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ВСТУП

Актуальність теми. Хронічний гепатит С (ХГС) на сьогодні є 

важливою медико-соціальною проблемою [31, 32, 229]. Згідно з даними ВООЗ, 

на ХГС у світі хворіє близько 150 млн. людей, а 350-500 тис. щорічно 

помирають від цієї недуги [43, 283]. Після інфікування вірусом гепатиту С 

приблизно 80 % осіб не мають жодних клінічних ознак через «німий», клінічно 

скритий перебіг гепатиту С (ГС), який у більшості випадків не має гострого 

«дебюту» [46, 50, 57, 68, 197, 237, 241]. Європейська асоціація з вивчення 

хвороб печінки (EASL) вказує, що кількість хронічно інфікованих осіб у всьому 

світі оцінюється на рівні приблизно 160 млн. [174].

Україна належить до країн із середньою розповсюдженістю ГС -  

інфіковано приблизно 3 % громадян [109, 194, 218, 233]. Однак, за

результатами вибіркового моніторингу груп ризику, рівень інфікування вірусом 

гепатиту С серед деяких із них значно перевищує середньостатистичні 

показники і сягає 40 -  60 % [60, 69, 114, 193, 241, 247].

На сьогоднішній день вчені вважають, що перебіг ХГС залежить від 

імунопатологічних реакцій [65, 87, 88, 135, 187]. Т-клітинний імунітет є 

головним чинником, який впливає на елімінацію вірусу 

[83, 87, 104, 154, 165, 327], перебіг та хронізацію HCV-інфекції, хоча в багатьох 

випадках ні Т-ланка, ні В-ланка імунітету нездатні припинити персистенцію та 

патологічний вплив HCV [64, 131, 141, 151]. Дослідження цитокінового 

профілю в пацієнтів з ХГС дозволяє оцінити характер процесу, спрогнозувати 

наслідки, оцінити ефективність лікування [20, 41, 186]. На сьогодні накопичено 

достатньо фактів, які підтверджують тісну взаємодію між рівнем цитокінів та 

клінічним перебігом ГС [105, 144, 183, 243, 257, 317].

Незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених вивченню 

HCV-інфекції, механізми прогресування ХГС у хворих із супутньою 

патологією на сьогодні залишаються недостатньо вивченими 

[14, 15, 53, 56, 58, 109, 190, 219]. В останні роки значно зросла частка осіб, в 

яких є підвищені ризики виникнення серцево-судинної патології



[30, 110, 133, 150, 182, 284]. Серед таких ризиків є підвищення АТ та рівня 

глюкози в крові, надмірна вага, похилий вік, паління [22, 26, 35, 57, 188, 262]. 

Україна відноситься до країн із помірним ризиком виникнення серцево- 

судинної патології [36, 85, 107, 111, 112, 136, 177].

В Україні для лікування хворих на ХГС досі використовують 

специфічні інтерферони (пегільовані і лінійні) та рибавірин (рекомендації 

EASL 2011, 2014; рекомендації AASLD 2009) [5, 62, 174, 229, 253, 298, 326], а 

для більшості з них ще й софосбувір [174, 269, 272]. Ефективність лікування 

пацієнтів із 2 та 3 генотипами вірусу ГС становить 80 %, але для інших 

генотипів не перевищує 40-50 % [23, 29, 48, 82, 115, 173, 252, 310, 311, 325, 

332]. Лікування пацієнтів із супутніми станами є складним і не завжди 

ефективним через взаємообтяжуючі впливи різних патологічних проявів 

[18, 19, 46, 58, 115, 216, 330]. Прогресування фіброзу печінки можна розглядати 

як основний провідний фактор, що обумовлює прогноз хвороби при 

хронічному гепатиті С [34, 45, 49, 54, 55, 77, 108, 300]. Дослідження, проведені 

в останні роки, констатують те, що в основі прогресування ВГС можуть бути як 

фактори зовнішнього середовища, так і чинники з боку макроорганізму 

[48, 70, 81, 83, 165, 217, 235]. Найбільш доведеними чинниками в наш час є вік 

пацієнта, чоловіча стать, зловживання алкоголем, супутня імуносупресія, 

цукровий діабет ІІ типу, ожиріння, дисліпідемія, конфекція ВІЛ/ХГВ 

[82, 90, 106, 114, 234, 267, 288].

