групи контролю.
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показник мав тенденцію до різкого 
зниження. Найнижчим він був у бій-
ців із забоєм середнього ступеня, най-
вищим – при струсі головного мозку, 
проміжне значення займав при забої 
легкого ступеня. При виписці, на фоні 
лікування, вміст церулоплазміну зріс 
у всіх трьох групах обстежених бійців 
АТО, однак досягнув рівня норми ли-
ше при струсі головного мозку, а при 
забої головного мозку середнього та 
легкого ступеня залишався істотно 
нижчим. Згідно даних нашого спосте-
реження, можемо зробити припущен-
ня, що при черепно-мозковій травмі 
із зростанням рівня міді в сироватці 
крові різко знижується вміст церуло-
плазміну.

Таким чином, черепно-мозко-
ва травма, незалежно від тяжкості, є 
єдиним патогенетичним процесом, в 
основі якого лежать порушення ме-
ханізмів саморегуляції та обмінних 
процесів у нервовій тканині. Ключо-
вим біохімічним механізмом при ній 
є надлишок процесів активації пере-
кисного окислення ліпідів в тканині 
мозку, який призводить до знижен-
ня еластичності й пошкодження клі-
тинних мембран та змін активності 
мембранозв’язуючих ферментів і ви-
кликає оксидантний стрес. Внаслідок 

цього в тканині мозку зростає вміст 
ненасичених жирних кислот, що при-
зводить до гіпоксії мозку (підви-
щується вміст лактату). В результа-
ті знижується активність ферментів 
антиоксидантного захисту, утворю-
ються токсичні продукти, які пору-
шують функцію гематоенцефалічного 
бар’єру, розвивається набряк мозко-
вої тканини і порушується регуляція 
мозкового кровоплину. Відбувається 
зменшення концентрації білків, зо-
крема, мідьвмістимого білка церуло-
плазміну з активністю фермента окси-
дази, який слугує переносником кис-
ню до тканин мозку, та відіграє роль 
у транспорті та обміні міді, поперед-
жує процеси перекисного окислен-
ня ліпідів у мембрані клітин, сприяє 
збільшенню синтезу ендотелієм судин 
оксиду азоту, контролює NO-залежну 
вазодилятацію.

Можна припустити, що зростан-
ня концентрації міді на 3–5 добу в си-
роватці крові у вояків АТО внаслідок 
мінно-вибухової мозкової травми лег-
кого і середнього ступенів тяжкості в 
гострому та проміжному періодах до 
максимальних значень відповідає рів-
ню деструктивних процесів у клітин-
них мембранах, ступеню порушення 
внутрішньоклітинного метаболізму, 

Таблиця 3

Вміст церулоплазміну (мг/л) в сироватці крові бійців АТО із ЧМТ легкого і 
середнього ступенів тяжкості і в групі контролю

Показники церулоплазміну 1-а доба При виписці
СГМ, n=18 2,502±0,134 3,716±0,447

ЗГМЛС, n =12 2,175±0,213 3,096±0,361
ЗГМСС, n =10 1,803±0,185 2,715±0,261

Контрольна група, n =20 4,505±0,905
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глибині розладів церебральної гемо-
динаміки та вираженості набряку – 
набубнявіння головного мозку. Наве-
дені дані, на нашу думку, відповіда-
ють твердженню про те, що всі бійці 
із ЧМТ розглядаються потерпілими з 
прогресуючими метаболічними роз-
ладами. Відмічається виражена фаз-
ність цих змін з відсутністю повної 
нормалізації досліджуваного показ-
ника (концентрації міді в сироватці 
крові) до закінчення гострого і про-
міжного періодів легкої і середньої 
тяжкості черепно-мозкової травми, 
не дивлячись на клінічне одужання 
бійців. Цей факт свідчить про незакін-
ченість патологічного процесу, що не-
обхідно враховувати при лікуванні та 
реабілітації вояків із такими травма-
ми. Зростання тяжкості бойової трав-
ми призводить до виражених змін 
вмісту міді в сироватці крові воїнів 
АТО і збільшення тривалості цих змін 
у часі від початку травматичного про-
цесу, що вказує на порушення його го-
меостазу при черепно-мозковій трав-
мі і потребує комплексної терапії. По-
дальше вивчення ролі міді матиме, на 
нашу думку, лікувально-діагностичне 
і прогностичне значення та буде по-
лягати у встановленні залежності йо-
го гомеостазу від перебігу та ступеня 
тяжкості черепно-мозкової травми. 
Порушення вмісту міді при черепно-
мозковій травмі у бійців АТО дозво-
ляє нам вважати даний мікроелемент 
маркером ураження головного мозку.

Ключову роль в обміні міді віді-
грає печінка. Мідь депонується в ній, 
зв’язується з ферментами (церуло-
плазміном – компонент фракції аль-

фа-глобулінів сироваткових білків), 
а при порушенні функціональної ак-
тивності печінки в сироватці крові 
відбувається зростання власне фрак-
ції вільної міді. Ферменти в більшос-
ті знаходяться всередині клітини і 
з’являються в біологічних рідинах у 
великій кількості тільки після ушко-
дження органа. Отже, підвищення ак-
тивності ферментів в сироватці кро-
ві є наслідком ушкодження  органа, і 
чим тяжче ушкодження, тим більше 
ферментів поступає в кров.

Таким чином, у вояків АТО при 
черепно-мозковій травмі легкого і се-
реднього ступенів тяжкості ми відмі-
тили порушення функції печінки, із 
збільшенням проникливості клітин-
них мембран. Підвищений вміст віль-
ної міді в сироватці крові призводив 
до порушення окисно-відновних про-
цесів в ній та розвитку морфологіч-
них змін в мозковій тканині, викли-
каючи токсичне ураження головного 
мозку, на що вказувало зниження рів-
ня церулоплазміну. Значну роль у ва-
ріабельності вмісту церулоплазміну в 
крові мають також і екзогенні впливи, 
такі як інтоксикація, травма, стрес, 
що притаманні для зони АТО. Отже, 
рівень церулоплазміну і концентрація 
міді в сироватці крові мають клініко-
діагностичне значення і можуть слу-
гувати додатковими критеріями в діа-
гностиці церебральної патології при 
ураженнях печінки.

Висновки
При бойовій мінно-вибуховій че-

репно-мозковій травмі легкого і серед-
нього ступенів тяжкості у бійців АТО 
спостерігаються виражені зміни вмісту 
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міді в сироватці крові в гострому і про-
міжному періодах, які корелюють із сту-
пенем тяжкості травми та її періодами.

Отримані дані свідчать про тісний 
зв’язок змін вмісту міді в сироватці 
крові із перебігом обмінних процесів 
в мозку та печінці при черепно-моз-
ковій травмі і можуть бути основою 
для розробки патогенетично-обґрун-
тованої терапії та створення раціону 
харчування для воїнів АТО.

Печінкова дисфункція, як одна із 
компонентів ланцюга патогенезу череп-
но-мозкової травми, викликає ендоген-
ну інтоксикацію та потребує невідклад-
ної ефективної корекції по ліквідації 
метаболічних розладів і забезпечення 
енергопластичних потреб організму.

Лікування бійців АТО необхідно 
починати на ранніх етапах, одразу на 
полі бою, не чекаючи розвитку тяж-

ких незворотних порушень мозку та 
печінки при бойовій черепно-моз-
ковій травмі, нормалізуючи мікро-
циркуляцію, проводячи корекцію 
електролітних і кислотно-основних 
порушень, активну детоксикацію пе-
чінки та патогенетичні методи очи-
щення крові.

Перспективи подальших дослі-
джень. Наявність порушень гомео-
стазу мікроелементів при черепно-
мозковій травмі з виявленням дефі-
циту одних або надлишку інших, і 
ролі церулоплазміну в регуляції ангіо-
генезу, розвитку атеросклерозу, мета-
болічних процесах і при захворюван-
нях печінки буде поступово входити 
в медичну практику для формуван-
ня нових складових схем комплексної 
терапії і для проведення ранньої діа-
гностики.
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КОГНІТИВНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ НА 
ХРОНІЧНІ ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ В І С

М. Д. Чемич, І. С. Чайка, О. М. Чемич, Н. І. Ільїна 

Сумський державний університет, м. Суми, Україна

При проведенні стандартного нейропсихологічного тестування хворих на 
хронічні вірусні гепатити встановлено когнітивні порушення переважно легко-
го ступеня. Водночас, у пацієнтів, що знаходились на противірусній інтерферо-
но-терапії, відмічалось значне погіршення психологічного стану, у тому числі 
депресивні розлади легкого та середнього ступеня тяжкості. Хворі найчастіше 
скаржились на порушення різних фаз сну, погіршення пам’яті та концентрації 
уваги. Пацієнти, які в анамнезі вживали наркотики, отримували найгірші по-
казники психоневрологічних тестів.

Ключові слова: хронічний вірусний гепатит, когнітивні порушення, психо-
логічний стан, печінкова енцефалопатія, депресія.

КОГНИТИВНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ В И С

Н. Д.Чемич, И. С.Чайка, О. Н.Чемич, Н. И. Ильина

Сумский государственный университет, г. Сумы, Украина

При проведении стандартного нейропсихологического тестирования боль-
ных хроническими вирусными гепатитами установлены когнитивные наруше-
ния преимущественно легкой степени. В то же время у пациентов, находящихся 
на противовирусной интерфероно-терапии, отмечалось значительное ухудшение 
психологического состояния, в том числе депрессивные расстройства легкой и 
средней степени тяжести. Больные чаще всего жаловались на нарушение различ-
ных фаз сна, ухудшение памяти и концентрации внимания. У пациентов, употреб-
лявших наркотики, были худшие показатели психоневрологических тестов.

Ключевые слова: хронический вирусный гепатит, когнитивные нарушения, 
психологическое состояние, печеночная энцефалопатия, депрессия.
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COGNITIVE AND PSYCHOLOGICAL DISTURBANCES IN PATIENTS WITH 
CHRONIC VIRAL HEPATITIS B AND C

M. D. Chemych, I. S. Chayka, O. M. Chemych, N. I. Il’ina 

Sumy State University, Sumy, Ukraine

Cognitive impairments mainly of mild degree have been established during 
standard neuropsychological testing of patients with chronic viral hepatitis. However, 
patients who received antiviral interferon therapy, showed a signifi cant deterioration of 
psychological condition, including depressive disorders of mild and moderate severity. 
Patients oft en complained of disturbance of diff erent sleep phases, impairment of 
memory and concentration. Patients, who had experience of illegal drug use, had the 
worst indicators of psychoneurological tests.

Key words: chronic viral hepatitis, cognitive disorders, psychological condition, 
hepatic encephalopathy, depression.

Вступ. Вірусні гепатити (ВГ) з па-
рентеральним механізмом передаван-
ня збудників – гепатити В і С - нале-
жать до числа найбільш актуальних 
проблем охорони здоров’я усіх країн 
світу. Медичне і соціальне значення 
цих гепатитів визначається повсюдним 
поширенням, прогресуючим зростан-
ням захворюваності, різноманітністю 
клінічних проявів, нерідко тяжким пе-
ребігом, високою імовірністю форму-
вання хронічних хвороб печінки та по-
запечінкових уражень [1].