Враховуючи те, що ряд ознак є притаманними підвищеному сумарному 

серцево-судинному ризику, на нашу думку, доцільним було використати в 

лікувальному комплексі ПВТ у хворих на хронічний гепатит С із підвищеним 

сумарним серцево-судинним ризиком препарат «Нуклекс». Це вітчизняний 

препарат, виготовлений на основі дріжджової рибонуклеїнової кислоти і є 25- 

членним рибоолігонуклеотидом. Цей препарат стимулює процеси клітинного 

метаболізму, підсилює біосинтез ендогенних нуклеїнових кислот, специфічних 

протеїнів і ферментів, підсилює мітотичну активність клітин кісткового мозку. 

Він володіє неспецифічною противірусною активністю [59, 63, 71, 72, 156, 333].



Нуклекс збалансовує адренергічну та холінергічну регуляцію діяльності серця, 

коронарний і системний кровообіг за участю симпатичної та парасимпатичної 

нервових систем. У результаті препарат розслабляє коронарні та периферичні 

судини на фоні їх адреналінового скорочення та зменшує артеріальний тиск 

[205, 248]. Вплив цього препарату на інфекцію вірусу гепатиту С вивчали 

вітчизняні дослідники З. Ю. Ткачук, В. М. Фролов, В. О. Терьошин, А. Я. 

Соцька [37, 39, 73, 158]. Було доведено, що препарат виявляє виражену 

протизапальну та антиоксидантну дію при застосуванні його в пацієнтів із 

неалкогольним стеатогепатитом, нормалізує функціональний стан печінки та 

оптимізує ліпідний спектр крові [238, 239].

Таким чином, дослідження, що має за мету вивчити особливості 

перебігу хронічного гепатиту С в осіб із підвищеним сумарним серцево- 

судинним ризиком та оптимізувати лікування, є, на нашу думку, своєчасним та 

актуальним.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота була виконана за планом наукових досліджень 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» за темою 

«Розробка методів відновного лікування та реабілітації хворих високого 

серцево-судинного ризику» (номер державної реєстрації 0112Ш03690), 

співвиконавцем якої є здобувачка.

Мета дослідження. Підвищити ефективність противірусного лікування 

хворих на хронічний гепатит С із підвищеним сумарним серцево-судинним 

ризиком шляхом включення в комплексну терапію препарату рибонуклеїнової 

кислоти.

Для реалізації поставленої мети були визначені наступні завдання:

1. Вивчити особливості клінічного перебігу ХГС та показники 

підвищеного сумарного серцево-судинного ризику проаналізувавши клініко- 

біохімічні особливості у хворих за наявності цих факторів ризику.



2. Дослідити цитокіновий профіль (ІЛ-2, ІЛ-4, TNF-a) хворих на ХГС 

із підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком та визначити залежність 

показників вмісту цитокінів з рівнем вірусного навантаження.

3. Порівняти ефективність противірусного лікування та частоту

розвитку інтерфероніндукованих лейко-та тромбоцитопенії у хворих на ХГС 

при застосуванні противірусної терапії із включенням препарату

рибонуклеїнової кислоти та без нього.

4. Оцінити вплив запропонованої терапії із включенням препарату 

рибонуклеїнової кислоти на показники серцево-судинного ризику у хворих на 

хронічний гепатит С.

5. Порівняти динаміку змін параметрів цитокінового балансу та 

вірусологічної відповіді у хворих на ХГС з підвищеним сумарним серцево- 

судинним ризиком та без нього, на тлі противірусного лікування залежно від 

застосування терапії супроводу препаратом рибонуклеїнової кислоти.

Об’ єкт дослідження. Хронічний гепатит С із супутнім підвищеним 

сумарним серцево-судинним ризиком.

Предмет дослідження. Клініко-лабораторні показники підвищеного 

сумарного серцево-судинного ризику у пацієнтів із хронічним гепатитом С та 

оцінка медикаментозної корекції виявлених змін.

Методи дослідження. Клінічні (збір скарг та анамнестичних даних, 

об’єктивне обстеження), загальні лабораторні (загальний аналіз крові), 

біохімічні (білірубін сироватки крові, активність амінотрансфераз, сечовина, 

креатинін, білки крові, тимолова проба, протромбіновий індекс, холестерин, 

тригліцериди, глюкоза крові), молекулярно-генетичні (ПЛР РНК HCV якісна, 

вірусне навантаження, генотипування), імунологічні (ІЛ-2, ІЛ-4, TNF-a), 

ультразвукове дослідження органів черевної порожнини та математичні 

(статистична обробка отриманих даних на персональному комп’ютері в 

операційній системі Windows 7 із застосуванням програм «Microsoft Office 

Excel» та Statistica 5.5A (StatSoft, USA).



Наукова новизна одержаних результатів.

Уточнено наукові дані про клініко-функціональні, молекулярно- 

біологічні та імунологічні особливості ХГС у хворих із підвищеним сумарним 

серцево-судинним ризиком. Встановлено, що у хворих на ХГС на фоні 

підвищеного АТ у всіх пацієнтів, найчастіше відзначалися помірна 

гіперглікемія (у 62,0±6,9 % хворих) та збільшення обводу талії (у 56,0±7,0 % 

хворих). Показано, що наявність цих факторів ризику у хворих на ХГС сприяє 

вищому рівню білірубінемії (р<0,05), більшій виразності цитолітичного 

синдрому (р<0,05), мезенхімально-запальної реакції (р<0,05) та вищому рівню 

креатиніну крові (р<0,05).

Вперше встановлено, що у хворих на ХГС із супутнім серцево- 

судинним ризиком порушення в системі цитокінів більш виражені за рахунок 

нижчого вмісту ІЛ-2 (р<0,05) та вищих рівнів вмісту ІЛ-4 (р<0,05) й ФНП-а 

(р<0,05) в сироватці крові, порівняно з пацієнтами без супутнього серцево- 

судинного ризику. Зростання вірусного навантаження прямо корелювало з 

рівнем ІЛ-2 (г=0,32, р<0,05) та мало зворотну кореляцію з рівнем ІЛ-4 (г= -0,34, 

р<0,05).

Доведено, що доповнення противірусної терапії хворих на ХГС з 

підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком препаратом рибонуклеїнової 

кислоти сприяло зниженню частоти основних клінічних синдромів та 

симптомів (загальна слабкість, головний біль, запаморочення, емоційна 

лабільність), позитивно впливало на динаміку біохімічних показників 

підвищеного сумарного серцево-судинного ризику (холестерин, тригліцериди, 

глюкоза), зменшувало частоту розвитку інтерферон-індукованих лейко- та 

тромбоцитопенії, мало певний позитивний вплив на елімінацію вірусу гепатиту 

С з організму, а також сприяло відновленню цитокінового балансу.

Практичне значення отриманих результатів.

Для прогнозування перебігу ХГС та подальшої індивідуалізації терапії 

супроводу при проведенні противірусного лікування доцільно визначати 

підвищений сумарний серцево-судинний ризик у таких хворих.



Для підвищення ефективності противірусного лікування хворих на 

ХГС із підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком та зменшення 

частоти розвитку небажаних побічних явищ, а саме інтерфероніндукованих 

лейко- та тромбоцитопенії, додатково доцільно призначати препарат 

рибонуклеїнової кислоти по 2 капсули 3 рази на добу впродовж 6 місяців.