За оцінками експертів, хронічний 
вірусний гепатит В (ХГВ) виявляється 
у понад 350 мільйонів людей. Близько 
1 млн. осіб щорічно помирає від на-
слідків цієї недуги. У світі налічується 
300 – 500 млн. носіїв вірусу гепатиту 
С, 80 % з них є хворими на хронічний 
вірусний гепатит С (ХГС) [2]. 

ХГВ та ХГС асоціюються з цілим ря-
дом клінічних синдромів та захворю-
вань, при цьому їх етіологічна роль в од-

них випадках вважається вірогідною, в 
інших – ймовірною, та вимагає подаль-
ших підтверджень. Отже, для виявлення 
цієї патології необхідне обстеження не 
лише осіб з ознаками ураження печінки, 
а й пацієнтів з позапечінковими проява-
ми, властивими цим інфекціям [3].

Печінкова енцефалопатія (ПЕ) є од-
ним з найбільш грізних ускладнень го-
стрих і хронічних захворювань печін-
ки і часто визначає прогноз ураження. 
ПЕ, як правило, є зворотним порушен-
ням психомоторної, інтелектуальної, 
емоційної і поведінкової функцій моз-
ку внаслідок метаболічних порушень, 
що розвиваються в результаті гострих 
або хронічних уражень печінки. Час-
тота виявлення клінічно маніфестної 
ПЕ при цирозі печінки різної етіоло-
гії становить близько 30-45 %. З ураху-
ванням латентної ПЕ, діагностованої 
тільки за допомогою спеціальних тес-
тів, частота ПЕ у хворих з цирозом пе-
чінки сягає 50-70 % [4].
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У патогенезі ПЕ ключову роль відво-
дять аміаку, який підвищує чутливість 
головного мозку до впливу інших про-
вокуючих факторів. Серед потенційних 
нейротоксинів також розглядаються 
меркаптани, коротколанцюгові жирні 
кислоти, феноли, ароматичні амінокис-
лоти та інші. Метаболіти ароматич-
них амінокислот (β-феніл-етаноламін 
і октопамін) можуть виконувати роль 
несправжніх нейротрансміттерів, які, 
конкуруючи з природними нейро-
трансміттерами (адреналіном, нор-
адреналіном, дофаміном), призводять 
до пригнічення нервової системи. Крім 
того, обговорюється можливість пря-
мої пошкоджуючої дії ендогенних ней-
ротоксинів на астроглію, що супрово-
джується підвищенням проникності 
гематоенцефалічного бар’єру, зміною 
активності іонних каналів і нейро-
трансмісії, порушенням церебрального 
енергетичного обміну [5].

Дослідження нейропсихологіч-
них синдромів при ПЕ знаходиться в 
стадії інтенсивного розвитку. Одним 
з основних методів діагностики ког-
нітивних порушень (КП) є психоло-
гічний. Здійснено безліч спроб визна-
чення електрофізіологічних корелятів 
психічних процесів і станів. Дослі-
дження останніх років показують, що 
когнітивні функції пов’язані з нейро-
медіаторними системами [6]. 

Діагностика латентної печінкової 
енцефалопатії ґрунтується на резуль-
татах різноманітних психометрич-
них тестів і нейрофізіологічних дослі-
джень. За допомогою цих тестів оціню-
ється здатність виконувати когнітивні 
функції, при цьому тяжкість ПЕ визна-

чається на підставі часу, який витратив 
хворий на виконання тесту. Слід вра-
ховувати, що за простотою і зручніс-
тю психометричних тестів ховаються 
певні недоліки, до яких у першу чер-
гу відноситься вплив на їх результати 
численних екзогенних та ендогенних 
чинників. Ймовірність помилкового 
діагнозу ПЕ можна звести до мінімуму, 
якщо використовувати декілька тестів 
у одного пацієнта, інтерпретуючи ре-
зультати комплексно [7].

Мета дослідження. Вивчити ког-
нітивні дисфункції при хронічних ві-
русних гепатитах В і С та можливості 
їх попередження.

Матеріали та методи досліджен-
ня. Обстежено 140 хворих на ХГВ і 
ХГС, які знаходились на стаціонарно-
му лікуванні в СОІКЛ імені З. Й. Кра-
совицького, проаналізовано їх медич-
ні картки амбулаторного та стаціонар-
ного хворого. Верифікація діагнозу 
проводилась за допомогою ПЛР (ви-
значення в крові ДНК вірусу при ХГВ 
або РНК – при ХГС, генотипу віруса, 
вірусного навантаження) та ІФА (ви-
значення Ig M та G). Активність пере-
бігу встановлювалась за допомогою 
визначення ступеня активності АлАТ 
та АсАТ у сироватці крові. 

Всі пацієнти були обстежені з ви-
користанням загальноприйнятих клі-
нічних об’єктивних, лабораторних та 
апаратних методів дослідження. Біохі-
мічні та загальноклінічні дослідження 
проводились при госпіталізації та че-
рез кожні наступні 10 днів перебуван-
ня хворих у стаціонарі. 

Ступінь когнітивних порушень 
оцінювався за шкалою ментально-
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го статусу (MMSE), тесту малюван-
ня годинника, GDS, тесту вербальних 
асоціацій, CDR [8]. MMSE складаєть-
ся з дослідження орієнтування в ча-
сі, просторі, запам’ятовування, уваги 
і рахування, пам’яті, мови, пракси-
су. Оцінку рівня депресії проводили 
за шкалою Гамільтона, яка вміщує 21 
категорію симптомів, найбільш ха-
рактерних для клінічної картини де-
пресивного стану. За допомогою тес-
ту малювання годинника визначалась 
наявність у хворого клінічно значи-
мих когнітивних порушень. Шкала 
загальних порушень описує сім по-
слідовних стадій когнітивних пору-
шень, починаючи з дуже легких і за-
кінчуючи тяжкою деменцією. Друга 
стадія цієї шкали відповідає легким  
когнітивним розладам (КР), третя – 
помірним, від четвертої до сьомої ста-
дії – деменції різних ступенів вираже-
ності [9]. Проводячи тест вербальних 
асоціацій (ТВА), досліджували стан 
семантичної пам’яті та мови, швидко-
сті концентрації уваги. За допомогою 
клінічної рейтингової шкали деменції 
(Clinical Dementia Rating, CDR) про-
водилась оцінка тяжкості когнітивних 
розладів. Це здійснюється шляхом ви-
значення 5 стадій когнітивних розла-
дів від норми до тяжкої деменції. Для 
кожної зі стадій описана характерна 
симптоматика в кожній з шести сфер: 
пам’ять, орієнтування, мислення, вза-
ємодія у суспільстві, поведінка вдо-
ма і захоплення, самообслуговування. 
При визначенні певної стадії КП за 
даною шкалою враховували наступ-
не: загальна оцінка 0 балів відповідає 
нормі або легким КП, 0,5 – помірним, 

1 – легкій деменції, 2 – помірній де-
менції і 3 – тяжкій деменції [10].

Результати та їх обговорення. Із 
140 обстежених частка хворих на ХГВ 
була незначною (16 осіб), на ХГС па-
цієнтів було у 7,8 рази більше – 124 
(p<0,01). Серед обстежених переважа-
ли чоловіки – 105 (75,0%), жінок було 
35 (25,0%). Середній вік хворих стано-
вив 47,28±3,90 років. За віком при ХГВ 
переважали хворі від 21 до 40 років, 
при ХГС найбільше пацієнтів віком 
51 – 60 років. Більшість обстежених 
мала мінімальну активність перебігу - 
83  % при ХГВ та 84% при ХГС; помір-
на активність була у 17% при ХГВ та 
16% при ХГС, виражена активність – 
не діагностована у жодного з обстеже-
них. Переважала стадія реплікації – у 
96% хворих з ХГС, ХГВ – у 100 %. Стаж 
захворювання в середньому складав 
5,83±0,82 року.

З епідеміологічного анамнезу вста-
новлено: досвід вживання наркотиків 
відмічають 25,0 % хворих на ХГВ та 
11,0 % – на ХГС, переливання препа-
ратів крові – 6,0 % і 9,0 % відповідно; 
травми, оперативні втручання –63,0 % 
і 85,0 %. Таким чином, анамнестично 
основним шляхом передавання віру-
сів були травми та оперативні втру-
чання (p<0,001).

Серед скарг, які пред’являли паці-
єнти з ХГВ і ХГС, були: тяжкість у ді-
лянці правого підребер’я (відповідно 
69,0 % і 94,0 %), нудота (50,0 % і 13,0  %), 
загальна слабкість (75,0 % і 97,0 %), по-
рушення сну (63,0 % і 75,0 %), погір-
шення пам’яті та концентрації уваги 
(50,0 % і 81,0 %; 50,0 % і 78,0 %), погір-
шення апетиту (44,0 % і 74,0 %).
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За ступенем фіброзу печінки згід-
но результатів фібротесту: стадію F0 
мали 37,5 % хворих на ХГВ і 25,8 % на 
ХГС; F1 – 25,0 % і 22,6 % відповідно; 
F2  – 18,8 % і 23,4 %; F3 – 12,5 % і 16,1 %; 
F4 – 6,3 % і 16,1 % пацієнтів відповід-
но. Таким чином, як при ХГВ так і при 
ХГС більшість хворих мали фіброз F0- 
F1, хоча при ХГС спостерігалась тен-
денція до посилення фіброзу.

З синдромів, які спостерігались 
у клініці пацієнтів на ХГВ гепатоліе-
нальний – у 8, астеновегетативний – 
також у 8, артралгічний – у 4, диспеп-
тичний – у 10, інтоксикаційний – в 1.

Показники загального і біохі-
мічного аналізу крові були в меж-
ах норми за винятком АлАТ, АсАТ, 
ЛФ, ГГТ, які підвищувались. Актив-
ність АлАТ була на одному рівні у па-
цієнтів з ХГС  – 53,01±5,55 ОД/л та з 
ХГВ – 49,45±1,11  ОД/л (p>0.05), а ак-
тивність ЛФ та ГГТ, навпаки, вища 
при ХГВ, відповідно 84,26±2,21 ОД/л 
та 79,14±1,33  ОД/л, ніж при ХГС: 
75,61±3,70 ОД/л та 53,09±0,28 ОД/л, 
(p<0,05), що вказує на те, що холестаз 
і ураження паренхіми печінки більш 
виражені при ХГВ.

При ультразвуковому дослідженні 
печінки однорідна структура паренхі-
ми печінки спостерігалась у 33,0  % осіб 
при ХГВ і 78,0 % при ХГС, неоднорідна – 
у 67,0 % і 22,0 % відповідно, ехогенність 
підвищена – у 83,0 % і 62,0 %, звичайна 
ехогенність – у 17,0 % і 38,0 % хворих.