Впровадження результатів дослідження. Матеріали дисертаційної 

роботи впровадженні в клінічну практику гепатологічного центру Івано- 

Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні, інфекційного відділення 

обласної клінічної лікарні м. Чернівці та Коломийської районної інфекційної 

лікарні.

Особистий внесок здобувача.

Дисертаційна робота є самостійним науковим дослідженням 

здобувачки, виконаним під керівництвом доктора медичних наук, професора О. 

Я. Пришляк. Ідея застосування препарату розроблена під керівництвом 

професора Дикого Б.М. та професора Глушка Л. В. Дисертанткою здійснено 

патентно-інформаційний пошук, аналіз світової наукової літератури за 

проблемою, визначені та сформульовані мета і завдання роботи, розроблені 

план і методологія дослідження.

Здобувачка особисто здійснила клінічно-дослідний етап роботи, який 

включав відбір хворих, обстеження осіб із основної групи та групи порівняння, 

брала участь у проведенні клінічних обстежень пацієнтів, здійснила 

систематизацію та порівняльний аналіз результатів спеціальних лабораторних і 

вірусологічних методів дослідження. Дисертанткою проведено статистичну 

обробку та узагальнення отриманих результатів дослідження, написані всі 

розділи наукової роботи.

Висновки та практичні рекомендації сформульовано разом із науковим 

керівником. Участь дисертантки в опублікованих у співавторстві наукових 

працях полягала в аналізі літературного огляду, проведенні лабораторних та 

інструментальних методів досліджень, статистичній обробці даних, аналізі та 

інтерпретації отриманих результатів.



Апробація результатів дослідження.

Основні положення дисертаційних досліджень викладені та 

обговорювалися на звітній науково-практичній конференції лікарів-інтернів (м. 

Івано-Франківськ, 2011); Міжнародній науково-практичній конференції “4th 

Polish-Ukrainian Weigl Conference on Microbiology” (Czeszow, Poland, 2011); 

науково-практичній конференції з міжнародною участю “Труднощі 

діагностики і терапії інфекційних хвороб” (м. Суми, 2011); 81 науково - 

практичній конференції студентів і молодих вчених з міжнародною участю 

“Сучасні проблеми медицини і фармації у наукових розробках молодих 

вчених” (м. Івано-Франківськ, 2012); Міжнародній науково-практичній 

конференції “5th Polish-Ukrainian Weigl Conference on Microbiology” 

(м. Чернівці, 2013); науково-практичній конференції з міжнародною участю 

“Епідеміологічні дослідження в клінічній медицині: досягнення та

перспективи” (м. Харків, 2013); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції з міжнародною участю і пленуму Асоціації інфекціоністів України 

“Вірусні хвороби. ВІЛ-інфекція/СНІД” (м. Алушта, 2013); ХІ Міжнародній 

науковій конференції студентів та молодих вчених “Актуальні питання 

сучасної медицини” (м. Харків, 2014); науково-практичній конференції з 

міжнародною участю “Фармакотерапія інфекційних захворювань” (м. Київ, 

2014 і 2015); Всеукраїнській науково-практичній конференції і пленуму 

Асоціації інфекціоністів України “Фармакотерапія і профілактика інфекційних 

та паразитарних хвороб” (м. Харків, 2014); Міжнародній науково-практичній 

конференції “Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на 

розвиток медичної науки” (м. Київ, 2015); науково-практичній конференції з 

міжнародною участю “Інновації в медицині” (м. Івано-Франківськ, 2015); ХІХ 

Міжнародному медичному конгресі (м. Тернопіль, 2015); ІХ з ’їзді 

інфекціоністів України «Інфекційні хвороби: поступи і проблеми в діагностиці, 

терапії та профілактиці» (м. Тернопіль, 2015).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 18 наукових 

праць: 6 статей (з них одноосібних -  3) у фахових виданнях, у тому числі 1



стаття у закордонному електронному виданні, 12 тез у матеріалах конгресів і 

науково-практичних конференцій. Запозичень ідей або розробок співавторів 

здобувачкою не використовувалось.

Структура та обсяг дисертації. Матеріали дослідження викладені 

українською мовою на 123 сторінках основного тексту. Дисертація складається 

зі вступу, огляду літератури, розділу, присвяченому характеристиці обстежених 

хворих і методів дослідження, 2 розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаних джерел літератури, який включає 336 роботи (із них 257 

викладені кирилицею, 79 -  латиницею), 3 додатків. Результати досліджень 

наведені в 26 таблицях, ілюстровані 7 рисунками.



РОЗДІЛ 1

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С 

ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПЕРЕБІГУ НА ТЛІ ПІДВИЩЕНОГО 

СУМАРНОГО СЕРЦЕВО-СУДИННОГО РИЗИКУ

(огляд літератури)

1.1 Сучасний стан проблеми хронічного гепатиту С в світі та

Україні

Г епатит С (ГС) у різних країнах світу є серйозною проблемою сучасної 

інфектології. Медична і соціальна значимість ГС визначається не лише 

широким розповсюдженням, прогресуючим зростанням захворюваності, але й 

вираженим поліморфізмом клінічних проявів, множинністю природних і 

штучних шляхів передачі збудника, високим хроніогенним потенціалом, а 

також розвитком первинної гепатоцелюлярної карциноми (ГЦК). ГС -  

актуальна проблема суспільства, внаслідок значних соціальних та економічних 

збитків, пов’язаних з цією інфекцією [5, 29, 31, 32, 50, 54, 57, 58, 67, 91, 124, 

283, 287]. Згідно з даними експертів ВООЗ на хронічний гепатит С (ХГС) по 

всьому світу страждає близько 150 млн. осіб, а 350 000 -  500 000 щорічно 

помирають в наслідок ураження печінки вірусом гепатиту С (ВГС). Згідно з 

останньою редакцією рекомендацій Європейської асоціації з вивчення хвороб 

печінки (EASL, 2014 р.) -  кількість хронічно інфікованих осіб у всьому світі 

оцінюється на рівні приблизно 160 млн., але більшість з них про свою інфекцію 

не знає [43, 48, 174, 229, 267, 301, 315, 318].

За даними скринінгових досліджень Американської асоціації з 

вивчення хвороб печінки (AASLD), ВГС інфіковано близько 180 млн. в світі, 

що складає від 2,2 до 3 % населення земної кулі, і ця кількість невпинно 

зростає. За прогнозами експертів ВООЗ, вірусні гепатити (ВГ) за 20-30 років 

становитимуть одну з головних небезпек для здоров’я людства. Вже сьогодні, у 

країнах Африки, більшій частині Азії (крім Японії), Близького Сходу,



Латинської Америки, Східної Європи, кількість хворих на ВГ -  істотно 

перевищила кількість ВІЛ-інфікованих, та за даними доказової медицини 

гемоконтактні ВГ у 50-100 разів більш заразні ніж ВІЛ [31, 43, 62, 118, 260, 261, 

266, 278, 281, 300, 304, 311, 316, 318, 323, 325].