Під час аналізу результатів стан-
дартних нейропсихологічних тестів,  
здійснених при поступленні в стаці-
онар, були виявлені когнітивні роз-
лади легкого та помірного ступенів 

за тестом MMSE, середній показник 
якого становив 27,01±0,27 балів, при-
чому у 15,0 % осіб не було зафіксо-
вано відхилень від норми. Середній 
показник шкали депресії Гамільтона 
був 10,32±0,4 балів, депресивні роз-
лади легкого ступеня діагностовано 
у 26,0  % хворих, помірного – у 3,0 %. 
Середня кількість балів за ТВА ста-
новила 10,43±0,28, що вказує на по-
рушення семантичної пам’яті та здат-
ності пацієнтів швидко сконцентру-
вати увагу. Дані результати можна 
пояснити хвилюванням і розгубленіс-
тю хворих з приводу свого діагнозу. За 
шкалою GDS, явна симптоматика ког-
нітивної дисфункції спостерігалась у 
24,0 % пацієнтів, у решти обстежених 
були або дуже легкі розлади, що не 
мають клінічного значення (65,0 %), 
або нормальні показники (11,0 %). За 
результатами тесту малювання годин-
ника встановлено, що більшість хво-
рих (93,0 %) виконували тест без по-
милок і лише незначна частина (7,0 
%) не змогли впоратись з поставле-
ним завданням. Середній показник 
CDR становив 0,65 ± 0,11. У  68,0 % об-
стежених ми отримали нормальний 
результат або вони мали погранич-
ні розлади, 29,0  % – легкі, 3,0 % хво-
рих – помірні. Грубої симптоматики 
під час проведення тесту не діагнос-
товано. Встановлений прямий коре-
ляційний зв’язок результатів шкали 
MMSE та шкали депресії Гамільтона 
зі стажем захворювання (р<0,05), що 
підтверджують дані літератури [10]. 
Встановлено статистично достовірні 
гірші показники когнітивних функцій 
у осіб, які вживали наркотики в анам-
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незі (р<0,05), що, може бути пов’язане 
саме з наявністю даного фактору.

Результати нейро-психологічних 
тестів, що були проведені хворим на 
ХГС незначно відрізнялися від отри-
маних у пацієнтів при ХГВ: середні 
показники ММCE –27,11±0,09 балів, 
тест вербальних асоціацій – 12,09±0,31, 
GDS –2,02±0,16, тест малювання го-
динника – 9,12±0,51, CDR – 0,63±0,14, 
шкала депресії Гамільтона – 10,09±0,44. 

Отже, виходячи з отриманих ре-
зультатів, середні показники нейро-
психологічного тестування у хворих на 
ХГВ та ХГС були подібні і вказували на 
наявність когнітивних порушень пере-
важно легкого ступеня (MMSE), при-
чому у хворих на ХГС результати де-
що кращі. Серед виявлених депресив-
них розладів превалювали порушення 
легкого та середнього ступенів (шка-
ла депресії Гамільтона). Результати за 
шкалою GDS вказують на легкі пору-
шення пам’яті, які не заважають паці-
єнтам бути самостійними у побуті та 
орієнтуватись у часі, просторі. Водно-
час тест малювання годинника не під-
тверджує результатів інших тестів, з 
чого можна зробити висновок про йо-
го низьку чутливість. 

Для дослідження когнітивних 
функцій у хворих було обстежено дві 
групи осіб з ХГ В та С: – основна – па-
цієнти, що знаходились на стандартній 
базисній терапії хронічного гепатиту 
72 особи і група порівняння – хворі, 
що отримували інтерфероно-терапію 
(ПВТ) – 68. Під час опитування хво-
рих вказаних груп, стало відомо, що 
найбільш поширені скарги на загальну 
слабкість превалювали у пацієнтів, що 

отримують ПВТ (87,0 %), у порівнянні 
з пацієнтами зі стандартною базисною 
терапією ХВГ (67,0 %; p<0.01), тяжкість 
в правому підребер’ї переважала у па-
цієнтів з ПВТ (91,0 % і 76,0 % з базис-
ною терапією) (p<0,01). До вказаних 
скарг у групи порівняння приєднува-
лися головний біль та міалгії. Також 
у пацієнтів групи порівняння частіше 
визначались такі синдроми, як диспеп-
тичний та інтоксикаційний (53,0 % та 
63,0 %), ніж у хворих основної групи 
(9,0 % та 38,0 %) (p<0.05). 

Дані MMSE не відрізняються: 
27,41±0,91 та 27,12±0,04 балів (р > 0,05). 
Відсутність достовірних відмінностей 
цього тесту можна пояснити як залу-
ченням хворих з високими показника-
ми, коли він малоінформативний, так і 
недостатнім терміном спостереження. 
В той час результати по шкалі депре-
сії Гамільтона у групі порівняння мали 
значні відмінності – 7,05±1,53 в осно-
вної групи та 15,09±0,22 в групи порів-
няння (p<0,01), що вказує на те, що у 
хворих на базисній терапії хронічного 
гепатиту депресивні розлади були лег-
кого ступеня або відсутні, під час ПВТ  – 
превалювали легкі та помірні. Резуль-
тати CDR та GDS не мають значних від-
мінностей у груп порівняння (р > 0,05), 
отже проведення ПВТ не вплинуло на 
орієнтацію, взаємодію в суспільстві та 
самообслуговування хворих.

За результатами проведеного аналі-
зу можна зробити висновок, що найбіль-
ший вплив ПВТ має на психологічний 
стан пацієнта і його загальне самопочут-
тя. Когнітивні функції при цьому не ма-
ють достовірних відмінностей, порівняно 
з такими ж у хворих на базисній терапії.
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Когнітивна дисфункція має не 
лише значний негативний вплив на 
якість життя пацієнта та його рід-
них, але і викликає додаткові трудно-
щі у діагностиці та лікуванні пацієн-
тів у зв’язку з утрудненням адекватної 
оцінки скарг хворого та відсутніс-
тю впевненості лікаря у сумлінному 
виконанні його рекомендацій. Слід 
враховувати, що розвиток когнітив-
них порушень призводить до прямих 
економічних втрат у вигляді витрат 
суспільства на лікування і догляд за 
хворими та неможливістю пацієнта, 
а іноді і його рідних, продовжувати 
свою роботу. Отже, дана проблема є 
не лише медичною, а і соціально-еко-
номічною [11]. Це вимагає подальшо-
го вивчення впливу ХВГ на психоемо-
ційний стан хворих. 

Висновки. 
1. При проведенні стандартного не-

йропсихологічного тестування у хво-
рих на хронічні вірусні гепатити вста-
новлено когнітивні порушення пере-
важно легкого ступеня. Водночас, у 
пацієнтів, що знаходились на проти-
вірусній терапії відмічалось значне по-
гіршення психологічного стану, в тому 

числі депресивні розлади легкого та 
середнього ступеня тяжкості (p<0,01). 
Хворі найчастіше скаржились на по-
рушення різних фаз сну, погіршення 
пам’яті та концентрації уваги. Пацієн-
ти, що в анамнезі мали досвід вживан-
ня наркотиків, мали найгірші показни-
ки психоневрологічних тестів (р<0,05).

2. У зв’язку з виявленими зміна-
ми психоемоційного стану хворих на 
хронічні вірусні гепатити, очевидна 
необхідність детального і регулярного 
обстеження даної категорії пацієнтів, 
проведення лікарем нейропсихологіч-
ного тестування, контроль показни-
ків тестів під час отримання противі-
русної терапії та визначення частоти 
її проведення з огляду на результати 
тестування.

3. Для вторинної профілактики 
розвитку когнітивних розладів, перш 
за все, слід здійснювати попереджен-
ня захворюваності на вірусні гепати-
ти, своєчасне виявлення та лікування, 
діагностику розвитку ускладнень. Для 
уповільнення прогресування наяв-
ної когнітивної дисфункції необхідно 
здійснювати корекцію терапевтичних 
заходів.
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ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С ЯК НАСЛІДОК НАРКОМАНІЇ

О.С. Фітькало, Т.В. Покровська 
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У статті наведені дані обробки 88 клінічних випадків наркозалежних хворих 
на гепатит С (переважно чоловіки), що знаходились на лікуванні в інфекційній 
лікарні м. Львова. Всі хворі були заражені шляхом внутрішньовенного введення 
наркотиків.

Ключові слова: хронічний гепатит С, наркотична залежність, особливості 
протікання хронічного гепатиту С (ХГС) у наркозалежних хворих, діагностика 
та профілактика.

ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ С КАК СЛЕДСТВИЕ НАРКОМАНИИ

А.С. Фитькало, Т.В. Покровская 

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого

В статье представлены результаты обработки данных 88 клинических случая 
наркозависимых больных гепатитом С (в основном мужчины), которые находи-
лись на лечении в инфекционной клинической больнице г. Львова. Все больные 
были заражены путем внутривенного введения наркотиков.
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CHRONIC HEPATITIS C AS A RESULT OF DRUG ADDICTION 

O.S. Fitkalo, T.V. Pokrovskaya 

Th e results of processing of 88 clinical cases data of drug addicts with hepatitis C 
(predominantly men), who were treated in clinical hospital of infectious diseases of 
Lviv city, are presented in the article. All patients were infected through intravenous 
injection of drugs. 
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Вступ. Соціальне значення гепа-
титу С визначається значним поши-
ренням, прогресивним зростанням 
захворюваності, різноманітністю клі-
нічних проявів, високою ймовірністю 
формування хронічної патології пе-
чінки та позапечінкових уражень [1]. 

Значне поширення гепатиту С се-
ред населення відбувається у зв’язку 
з великим відсотком субклінічних 
безжовтяничних форм хвороби, які, 
як правило, не діагностуються. Укра-
їна посідає одне з перших місць в Єв-
ропі за поширеністю  гепатиту С – 
інфіковано приблизно 3% громадян, 
що складає ~ 1170000 осіб. Однак, за 
результатами вибіркового моніто-
рингу груп ризику (повії, гомосек-
суалісти, наркомани) рівень їх інфі-
кування вірусом гепатиту С у багато 
разів вищий ніж офіційно зареєстро-
ваний і значно перевищує середньо-
світові показники сягаючи при цьому 
60% [2,3]. 

Залежність від наркотичних та 
психоактивних речовин віднесена до 
групи соціально-значущих захворю-
вань, а споживачі ін’єкційних нарко-
тиків  є однією з основних груп ризи-
ку зараження ВІЛ-інфекцією і парен-
теральними вірусними гепатитами В і 
С (ГВ і ГС), які також входять до гру-
пи соціально-значущих захворювань. 
Серед осіб, які вживають психоактив-
ні речовини внутрішньовенно, в осно-
вному, циркулюють субтипи ГС 3а та 
1а. З медичної точки зору поєднання 
таких важких захворювань призво-
дить до взаємного посилення кожної 
патології, істотно ускладнює процес 
лікування, впливає на комплаєнтність 

хворих до лікування і погіршує якість 
життя пацієнтів [4].

Все це обумовлює актуальність 
проблеми, яка базується на визначен-
ні основних груп ризику та шляхів ін-
фікування вірусом гепатиту С з метою 
розробки та впровадження заходів 
неспецифічної профілактики та ефек-
тивного лікування [3, 5].

Мета роботи: вивчення клінічних 
особливостей протікання гепатиту С 
в ін’єкційних наркоманів. 

Матеріали і методи досліджен-
ня. Проаналізовано перебіг ГС у 88 
ін’єкційних наркоманів, які знахо-
дилися на стаціонарному лікуванні у 
Львівській обласній інфекційній клі-
нічній лікарні протягом 2014 р. 

Для діагностики та моніторуван-
ня інфекції, викликаної вірусом ге-
патиту С, використовували два види 
досліджень: серологічні − для визна-
чення антитіл до HCV (anti-HCV) ме-
тодом ІФА і молекулярно-біологічні − 
для детекції РНК вірусу (RNА HCV); 
визначали субтипи вірусу. Врахову-
вали епідеміологічний анамнез, ана-
лізували скарги хворих, показники 
лабораторних досліджень: стандарт-
них біохімічних аналізів (визначення 
рівня білірубіну крові та його фрак-
цій, активності трансаміназ АлАТ, 
АсАТ). При необхідності додатко-
во визначали: протромбіновий ін-
декс, системи зсідання, білок і білкові 
фракції, лужну фосфатазу і холесте-
рин. Усім хворим проводили  інстру-
ментальні методи обстеження (УЗД, 
ультрасонографію печінки). Визна-
чали стеатоз печінки за допомогою 
ультрасонографії (основні ультра-
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сонографічні ознаки стеатозу  – під-
вищення ехогенності паренхіми пе-
чінки, порушення звукопровідності 
та зниження візуалізації стінок вну-
трішньопечінкових судин). 

Результати дослідження. У Львів-
ській обласній інфекційній клінічній 
лікарні в 2014 р. на стаціонарному лі-
куванні з гепатитом С перебувало 358 
хворих. Відібрана група із 88 хворих 
на хронічний гепатит С (ХГС) зі ске-
руванням від нарколога в інфекційну 
лікарню. Були опрацьовані дані анам-
незу хвороби, проведений скринінг 
поширеності та шляхів передачі віру-
су гепатиту С у даних пацієнтів. 

Вік пацієнтів коливався від 16 до 
42 років (середній вік 29,6±3,6 роки), 
зі значним переважанням осіб чолові-
чої статі ( 71 хворий – 80,6%). Основна 
частка інфікованих (69 осіб – 78,4%) 
припадала на вік до 37 років; 56 осіб 
із 88 (63,6%) − без постійного місця 
праці. Основною причиною ХГС в да-
них пацієнтів є ін’єкційне введення 
наркотичних речовин, стаж прийому 
яких коливався від 5,5 міс. до 5 років 
(у середньому 2,4 ± 0,4 р.). Основним 
фактором ризику при парентераль-
ному введенні психотропних речовин 
було використання шприців, конта-
мінованих кров’ю, що містять віруси. 
Контамінація голки або шприца від-
бувається при груповому використан-
ні інструментів. Серед застосовува-
них наркотичних речовин частіше ви-
користовувався героїн, опій, а також 
похідні амфетаміну, кокаїну (крек), 
ефедрину, які є психостимулюючи-
ми препаратами. Внаслідок тривало-
го вживання наркотичних препара-

тів в комбінації з постійним токсич-
ним навантаженням від розчинників 
і оцтового ангідриду, відбувається ви-
никнення порушень як в соматичної 
сфері (ураження печінки, серцево-су-
динної, імунної та інших систем орга-
нізму), так і в психічній сфері (зміна 
і деградація власних характеристик: 
морально-етичних та інтелектуаль-
них) [4].

Середня тривалість захворювання 
ХГС становила від 1 до 5 років (в се-
редньому 3,9 ± 1,1 роки), якщо брати 
до уваги терміни можливого заражен-
ня, яке звичайно відбувається протя-
гом першого року внутрішньовенно-
го вживання наркотичних препаратів. 
У 42 хворих (47,7%) виявлено супут-
ню патологію інших органів та сис-
тем, в т.ч.: серцево-судинної системи 
(7 хворих – 16,7%), травного каналу 
(14 хворих – 33,3 %), нирок та сечови-
дільної системи (5 осіб, 12,0%), СНІД 
(3 хворих – 7,1%), інші захворювання 
(6 осіб  – 14,2 %). Наявність зазначеної 
комбінованої супутньої патології у за-
лежних ускладнювало перебіг гепати-
ту. Дискутабельним є питання, чи це 
супутня патологія, чи стани, які асо-
ціюються з НСV і є позапечінковими 
проявами гепатиту.

Згідно анамнезу захворювання 7 із 
88 хворих (7,9%) перенесли в минуло-
му гострий гепатит С з проявами жов-
тяниці, після якого у 4 хворих (57,1%) 
спостерігалася безперервна актив-
ність процесу. У 81 пацієнта (92,1%) 
виявлені anti-HCV без факту перене-
сення в минулому гострого гепатиту. 
У 37 осіб (42,0%) відмічалося від 1 до 
8 загострень з різними інтервалами 
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неактивного стану. У 3 хворих (3,4%) 
клінічна картина вперше проявилася 
ознаками сформованого цирозу пе-
чінки (ЦП). 

ХГС характеризувався латентним 
перебігом. Прогресування та повтор-
не загострення патологічного про-
цесу ймовірно пов’язане  з персис-
тенцією вірусу та імунними механіз-
мами, які обумовлюють ураження та 
загибель гепатоцитів. Персистуван-
ня HCV-інфекції зумовлює широкий 
спектр клініко-морфологічних варі-
антів: від стійких ознак активного за-
хворювання і тривалого пошкоджен-
ня печінки з розвитком в подальшому 
полісистемного ураження – до стану 
клінічного одужання з дуже низьким 
рівнем вірусної реплікації і непро-
гресуючим характером гістологічних 
змін. Особливості перебігу хроніч-
ного гепатиту С визначаються рівнем 
віремії, генотипом вірусу, наявністю 
подвійної, потрійноі мікст-інфекції 
(HBV, HDV, віруси герпесгрупи) [6]. 
Окрім цього, практично всі наркотич-
ні речовини (особливо опіати) мають, 
в тій чи іншій мірі, виражену імуно-
депресивну та токсичну дію на гепа-
тоцити, що веде до зміни їх структури 
і функції [7]. 

Хронічна HCV-інфекція характе-
ризувалася розмаїттям у своїх клініч-
них проявах, хоча симптомокомплекс 
наркозалежності і супутніх їй захво-
рювань виходили на передній план, 
тим самим, маскуючи прояви гепа-
титу через знеболюючі властивості 
наркотиків. У 69 хворих (78,4%) мав 
місце астеновегетативний синдром, 
який проявлявся немотивованою за-

гальною слабкістю, швидкою втом-
люваністю, зниженням працездат-
ності, нудотою. У 40 пацієнтів (45,6%) 
прослідковувались неприємні від-
чуття важкості чи болю в правому 
підребер’ї, виявлялися диспепсичні 
явища: втрата апетиту, нудота, блю-
вання тощо.

У 9 пацієнтів (10,2%) через виму-
шену тимчасову відмову від прийо-
му наркотиків, був виражений абсти-
нентний синдром, симптоми якого 
(дратівливість й нервозність, сильне 
занепокоєння, депресія, артралгії, мі-
альгії, головний біль, порушення сну, 
психомоторне збудження) виступали 
на перший план. Хворий ставав при-
мітивно егоїстичним. 

32 наркозалежних хворих (36,4%) 
із ХГС відмічали біль у суглобах, який 
не супроводжувався деформацією чи 
припухлістю. Підвищення температу-
ри (не вище 38оС) тіла спостерігалося 
у 14 хворих (15,9%). У разі відновлен-
ня хворими прийому ін’єкційних нар-
котичних речовин, що мало місце у 21 
пацієнта (23,9%), захворювання клі-
нічно проявлялося більш вираженим 
астенічним синдромом, ейфорією, 
психомоторним збудженням, болями 
в правому підребер’ї, діареєю, ано-
рексією, швидкою втратою маси тіла. 
Таким чином, у хворих спостерігало-
ся взаємне обтяження патології, яке 
проявлялося особливістю протікання 
клінічної картини. Можна передбача-
ти, що механізм дії наркотичних пре-
паратів на гепатобіліарну зону є поєд-
наним, імуноопосередкованим, який 
обумовлений імунотолерантністю до 
інфекції і прямою їх токсичністю. 
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Практично всі наркотичні речови-
ни мають в тій чи іншій мірі імуноде-
пресивну дію. Найбільш виражений 
цей ефект у опіатів. Зміни імунітету 
виражаються в зниженні фагоцитар-
ної активності лейкоцитів, зменшенні 
кількості Т-лімфоцитів при порушен-
ні співвідношення клітин CD-4 / CD-
8, підвищенні рівня В-лімфоцитів. У 
гострому періоді вірусних гепатитів 
у наркоманів реєструється посилене 
вироблення сироваткових імуногло-
булінів, підвищення в крові кількості 
циркулюючих імунних комплексів [7]. 

У хворих на ЦП гарячка визнача-
лася у третини обстежених, причо-
му в 2 (66,7%) − на фоні субфебрилі-
тету спостерігалася періодична фе-
брильна температура. У всіх хворих 
стадія цирозу печінки була розціне-
на як субкомпенсована (класифікaція 
Чайлд-П’ю) на основі клінічних ознак 
та лабораторних показників. При ЦП 
досить часто відмічалася тривала ік-
теричність склер і різні прояви гемо-
рагічного та помірного набряково-ас-
цитичного синдрому.

Про наявність геморагічного син-
дрому в 7 хворих на ХГС (7,9%) та 2 
хворих (66,7%) на ЦП, насамперед, 
свідчила поява петехій, підвищена 
кровоточивість ясен, періодична по-
ява носових кровотеч, зміна характе-
ру менструацій. Розвиток геморагіч-
ного синдрому у частини хворих на 
ХГС, пов’язаний з тромбоцитопенією, 
яка порівняно часто спостерігається у 
хворих з хронічною HCV-інфекцією.

Незначну гепатомегалію діагнос-
товано у 58 хворих (65,9%) на ХГС, 
(печінка на 2 см нижче реберної дуги), 

в той час як у хворих на ЦП визнача-
лося помірне (2-4 см) у 2-х пацієнтів 
(66,7%) та значне збільшення печін-
ки (6 см) у 1 хворого (33,3%). Спле-
номегалія відмічалася у 32 пацієнтів 
(36,3%). Тривалість жовтяничного пе-
ріоду у хворих з ХГС склала 12,5±1,8 
днів залежно від тяжкості хвороби. 
Рівень білірубіну був 59±4,3 мкмоль/л. 