У 2010 році ВООЗ прийняла резолюцію WHA 63.18, в якій визнала 

парентеральні вірусні гепатити як таку ж загрозу для суспільної охорони 

здоров’я як ВІЛ-інфекція, малярія і туберкульоз. А у 2014 році визначила ВГС 

як глобальний пріоритет громадської охорони здоров’я і закликала держави 

розширити доступ до лікування цього захворювання шляхом впровадження 

комплексних програм [31, 193, 229, 287, 318]. Географічна розповсюдженість 

ВГС у світі неоднорідна, залежить від регіону і дорівнює від 0,5 % 

(Скандинавія), 6 % (Заїр, Саудівська Аравія) до 20 % (Єгипет) [29, 32, 209, 225, 

266, 318, 321, 323]. На щорічній конференції PHC6 (Париж, 2013р.) були названі 

країни із найбільшою розповсюдженістю ХГС (Китай -  43 млн., Індія -  10 млн., 

Пакистан -  9 млн., В ’єтнам -  7 млн., Єгипет -  12 млн. хворих) [70]. Згідно з 

висновками експертів (EASL, AASLD) довготривалий вплив інфекції ВГС 

різноманітний: від мінімальних гістологічних змін до поширеного фіброзу 

печінки (ФП) та цирозу печінки (ЦП) з ГЦК або без неї [31, 139, 147, 174, 229, 

258, 275, 281, 294, 303, 319, 325, 332, 336]. ГС є основною причиною смерті 

серед пацієнтів із захворюваннями печінки і провідним показом до 

трансплантації печінки у США [12, 213, 260, 275, 280, 281, 289, 304, 306, 311, 

324, 326], оскільки тут щороку виявляють 33 тис. нових випадків [46, 291]. 

Кількість осіб з сероконверсією приблизно 4,1 млн., у 80 % з них у крові 

визначається РНК вірусу [23, 62, 167, 198, 260, 266, 304]. Показники частоти 

виявлення маркерів ВГС-інфекції серед здорової популяції, перш за все, 

донорів крові, які прийнято розглядати як критерій оцінки поширеності 

інфекції, у країнах Західної Європи та США складають 0,1-1,6 %, у країнах 

Східної Європи та Азії -  1,5-4,0 %, Африканського континенту -  4-10% і 

вище [119].



Розрахунки експертів AASLD показують, що смертність, яка 

асоційована з ВГС, буде зростати наступні 25 років. За даними ВООЗ, ~ 15 млн. 

мешканців Європи інфіковані ВГС, смертність щороку -  86 тисяч людей. Отже, 

вищенаведені дані вказують на пандемію ГС, яка за масштабами у 4-5 разів 

перевищує ВІЛ-інфекцію [3, 4, 23, 29, 43, 48, 50, 51, 54, 57, 58, 62, 118, 218, 225, 

241, 266, 267, 275, 280, 281, 283, 294, 300, 301, 315]. За даними EASL, ВГС є 

причиною 20 % випадків гострого гепатиту, 80 % - хронічного, 40 % - 

термінального ЦП, 60 % - ГЦК, більше як 50 % - трансплантацій печінки [29, 

174, 209, 294]. У рекомендаціях EASL-EORTC (2012р.) вказується, що 

захворюваність ГЦК прогресивно зростає в Європі і всьому світі, та має чіткий 

географічний поділ із високим ступенем: у Східній Азії та Африці -  85 % усіх 

випадків; в країнах Південної Європи (Іспанія, Італія) -  10,5 випадків на 100 

тис. населення, що значно вище ніж в інших розвинутих регіонах (Швеція, 

Бельгія, Велика Британія -  відповідно 3,2; 3,3; 3,8 -  на 100 тис. населення) [102, 

297]. Ці дані підтверджуються спостереженнями M.N.Kim, K.H.Han et al. 

(2013р.), які повідомляють, що в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні 

збільшився етіологічний зв'язок між ХГС та ГЦК, наприклад, у Кореї 10 % ЦП 

та 17 % ГЦК пов’язані з HCV-інфекцією [303].

Ізраїльський дослідник E. Veitsman (2012 р.) стверджує, що ГС як 

основна причина ЦП та ГЦК, корелює з кількістю трансплантацій печінки в 

багатьох країнах [5, 275, 289, 307]. За даними більшості дослідників, 60-85 % 

HCV-інфікованих переходять у ХГС, у 20-50 % хворих на ХГС розвивається 

ЦП, у 20 % пацієнтів з ЦП розвивається ГЦК, 20 % пацієнтів з ЦП є 

кандидатами для трансплантації печінки [3-5, 12, 57, 67, 139, 140, 168, 213, 225, 

275, 281, 320, 326, 330, ].