В 58 випадках (65,9%) відміче-
ний стеатоз печінки при відсутнос-
ті надлишку маси тіла. Це, можливо, 
пов’язано з безпосереднім впливом 
вірусу (це стосується переважно 3-го 
генотипу) через комплекс взаємодій 
між core протеїном ГС та гепатоци-
том, механізми яких остаточно не ви-
вчено. Цей тип стеатозу печінки може 
спричиняти швидке прогресування 
захворювання. Деякі автори визна-
ють роль вірусіндукованого стеатозу 
як єдиний шлях цитопатичної дії ГС, 
особливо при наркоманії [1, 8]. 

Інші дослідники вважають, що ти-
пову для ХГС дрібновезикулярну ліпід-
ну інфільтрацію («перлове намисто») 
можна розцінювати як одну з форм ре-
паративної реакції клітини на прямий 
цитопатичний ефект вірусу, спрямова-
ний на збереження популяції гепатоци-
тів і архітектоніки печінки (найбільш 
виражена при 3-му генотипі вірусу). 
Таким чином, гепатоцит не можна роз-
глядати лише як жертву цитопатичної 
дії вірусу ГС: зменшення синтезу білка і 
деградація цитоплазми  − це зворотний 
процес, спрямований на пригнічення 
реплікації вірусу [ 9]. 

При поступленні в стаціонар 
всі 88 пацієнтів мали незначне під-
вищення активності АлАТ у межах 
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1,2– 3,6  ммоль/л. Традиційно АлАТ 
використовується як показник, що в 
певній мірі відображає стан запально-
го та цитолітичного процесів в печін-
ці при ХГС, хоча і не завжди корелює 
із вираженістю гістологічних змін. У 
2 хворих з ЦП активність АлАТ бу-
ла в межах нормальних показників. 
Тимолова проба дещо перевищувала 
контрольні показники, дорівнювала 
в середньому 9,4 ± 1,32 ОД. Вивчення 
вмісту білка і білкових фракцій вияви-
ло невелику, порівняно з контролем, 
гіпопротеїнемію та гіпоальбумінемію, 
рівень γ – глобулінів був у нормі.

У 65 хворих (73,8%) пацієнтів під-
тверджений субтип 3а.

Проблема лікування вірусного ге-
патиту С у хворих з наркоманією ви-
магає формування прихильності до лі-
кування як наркоманії так і гепатиту. 
Вирішення даного питання неможли-
во без розуміння внутрішньої карти-
ни основного захворювання (синдро-
му залежності від наркотиків), а також 
місця і ролі вірусного гепатиту С в ній. 
Актуальність вирішення даної пробле-
ми визначається не тільки необхідніс-
тю надання допомоги самому хворо-
му, а й попередженням епідемії ГС, як 
серед споживачів ін’єкційних нарко-
тиків, так і в загальній популяції [10]. 
Лікування хворих на вірусні гепатити 
з наркотичною залежністю є складним 
завданням. В разі будь-якої іншої по-
єднаної патології, в першу чергу, необ-
хідно вирішити питання про можли-
вість або одночасної терапії цих захво-
рювань, або про послідовне лікуванні 
кожного з них. В останньому випадку 
необхідно виділити пріоритетність за-

хворювання, у визначенні якого голо-
вним фактором є прогностична значи-
мість  [11].  

Виходячи із викладеного, нами 
пропонується методика активного 
диспансерного спостереження, яка 
полягає у проведенні в наркодиспан-
серах 2 рази на рік специфічної ла-
бораторної діагностики вірусних ге-
патитів В і С, клініко-лабораторного 
обстеження та УЗД органів черевної 
порожнини з метою виключення па-
рентеральних гепатитів.

Висновки.  
1. Сьогодні проблема поєднання нар-

козалежності та ХГС не знайшла 
остаточного вирішення, не див-
лячись на те, що вживання нарко-
тиків, які й були причиною ХГС, 
суттєво погіршують стан здоров’я, 
якість життя даних пацієнтів. 

2. У наркозалежних хворих з ХГС 
спостерігається взаємне обтяжен-
ня патології, яке і визначає особли-
вість клінічної картини та перебігу 
патологічного процесу: хронічний 
гепатит С в більшості випадків має 
«первинно-хронічний» перебіг 
без епізоду гострої фази, клінічно 
характеризується досить легким 
перебігом, відсутністю яскравої 
симптоматики гепатиту, маскова-
ної симптомокомплексом наркоза-
лежності та супутніх захворювань.

3. У наркозалежних хворих з ХГС 
погано виражений раціональний 
компонент поведінки, який регу-
люється, в основному, негативни-
ми емоційними переживаннями, 
що знижує мотиваційний потен-
ціал на лікування як інфекції, так 
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і наркотичної залежності.
4. Головними шляхами бороть-

би з розповсюдженням вірус-
них гепатитів у наркозалежних є 
обов’язкове впровадження сучас-
них високочутливих методів діаг-
ностики (ІФА та ПЛР) в нарко-
диспансерах з метою проведен-

ня активного диспансерного 
спостереження за споживачами 
ін’єкційних наркотиків, а також 
розробка і впровадження програм 
профілактики інфікування вірус-
ними гепатитами на всіх рівнях 
надання медичної допомоги даній 
групі пацієнтів.  
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КОНФЕРЕНЦІЇ

Обмінятися останніми здобутка-
ми та напрацюваннями, поділитися 
досвідом і спостереженнями з акту-
альних проблем парентеральних та ін-
ших найрозповсюдженіших в Україні 
та світі інфекційних хвороб на Малій 
Батьківщині Іллі Ілліча Мечникова  – 
Слобожанщині, у стінах Харківського 
національного медичного університе-
ту (ХНМУ) зібралося близько чоти-
рьохсот учасників та гостей конфе-
ренції, серед яких вітчизняні науков-
ці, лікарі, а також колеги з Туреччини 
і Єгипту. Інформаційно-насиченими, 
пізнавальними, корисними з теоре-
тичної та практичної сторони були всі 
представлені доповіді, серед яких 34 
усні та 20 стендові. Переважна части-
на доповідей торкалася питань кліні-
ки, діагностики та лікування хвороб 
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печінки, найгострішої проблеми су-
часної гепатології – парентеральних 
гепатитів В і С та їх несприятливих 
наслідків.  

Конференцію відкрив завідувач 
кафедри інфекційних хвороб ХНМУ, 
д. мед. н., професор В.М. Козько. Він 
привітав учасників зі святом науки, 
яким стали Перші Мечниківські чи-
тання, й нагадав присутнім про те, 
що попередній науковий форум закін-
чився прийняттям рішення проводи-
ти наступні конференції під знаком 
наукової діяльності І.І.  Мечникова, 
поважаючи його значний внесок у сві-
тову науку.

Ім’я видатного українця Іллі Іллі-
ча Мечникова здобуло всесвітню сла-
ву та визнання завдяки його науковим 
працям і відкриттям в області фізіоло-
гії та медицини, еволюційної ембріо-
логії, мікробіології та імунології. Його 
по праву вважають першовідкривачем 
фагоцитозу і внутрішньоклітинного 
травлення, засновником порівняльної 
патології запалення, наукової герон-
тології, фагоцитарної теорії імунітету. 
Здобутки вченого високо оцінено сві-
товою науковою спільнотою; в 1908  р. 
йому було присуджено Нобелівську 
премію з медицини та фізіології. Зали-
шена нам наукова спадщина І.І. Меч-
никова, на переконання багатьох сві-
тових наукових авторитетів, й надалі 
визначає поступ та досягнення сучас-
ної науки і медицини зокрема.

З доповіддю «Гепатити В і С в Украї-
ні: стратегія сектора охорони здоров’я 
й доступність сучасного лікування» 
виступила завідувач кафедри інфек-
ційних хвороб Національного медич-

ного університету імені О.  О.  Бого-
мольця, головний позаштатний спе-
ціаліст МОЗ України зі спеціальності 
«Інфекційні хвороби», д. мед. н., про-
фесор О.А. Голубовська. На початку 
своєї доповіді вона акцентувала увагу 
присутніх на меті, поставленій ВООЗ 
щодо Глобальної стратегії елімінації 
вірусних гепатитів (ВГ) до 2030 року, 
на основних завданнях, які необхідно 
розв’язати для вирішення поставлен-
ної мети. Україна сприйнявши, безу-
мовно, повинна виконати положення 
цієї стратегії, що підтверджено участю 
нашої країни в роботі першого євро-
пейського саміту, який відбувся у лю-
тому 2016 року в Брюсселі й був при-
свячений елімінації гепатиту С в Єв-
ропі.

Наведено дані щодо розповсю-
дження хронічних гепатитів  В і С 
(ХГВ, ХГС), згідно з якими в Європей-
ському регіоні ВООЗ з ХГВ проживає 
більше 13 млн, а з ХГС – більше 15 млн 
осіб. За оцінюючими даними від на-
слідків ХГС помирає близько 112800, 
а ХГВ – 57600 людей. Тягар цих захво-
рювань з часом наростає. Так наслідки 
хронічних вірусних гепатитів (ХВГ) і 
пов’язаної з ними смертності в Євро-
пейському регіоні ВООЗ вже переви-
щує сукупний тягар ВІЛ/СНІДу, ту-
беркульозу і малярії.

Значну частину доповіді було при-
свячено висвітленню нових положень 
та схем лікування вірусного гепатиту 
С (ВГС), прогрес та можливості яко-
го за останні декілька років суттєво 
змінилися. Це дозволяє з оптимізмом 
дивитися в майбутнє, особливо в кон-
тексті елімінації гепатиту С в Європі. 
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За рекомендаціями Європейської 
асоціації з вивчення хвороб печін-
ки (EASL) 2015 року пацієнтів з ко-
інфекцією гепатиту С і ВІЛ слід вва-
жати однією із пріоритетних груп для 
лікування. Також лікування показане 
всім пацієнтам, які готові його отри-
мувати за відсутності протипоказів. 
Дуже сприятливою є терапія пацієн-
тів з помірною стадією фіброзу (F2 
за METAVIR); стадія F3 і F4 вимагає 
якнайшвидшого початку лікування. 
Питання щодо противірусної терапії 
(ПВТ) доцільно вирішувати індивіду-
ально для пацієнтів з фіброзом F0-F1: 
у випадку відкладання терапії пере-
біг їх захворювання потрібно постій-
но відстежувати; терапію розпочина-
ти вчасно за появи прогресії гепатиту. 
Оновлені рекомендації EASL 2015 ви-
значають режими терапії ВГС із вра-
хуванням генотипу вірусу від першого 
до шостого; містять нові безінтерфе-
ронові режими терапії для пацієнтів з 
моно- і ко-інфекцією ВІЛ і ВГС; з ци-
розом печінки (ЦП) і без цирозу, па-
цієнтів, які раніше не отримували те-
рапію і пацієнтів з вірусологічною не-
вдачею у минулому.

Насьогодні в Україні наявні та до-
ступні препарати, які входять в ін-
терфероновмісні та безінтерферонові 
схеми лікування гепатиту С. Подвійна 
стандартна ПВТ із-за своєї недостат-
ньої ефективності та значної кількості 
негативних побічних реакцій втрачає 
пріоритетність. Натомість, активні 
напрацювання дослідників в облас-
ті лікування ВГС, пов’язані з появою 
новосинтезованих препаратів прямої 
противірусної дії (ППД) – інгібіторів 

вірусних протеаз 1-го (телапревір, бо-
цепревір) і 2-го поколінь (сімепревір) 
і нуклеотидного інгібітора полімера-
зи вірусу ГС (софосбувір), показали 
позитивні результати апробації цих 
препаратів в безінтерферонових схе-
мах лікування і підвищило ефектив-
ність лікуваня ВГС. З’явилися схеми, 
в основі яких лежить застосування 
софосбувіру і сімепревіру у поєднанні 
між собою або із пегільованим інтер-
фероном (Пег-ІНФ) альфа і рибавіри-
ном або лише з рибавірином, а також 
з іншими ППД. Поряд з названими 
схемами «право на життя» отримала 
потрійна (безінтерферонова) або так 
звана «3D-терапія» (поєднання парі-
тапревіру, підсиленого рітонавіром, 
омбітасвіру і дасабувіру) у комбінації 
з рибавірином або без нього. Виходя-
чи з результатів досліджень у різнома-
нітних пацієнтів з 1-им та 4-им гено-
типом ВГС 3D режим дозування по-
казав найкращі насьогодні результати 
в лікуванні ВГС. Схеми із застосуван-
ням інтерферону, як і раніше, комбі-
нуються із призначенням рибавірину, 
доза якого визначається масою тіла 
пацієнта. 

Надалі доповідачем було охаракте-
ризовано противірусні препарати но-
вого покоління – сімепревір і софос-
бувір. Сімепревір належить до інгібі-
тора NS3/4A протеази віруса гепатиту 
С. Метаболізується печінкою за учас-
тю системи CYP3A та блокує печінко-
ві транспортери ОАТР1В1 и МRP2, що 
в ряді випадків викликає гіпербіліру-
бінемію. Екскреція із організму відбу-
вається із жовчю. Терапевтична ефек-
тивність доведена у пацієнтів при 1 
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генотипі вірусу з компенсованим за-
хворюванням печінки, у тому числі 
при ЦП, у наївних пацієнтів та з реци-
дивом, у пацієнтів з частковою відпо-
віддю на лікування та не відповівших 
на лікування. Сімепревір призначаєть-
ся в комбінації з Пег-ІНФ і рибавіри-
ном й застосовується в дозі одна кап-
сула (150 мг) 1 раз на день вранці під 
час їди. Тривалість лікування за цією 
схемою становить 12 тижнів, а надалі 
продовжується тільки Пег-ІНФ і риба-
вірином ще 12 тижнів для наївних па-
цієнтів і з рецидивом, у т. ч. з ЦП та 36 
тижнів пацієнтам з частковою та ну-
льовою відповіддю, у т. ч. з ЦП. Паці-
єнтам з 1а субтипом вірусу з мутацією 
Q80K сімепревір не рекомендується. 
Лікування припиняється, якщо рівень 
РНК вірусу досягає 25 МО/мл і вище 
на 4-ому, 12 або 24 тижні.

Значним прогресом в лікуванні 
ВГС може стати доступність софос-
бувіру в Україні. Софосбувір є інгі-
бітором РНК-полімерази NS5B. 80% 
препарату виводиться із організму 
нирками, 15% – жовчю. Не метабо-
лізується системою цитохрому Р450, 
але захоплюється транспортною сис-
темою глікопротеїну P-GP, що зумов-
лює протипоказання до його застосу-
вання з інгібіторами й індукторами 
цього глікопротеїну. До переваг засто-
сування софосбувіру необхідно відне-
сти практичну відсутність взаємодії з 
антиретровірусними препаратами та 
його застосування без інтерферону, 
у випадках, коли останній не перено-
ситься або протипоказаний. Призна-
чається в таблетках по 400 мг 1 раз на 
добу вранці.

Результати багатьох клінічних до-
сліджень засвідчили високу ефектив-
ність софосбувіру у поєднанні з ін-
шими противірусними препаратами в 
лікуванні ВГС з різноманітними гено-
типами, коли через 24 тижні лікуван-
ня у різних пацієнтів з ВГС стійка ві-
русологічна відповідь (СВВ) спостері-
галася у більшості випадків. Натепер 
комбіноване застосування препарату 
в безінтерферонових схемах дозволяє: 
досягти кращих результатів, аніж це 
було можливо раніше; зменшити три-
валість лікування й кількість та віро-
гідність виникнення побічних ефек-
тів. Саме на цьому Ольга Анатоліївна 
далі зупинилася більш детально.

Призначення софосбувіру в комбі-
нації з Пег-ІНФ і рибавірином пацієн-
там, які раніше не відповіли на тера-
пію, на даний час не виявило варіантів 
вірусу, стійкого до препарату. Засто-
сування софосбувіру з рибавірином, 
доза якого призначалася залежно від 
маси тіла, у 25 наївних пацієнтів з 1-м 
генотипом протягом 24 тижнів, за да-
ними дослідження Spare, через 4 тиж-
ні лікування у 24 осіб виявило РНК ві-
русу менше 12 МО/мл. Такі ж резуль-
тати спостерігалися після 24 тижнів 
лікування. СВВ через 24 тижні після 
закінчення лікування спостерігалася 
у 17 (68%) із 25 пацієнтів.

В іншому дослідженні у наївних па-
цієнтів з 3-м генотипом ВГС з цирозом 
і без ЦП було отримано співставимі ре-
зультати лікування софосбувіром з ри-
бавірином в одній групі та Пег-ІНФ з 
рибавірином в другій групі тільки з од-
нією різницею в тому, що тривалість лі-
кування склала 12 і 24 тижні відповідно.  
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За даними досліджень ATOMIC і 
NEUTRINO, при застосуванні муль-
тиваріантного регресійного аналізу у 
пацієнтів з 1-м генотипом, які отри-
мували софосбувір з Пег-ІНФ і риба-
вірином, на досягнення СВВ після 12 
тижнів лікування відмічався мульти-
факторний вплив негативних предик-
торів: IL28B non-CC, маса тіла пацієн-
тів ≥ 75 кг, наявність ЦП.

За даними Foster GR, et al., 2014, у 
пацієнтів з генотипом 1 після 12 тиж-
нів лікування софосбувіром у поєд-
нанні з Пег-ІНФ і рибавірином вияв-
лена залежність частоти досягнення 
СВВ від кількості негативних предик-
торів (досвідчені пацієнти, чоловіча 
стать, маса тіла≥75 кг, IL28B nonCC, 
цироз, РНК ХГС> 800,000 МО/мл). Зо-
крема, при наявності 1 або 2-х нега-
тивних предикторів СВВ12 відмічала-
ся у 100% пацієнтів, а при 5-ти – тіль-
ки у 61%.

Згідно EASL рекомендацій ліку-
вання гепатиту С, 2015, у випадку не-
правильно підібраної схеми лікування 
існує загроза формування множинної 
як стійкої, так і нестійкої резистент-
ності. Серед особливостей застосу-
вання ППД і їх моніторингу зазна-
чаються: СВВ відповідає рівню РНК 
ВГС, що не визначається молекуляр-
но-генетичними методами з порогом 
чутливості не вище за 15 МО/мл на 12 
тижні після закінчення лікування. На 
противагу терапії інтерфероном, ко-
ли більше значення відігравали стать, 
вік, наявність ІЛ28В, інсулінорезис-
тентність та деякі інші фактори, на ви-
бір ППД при терапії без інтерферону, 
швидше за все, впливає тільки стадія 

фіброзу печінки й попередня історія 
лікування (рецидив, часткова відпо-
відь, нонреспондент). Варто пам’ятати 
про можливі багаточисельні взаємодії 
ППД з іншими препаратами.

Узагальнені результати наведено у 
дослідженнях COSMOS, коли пацієн-
ти двох когорт отримували софосбу-
вір 400 мг і сімепревір 150 мг з і без 
рибавірину. У випадку застосування 
софосбувір 400 мг і сімепревір 150 мг 
оптимальною тривалістю лікування 
визначено 12 тижнів, пацієнтам з ЦП 
необхідно додавати рибавірин в за-
лежності від маси тіла. У випадку, як-
що рибавірин протипоказаний, ліку-
вання має тривати 24 тижні.

У пацієнтів з ХГС 1 генотипу і ста-
дією фіброзу за METAVIR F0-F3 не ви-
явлено впливу поліморфізму Q80K і 
NS5A на частоту СВВ на 12 тижні ком-
бінації софосбувіру і сімепревіру (Kwo 
P. et al. EASL 2015).

3D-режим передбачає прийом 
омбітасвіру 75 мг з парітапревіром 
12,5  мг/рітонавіром 50 мг в одній та-
блетці (2 табл. 1 раз на день)  у ком-
бінації з дасабувіром 250 мг (1 табл. 
2 рази на день) з або без рибавірину. 
Схеми лікування залежать тільки від 
стадії фіброзу печінки і не залежать 
від попередньої історії лікування. Без 
рибавірину рекомендується лікува-
ти пацієнтів з 1b субтипом вірусу без 
ЦП: тривалість 3D-режиму 12 тижнів. 
До препаратів 3D-режиму додається 
рибавірин в залежності від маси тіла 
пацієнтів за наступних умов: у паці-
єнтів з субтипом вірусу 1b і ЦП ліку-
вання триває 12 тижнів; у пацієнтів з 
субтипом вірусу 1а без ЦП лікування 
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триває 12 тижнів; у пацієнтів з субти-
пом вірусу 1а і з ЦП лікування триває 
24 тижні.

У дослідженні TURQUOISE-III, 
2015, у 60 «наївних» або раніше пролі-
кованих Пег-ІНФ з рибавірином паці-
єнтів 1в генотипу HCV з компенсова-
ним ЦП але без його декомпенсації в 
анамнезі, при застосуванні  3D-терапії 
без рибавірину при певних визначе-
них клініко-біохімічних показниках і 
з РНК-HCV >1000 МО/мл процент па-
цієнтів з РНК-HCV, що не визначала-
ся, на етапах швидкої відповіді, в кінці 
лікування та при СВВ12 склав 100% у 
всіх випадках.