Відсутність засобів специфічної профілактики ГС суттєво обмежує 

можливості контролю за її поширенням [41, 46, 78, 279]. Необхідність у вакцині 

залишається, навіть не дивлячись на успіхи застосування препаратів прямої 

противірусної дії -  DAAs (directly acting antiviral agents) [207, 278, 291, 327]. 

Науковці стверджують, що часті мутації HCV утруднюють пошук вакцини [78,



87, 132, 207, 273, 287, 296]. Деякі автори вважають, що поряд з гетерогенністю 

популяції HCV, створенню вакцини заважає важкість селекції вірусу на 

культурах тканин, оскільки єдиною експериментальною моделлю, яка повністю 

відтворює клінічні, біохімічні прояви HCV-інфекції -  є мавпи шимпанзе [198, 

279, 291, 296, 301]. На думку J. Torresi, D. Johnson et al. ефективна вакцина має 

викликати швидку, сильну CD4+, CD8+ Т-клітинну і гуморальну відповідь з 

утворенням нейтралізуючих антитіл, і таку вакцину в майбутньому можна буде 

застосовувати разом з DAAs, навіть для терапії ХГС [207, 273, 278, 279, 291, 327]. У 

дослідженні, проведеному вченими J. R. Honnegger, Y. Zhou et al., виконана І 

фаза клінічних випробувань вакцини проти ВГС [295]. Її ефективність і 

безпечність вивчали L. Swadling, S. Capone, J. Hollidey et al., в даний час 

виконується II фаза -  результати очікують у 2016 році [278, 290, 291].

За даними ВООЗ, в Україні ГС інфіковано ~ 3 % громадян (1 170 000 

осіб). Провівши огляд публікацій останніх років, можна зробити висновок, що 

сучасний період розвитку епідемічного процесу ВГС характеризуються 

широким розповсюдженням серед епідеміологічно і соціально важливих груп 

населення, тенденцією до зниження показників реєстрованої захворюваності на 

гострий ГС (ГГС) на фоні зростання первинної захворюваності та 

розповсюдженості ХГС; впливом соціальних факторів на кількісні та якісні 

параметри епідпроцесу, змінами вікової структури хворих, множинністю 

шляхів і факторів передачі ВГС, збільшенням показників смертності від ХГС та 

ЦП [4, 18, 20, 31, 41, 52, 54, 56-58, 67-69, 78, 119, 145, 167, 193, 194, 218, 229, 241]. 

Сероепідеміологічними дослідженнями встановлено широке розповсюдження 

ГС серед різних верств населення України [109, 126, 167, 195, 196, 241]. 

Науковці констатують високу інтенсивність прихованого компоненту 

епідпроцесу ГС з превалюванням недіагностованих безжовтяничних форм ГГС 

та ХГС [20, 32, 34, 44, 50, 51, 68, 69, 126, 192-194, 210]. В Україні ГГС офіційно 

реєструють з 2003 року, а ХГС -  лише з 2010 року [50, 67, 69, 194, 218]. У 

зв’язку з цим фактичні матеріали щодо розповсюдженості ГС на території 

України -  перебувають у стадії накопичення [23, 48, 51, 147, 215]. За оцінками



ВООЗ, Україна має непогані показники боротьби з ВГ: у 2013р. Кабінетом 

Міністрів була затверджена і функціонує Державна цільова соціальна Програма 

профілактики, діагностики та лікування гепатитів В та С на період до 2016 року 

[31, 229]. Триває робота щодо реєстрації в Україні препаратів, що входитимуть 

до нових схем лікування, ведуться консультації з фармкомпаніями щодо 

зниження вартості препаратів (на сьогодні держава може говорити лише про 20 

% покриття в забезпеченні лікуванням тих хворих, які цього потребують) [147]. 