У виступі директора з маркетингу 
корпорації Фарко доктора Амр Фах-
мі зазначено вимоги до ідеального 
противірусного засобу для лікування 
ВГС: схема лікування з пероральним 
прийомом ліків (без використання 
ІФН), висока ефективність, сприят-
ливий профіль безпеки, висока межа 
стійкості, дія на всі генотипи, менша 
міжлікарська взаємодія, коротка три-
валість, низька вартість. З урахуван-
ням життєвого циклу HCV насьогод-
ні існують препарати прямої противі-
русної дії: інгібітори Протеази NS3/4A 
(Превір), інгібітори NS5A (Асвір), ну-
клеозидні та ненуклеозидні інгібітори 
NS5B (Бувір). Особлива увага приді-
лена препарату Grateziano (софосбу-
вір), який має: унікальну високу межу 
стійкості серед усіх ПППД, подолання 
проблем неефективності лікування 
за допомогою стійкості; надзвичайну 
ефективність та доведений клінічний 
успіх «Пангенотипний» з гарною пе-
реносимістю та сприятливим профі-

лем безпеки, найбільш схвалений ВО-
ОЗ та сертифікатами GMP генерич-
ний лікарський засіб софосбувіру та 
доступність.

Досвіду Єгипту у лікуванні гепати-
та С був присвячений виступ доктора 
медицини з університету Айн Шамс 
Йехіа Ель Шазлі (Єгипет). Він зазна-
чив, що рівень захворюваності ВГС у 
Єгипті є одним з найвищих в світі, а 
поширеність складає 9,8%. Більш 90% 
хворих інфіковані 4 генотипом HCV. 
Міністерство охорони здоров’я Єгип-
ту визначає 100–150 тис. вперше інфі-
кованих пацієнтів на рік. В 2006 році, 
МОЗ оголосила про створення Наці-
онального комітету з контролю вірус-
ного гепатиту (NCCVH), який в квіт-
ні 2007 року розробив Національну 
стратегію контролю за вірусним ге-
патитом, яка передбачає: ефективне 
спостереження, запобігання передачі 
для зниження поширеності HCV ін-
фекції, розширення доступу до догля-
ду і лікування. Було створено Націо-
нальну мережу лікувальних центрів 
(NNTC), яка містить детальні клінічні 
дані та контактну інформацію всіх па-
цієнтів під час реєстрації та лікування 
від лікувальних центрів вірусного ге-
патиту. Згідно протоколу, критеріями 
включення для лікування ВГС є пози-
тивний результат аналізу HCV RNA та 
вік 18-75 років. Противірусна терапія 
призначається з урахуванням прина-
лежності пацієнтів до групи (легка, 
важка та особлива) на підставі клі-
нічних даних, попереднього лікуван-
ня та супутньої патології, у тому числі 
після трансплантації печінки. Серед 
схем противірусної терапії перевага 



Гепатологія, 2016, № 3

64

віддається препаратам прямої проти-
вірусної дії. За попередніми даними 
NNTC частота досягнення стійкої ві-
русологічної відповіді склала від 74 до 
97%  залежно від схеми. В заключенні 
доктор Йехіа Ель Шазлі відмітив, що 
успіх Єгипту в зниженні вартості лі-
кування покращив доступ для людей з 
хронічною інфекцією HCV. Наявність 
добре організованої інфраструктури 
сприятиме адаптації більшої кількості 
програм контролю, наявність доступ-
ної, ефективної терапії, в поєднанні зі 
збільшенням діагностики і лікуван-
ня, а також помітне зниження нових 
випадків, має потенціал, щоб ліквіду-
вати гепатит С в Єгипті протягом на-
ступних 15 років.

На ключових проблемних питан-
нях етіотропної терапії хронічного 
гепатиту В у своїй одноіменній допо-
віді зупинився асистент кафедри ін-
фекційних хвороб ХНМУ, к. мед. н. 
О.Є.  Бондар. Метою етіотропної ПВТ 
ХГВ, як зазначив доповідач, є: пригні-
чення реплікації HBV й зменшення 
вираженості некро-запальних змін в 
печінці й ступеня фіброзу, які призво-
дять до прогресії захворювання, роз-
витку цирозу й недостатності печін-
ки, гепатоклітинної карциноми та ле-
тального наслідку. 

Сьогодні показаннями до прове-
дення ПВТ вважаються наступні вияв-
лені зміни: клінічні прояви ЦП неза-
лежно від рівня АлАТ, HBeAg-статусу, 
рівня ДНК  HBV. У дорослих віком до 
30 років при відсутності клінічних 
ознак ЦП й незалежно від HBeAg-
статусу ПВТ показана при стійкому 
підвищенні рівня активності АлАТ та 

рівня ДНК  HBV > 20000 МО/мл. ПВТ 
має розпочинатися і при наявності 
позапечінкових проявів, у т. ч. гло-
мерулонефриту, васкуліту. ПВТ може 
бути розпочата при: рівні ДНК-HBV > 
2000  МО/мл і постійно підвищеному 
рівні АлАТ з помірно вираженим за-
пально-некротичним процесом (в т.ч. 
при нормальному рівні АлАТ) і/або 
помірному фіброзі; HВe-позитивному 
ХГВ у пацієнтів старше 30 років у фазі 
імунної толерантності з ГЦК в сімей-
ному анамнезі; активному ХГВ неза-
лежно від HВeAg-статусу із постій-
но нормальним рівнем АлАТ і рівнем 
ДНК-HBV > 20000 МО/мл; компен-
сованому ЦП за наявності ДНК-HBV 
при нормальному рівні АлAТ. 

Основні  фактори, які  визначають 
тактику ПВТ – стадія фіброзу, актив-
ність некро-запального процесу, ві-
русне навантаження, HBeAg-статус, 
генотип HBV, ко-інфекція HDV, HCV, 
HIV, функціональний стан нирок, 
комплайєнс пацієнта. Зазначено пере-
ваги фіброскану при дослідженні па-
раметрів жорсткості й затухання. 

Наведено порівняння двох схем 
ПВТ: із застосуванням тенофовіру і 
застосуванням Пег-ІНФ. Серед пере-
ваг тенофовіру відмічено: зручність 
прийому 1 раз/добу per os; низьку час-
тоту побічних ефектів; добру пере-
носимість; можливість застосування 
при супутніх захворюваннях та ста-
нах (ВІЛ, туберкульоз, вагітність). Пе-
реваги Пег-ІНФ: тривалість лікування 
обмежується 48 тижнями, резистент-
ність не виникає, частіше наступає 
HBs-сероконверсія, застосовується 
при ко-інфекції HDV, HCV. До суттє-
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вих недоліків тенофовіру відноситься 
необхідність його прийому пожиттє-
во. Пег-ІНФ має такі недоліки: незна-
чний противірусний ефект при час-
тому розвитку побічних ефектів; не 
може застосовуватися при наявнос-
ті декомпенсованого захворювання 
печінки або вагітності, справляє дію 
тільки на генотип HBV A, B. 

Критеріями позитивного ефек-
ту ПВТ вважають: стійке зниження 
рівня ДНК-HBV < 2000 МО/мл, стій-
ка сероконверсія HBeAg у HBeAg-
позитивних пацієнтів, бажана відсут-
ність HBsAg з появою anti-HBs, стій-
ка нормалізація рівня АлАТ, регрес 
фіброзу й активності запалення. Від-
стежують ефективність ПВТ через 
12, 24, 48 тижнів від початку лікуван-
ня за визначенням показників: кіль-
кісної ПЛР, HBeAg/anti Hвe, qHBsAg, 
HBsAg/anti HBs, АлАТ, АсАТ. Важли-
во своєчасно виявляти можливі по-
бічні ефекти ПВТ.

Наведено дані ряду досліджень, в 
яких вивчалася ефективність ПВТ у 
266 HBeAg-позитивних і 146 HBeAg-
негативних пацієнтів протягом 8 ро-
ків прийому віреаду. За вказаний пе-
ріод реплікація вірусу ГВ не визнача-
лася у  99,6% HBeAg-позитивних і 98% 
HBeAg-негативних пацієнтів. Спосте-
реження за 348 пацієнтами (252 з фі-
брозом, 96 з ЦП), які протягом 5-ти 
років отримували віреад, дозволило 
у 96% обстежених спостерігати ре-
версію або призупинення прогресії 
фіброзу печінки. Також зазначається, 
що за 8 років прийому препарату ре-
зистентність до нього не виявлено в 
жодному випадку. 

Отже, в Україні буде затверджено 
«Уніфікований клінічний протокол 
первинної, вторинної (спеціалізова-
ної), третинної (високоспеціалізова-
ної) медичної допомоги. Протокол 
затверджено наказом МОЗ України 
№613 від 21.06.2016 р. «Вірусний гепа-
тит В у дорослих», який регламентує 
терапію ХГВ. Рекомендовані препара-
ти для ПВТ і лабораторно-інструмен-
тальні дослідження для діагностики 
і моніторингу ХГВ доступні. За наяв-
ності ефективного лікування ХГВ до-
сягається позитивна вірусологічна, 
біо хімічна і гістологічна відповідь.

Характеристику сучасних лікар-
ських засобів антиоксидантної тера-
пії хвороб печінки, патогенетичне об-
грунтування їх застосування у своїй 
доповіді «Печінка і антиоксидантна 
терапія» висвітлив завідувач кафе-
дри внутрішньої медицини №1 ХНМУ, 
д.  мед. н., професор О.Я. Бабак. Ві-
русні та алкогольні гепатити, а також 
їх поєднання залишаються основною 
причиною хронічних захворювань пе-
чінки. Оксидативний стрес відносить-
ся до провідних механізмів пошко-
дження гепатоцитів і прогресування 
хронічних дифузних захворювань пе-
чінки. Внаслідок його дії відбувається 
порушення детоксикаційної функції 
органа, прогресування стеатогепато-
зу і стеатогепатиту та печінково-клі-
тинної недостатності, активується фі-
брогенез. Корекція функціонального 
стану гепатоцитів дозволяє покращи-
ти або нормалізувати функцію печін-
ки, що позитивно відображається на 
результатах застосування етіотропної 
терапії, зокрема ВГ. Одним із найбільш 



Гепатологія, 2016, № 3

66

вивчених і часто застосовуваних в ме-
дичній практиці антиоксидантів є глу-
татіон, до складу якого входить три 
амінокислоти – глутамін, цистеїн, глі-
цин. Сульфгідрильна група глутатіону 
зв’язує вільні радикали і відновлює ін-
ші антиоксидантні системи організму 
(вітаміни С і Е), нейтралізує близько 
3000 токсичних окислених субстратів, 
чим сприяє їх абсорбції і виведенню із 
організму, справляє імунокоригуючу 
дію за рахунок стимуляції натураль-
них кілерів, активує Т-лімфоцити. У 
пацієнтів із стеатозом печінки на тлі 
ВГС спостерігається зниження рівня 
глутатіону, що послаблює детоксика-
ційну функцію органа. Застосування 
препарату глутатіону (Гепавал) покра-
щує печінкову біохімію (навіть через 
декілька місяців після закінчення лі-
кування), знижує прояви оксидант-
ного стресу, забезпечує гепатопротек-
торну і детоксикаційну дію. 

Значна кількість механізмів дії 
та корисних клінічних і біохімічних 
ефектів відома для препаратів урсо-
дезоксихолевої кислоти (УДХК). Ба-
гатьма дослідженнями доведено її 
позитивний вплив в терапії ХВГ, як 
у якості монотерапії, так і в поєднан-
ні з препаратами етіотропного спря-
мування при ВГС (ІФН, рибавірин). 
Віт чизняний препарат УДХК – Урсо-
хол, набув широке терапевтичне за-
стосування в лікуванні хвороб печін-
ки і жовчовивідних шляхів. Виявле-
но антифібротичний ефект Урсохолу 
в комплексній терапії хворих на ХГС, 
що дозволяє рекомендувати його за-
стосування для корекції фіброзу у 
хворих на ХГС, які за певних обста-

вин не можуть отримувати стандарт-
ну ПВТ (В.М. Козько, 2013).

Доповідь «Неалкогольна жиро-
ва хвороба печінки, сучасні підхо-
ди до терапії» була представлена за-
відувачем кафедри гастроентероло-
гії ХМАПО, д. мед. н., професором 
Т.Д.  Звягінцевою. Розповсюдженість 
неалкогольної жирової хвороби пе-
чінки (НАЖХП) за різними даними 
може сягати від 15 до 30% населення 
в загальній популяції, а при цукрово-
му діабеті, метаболічному синдромі, 
ожирінні – 50-100%. Але й у пацієн-
тів без ожиріння з цукровим діабетом 
2-го типу у 80% випадків виявляли 
стеатоз печінки (Gaiani et al., 2009). 
Прогресія НАЖХП може проявляти-
ся стеатозом печінки, неалкогольним 
стеатогепатитом (НАСГ), цирозом.

В етіологічній і патогенетичній ро-
лі НАЖХП встановлено мультифак-
торний вплив багатьох чинників, у то-
му числі спадкових: участь генів, від-
повідальних за метаболізм глюкози, 
ліпідів і розвиток фіброзу.   

НАЖХП несе у собі віддалену, але 
реальну загрозу для здоров’я і жит-
тя. Так за даними De Alwis N.M., Day 
C.P., 2008, при природньому її перебі-
гу з простим стеатозом у 12–40% че-
рез 8–13 років виникає НАСГ, у 15% 
хворих на НАСГ розвивається ЦП і 
печінкова недостатність, а у 7% хво-
рих на ЦП протягом 10 років розви-
вається гепатоцелюлярна карцинома 
(ГЦК). У зв’язку з несприятливими 
наслідками, до яких може призводити 
НАЖХП, важливе значення набуває 
своєчасність та ефективність її ліку-
вання.
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Ключовими напрямами лікування 
НАЖХП є: цитопротекція, корекція 
порушень пероксидації, пригнічення 
процесів фіброзування, відновлення 
метаболічних порушень печінки. Із 
врахуванням наших знань і розумін-
ня етіо-патогенетичних чинників ви-
никнення НАЖХП обгрунтованим 
є комплексність підходу в лікуванні 
НАЖХП, для чого рекомендується за-
стосовувати Гепадиф (містить карні-
тину оротат, антитоксичну фракцію 
екстракту печінки, вітаміни В2, В6, В12, 
аденін); пробіотик Спазмолак (міс-
тить живі Lactobacillus plantarum) і 
прокінетик Ітопрід, метаболізм якого 
відбувається поза печінкою, що над-
важливо для пацієнтів із захворюван-
нями цього органа і при лікуванні де-
кількома препаратами.     

Запобігання прогресуванню 
НАЖХП/НАСГ забезпечується комп-
лексним застосуванням в лікуван-
ні гепатопротекторів,  пробіотиків і 
прокінетиків, які проявляють: анти-
оксидантну і гепатопротекторну дію, 
нормалізують ліпідограму крові, від-
новлюють еубіоз кишківника і норма-
лізують моторику шлунково-кишко-
вого тракту. 

Доповідь «Гепатоцелюлярний рак: 
сучасні тактичні підходи» від гру-
пи авторів представив Р.М. Смачи-
ло, к.  мед. н., доцент кафедри хірургії 
№1 ХНМУ. За наведеними даними рак 
печінки займає 6-те місце серед най-
більш частих видів раку та 3-тє серед 
причин смертності від нього. 90% ви-
падків раку печінки пов’язують із на-
слідками перенесеного ХГВ і ХГС, 
зловживанням алкоголю, хронічною 

інтоксикацією афлотоксином. Осно-
вним етіологічним фактором раку пе-
чінки в Європі вважається гепатит С. 
У світі близько 54% випадків раку пе-
чінки пов’язані з гепатитом В, 31% – з 
гепатитом С.

Вибір лікувальної тактики ГЦК ви-
значається характеристиками пухли-
ни, особливостями пацієнта, функці-
ональним станом печінки та стадією 
фіброзу. Лікування базується на муль-
тидисциплінарному підході, можли-
вості ортотопічної трансплантації 
печінки (ОТП), застосуванні аблації, 
наявності центрів з пересадки печін-
ки, відповідному фінансуванні. Ме-
тоди лікування розділяють на хірур-
гічні (резекція печінки, транспланта-
ція), локальна аблація (радіочастотна, 
мікрохвильова, кріоаблація, хімічна), 
регіональна терапія (трансартеріаль-
на, радіотерапія), системна (хіміоте-
рапія, нехіміотерапевтичні препарати, 
таргетна терапія), підтримувальна те-
рапія. Виходячи з найчастішого при-
чинного фактору виникнення ГЦК 
його профілактика передбачає вакци-
націю проти ВГ і застосування ПВТ. 
Важливе значення відводиться скри-
нінгу ЦП клас А і В, ЦП клас С у па-
цієнтів, які чекають ОТП, носіїв ге-
патиту В з активністю процесу або 
відомою спадковістю ГЦК, ХГС. Ін-
струментальна діагностика ГЦК пе-
редбачає застосування 4-фазної муль-
тидетекторної КТ, динамічної контр-
астно-підсиленої МРТ, дослідження 
рівня альфа-фетопротеїну, при сум-
нівному діагнозі – біопсії.

Основна проблема хірургічного лі-
кування ГЦК – виконання радикаль-
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ного втручання при збереженні до-
статнього об’єму залишкової печінки 
для забезпечення подальшої життє-
діяльності. Для печінки з наявними 
змінами можлива резекція до 50% її 
паренхіми. Сучасні досягнення хірур-
гічного лікування: 5-річне виживання 
при резекції печінки складає більше 
50%, низька післяопераційна леталь-
ність, мінімальні крововтрати, збере-
ження достатнього об’єму залишкової 
печінки.

Лікар обласного клінічного он-
кологічного диспансеру, м. Харків 
Ю.С.  Мітякова представила доповідь 
«Діагностичне значення соноеласто-
графії при вогнищевих і дифузних 
захворюваннях печінки». Базуючись 
на результатах досліджень печінки 
у 750 пацієнтів методом соноеласто-
графії  – сучасної ультразвукової тех-
нології, яка окрім характеристики 
анатомічного стану органа може оці-
нювати жорсткість/еластичність тка-
нин, дослідник показала переваги та 
недоліки цього методу у порівнянні з 
УЗД, КТ, МРТ, фібросканом і фібро-
тестом. За даними дослідження спе-
цифічність і чутливість соноеласто-
графії склала близько 93%. Особливо 
цінним метод є при визначенні індек-
су жорсткості тканини печінки, який 
корелює зі стадією фіброзу органа, що 
актуально при обстеженні пацієнтів з 
хронічними захворюваннями печін-
ки. Використовуючи шкалу переводу 
результатів соноеластографії печінки 
в стадії фіброзу за трьома найбільш 
вживаними гістологічними індексами 
Metavir, Knodell та Ishak, визначається 
стадія фіброзу печінки. Відмічено ви-

соку інформативність соноеластогра-
фії для визначення всіх стадій фіброзу 
печінки, що дозволяє використовува-
ти цей метод для неінвазійної діагнос-
тики у хворих на ХВГ. Застосування 
соноеластографії в комплексі УЗ до-
слідження розширило діагностичні 
можливості й підвищило ефектив-
ність лікування.

Доповідь «Метаболічні порушення 
у хворих на ко-інфекцію ВІЛ/ХГС» від 
групи авторів була представлена до-
центом кафедри інфекційних хвороб 
ХНМУ, к. мед. н. К.В. Юрко. У 60-90% 
ВІЛ-інфікованих осіб визначається 
ХГС. Спостереження проведено за 375 
пацієнтами, у 97 з яких діагностовано 
ВІЛ-інфекцію, у 135 – ХГС і 143 – ко-
інфекцію ВІЛ/ХГС, з метою оптимізу-
вати діагностику та розробити систе-
му моніторингу метаболічних пору-
шень у хворих на ко-інфекцію ВІЛ/
ХГС, для чого досліджено імуно-гене-
тичні та клініко-біохімічні показники. 

Виявлено порушення клітинної 
(СD3, СD4, СD45) та цитокінової (ІЛ- 2, 
ІЛ-6, ІЛ-8, ІЛ-10, ФНП-α, ТФР-β1) ла-
нок імунітету, показників мінерально-
го (Na, Ca, K, Fe, Cu, Zn, Mg), ліпідного 
(тригліцериди, загальний холестерин, 
ліпопротеїди низької, дуже низької 
і високої щільності) та вуглеводного 
(сечова кислота, глюкоза, гліколізиро-
ваний Нв, інсулінорезистентність за 
індексом НОМА, інсулін) видів обмі-
ну у хворих на ко-інфекцію ВІЛ/ХГС. 
Встановлено провідні патогенетич-
ні механізми вищенаведених виявле-
них порушень із визначенням ключо-
вих його ланок та основних маркерів 
цих порушень шляхом дослідження 
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природженого імунітету в частині ре-
гуляції відповіді імунної системи на 
вплив інфекційних чинників. Вияв-
лена роль толл-подібних рецепторів, 
зокрема TLR4 в розвитку інсуліноре-
зистентності та ожиріння і полімор-
фізму Asp299Gly гена TLR-4 у хворих 
на ко-інфекцію ВІЛ/ХГС. У 47 хворих 
на ко-інфекцію ВІЛ/ХГС визначено 
поліморфізму Asp299Gly гена TLR-4, 
який визначається достеменно часті-
ше, аніж у контрольній групі здорових 
осіб (n=32).

Розроблено систему поетапного 
моніторингу метаболічних порушень 
у хворих на ко-інфекцію ВІЛ/ХГС на 

підставі визначення поліморфізму 
Asp299Gly гена TLR-4, у разі вияв-
лення якого визначають високий ри-
зик розвитку метаболічних порушень. 
Найбільш виражені прояви порушень 
мінерального, ліпідного, вуглеводно-
го та пуринового видів обміну спо-
стерігаються у хворих на ко-інфекцію 
ВІЛ/ХГС у порівнянні з аналогічними 
показниками у хворих на ХГС і ВІЛ-
інфікованих осіб. 

Сподіваємося, що Мечниківські 
читання стануть традиційним науко-
вим форумом і будуть взаємокорисні 
для науковців, лікарів та спеціалістів  
різних галузей медицини. 