Затверджені медико-технологічні документи щодо стандартизації медичної 

допомоги хворим на ВГС -  Адаптована клінічна настанова заснована на 

доказах (КН) [31] та Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної 

(спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям (УКПМД) [229]. На 

думку багатьох вчених -  це актуальні клінічні протоколи адаптовані до 

європейського взірця, з можливістю їх перегляду згідно з міжнародними 

рекомендаціями [18, 147, 233].

В Україні за останні 10 років розповсюдженість хронічних гепатитів 

(ХГ) і ЦП збільшилась на 20,1 %, тобто не менше ніж у 2,5 раза [67]. За даними 

МОЗ в на диспансерному обліку знаходиться > 280 тис. хворих на ХГ різної 

етіології, і більше 40 тис. пацієнтів з ЦП (частота 652 та 128 випадків на 

100 тис. населення відповідно. За даними ДЗ «Український центр з контролю та 

моніторингу захворювань МОЗ України» - у 2014р. кількість лабораторно 

підтверджених хворих на ХВГ В та С -  7160 [118, 119, 147, 249]. Значний 

внесок у дослідження особливостей ВГС зробив науковий колектив провідної 

клініки нашої країни -  клініки інфекційних захворювань НМУ імені 

О. О. Богомольця, де вивченням НСУ-інфекції займаються ще з 1997 року 

(Ж. І. Возіанова, О. А. Голубовська, І. А. Анастасій, А. В. Шкурба, 

М. Ч. Корчинський та ін.) [3, 4, 13, 34, 45-49, 51, 53, 55, 57, 58, 118, 119, 162, 173, 197, 211].

Результати обстеження окремих контингентів населення України 

засвідчили, що маркери ВГС-інфекції присутні в 1-1,4 % донорів, у 2,5 % 

вагітних жінок, у 2,5-4 % окремих категорій медичних працівників [44, 50, 109, 

126, 167, 194-196, 213, 215, 241, 247]. Було проведене визначення серологічних



маркерів у сироватці крові осіб з поведінковими факторами ризику - 

споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН) та робітників комерційного сексу 

(РКС). Серед СІН частота виявлення маркерів ВГС становила 61,5 %, серед 

РКС -  30,8 %. Кожен другий СІН зі стажем вживання наркотиків, що 

перевищує 5 років, інфікований ВГС [44, 78, 109, 234, 241]. Враховуючи 

ризикований спосіб життя та специфіку «роботи», РКС в усьому світі 

розглядають як «резервуар» ВГС [31, 44]. Результати аналізів співпадають з 

дослідженнями Е. Ьсигібап, К. ’̂ иієгб [308], Т. А. Сергеєва [196], І. І. Мавров, 

С. В. Федорченко, А. Л. Гураль, В. Ф. Марієвський [44, 213, 218, 234, 241], які 

вказують на зв’язок в біологічному та поведінковому аспектах між ЗПСШ та 

ВГС -  «епідеміологічний синергізм», і згідно яких, частота інфікованості ВГС 

серед РКС може коливатися від 4,0 до 30,3 %. Згідно з даними ВООЗ, AASLD -  

інфікованість вірусом ГС є маркером довенного введення наркотиків [62, 278]. 

Отже, провідними шляхами передачі НСУ в Україні є трансмісія через 

споживання ін’єкційних наркотиків та трансмісія через статевий контакт [27, 

31, 44, 78, 145, 147, 241], залишається актуальною трансмісія між медичними 

працівниками та пацієнтами [69, 109, 114, 126, 167, 182, 247]. Цей висновок 

підтверджується дослідженнями проведеними у різні роки: в Полтавському 

регіоні (Г. М. Дубинська, 2004-2014 рр.), Північно-Східному регіоні

(М. Д. Чемич, В. В. Рябіченко, 2011-2014 рр.), Харківська область (В. П. Малий,

B. М. Козько, 2005-2014 рр.), Подільський регіон (Л. В. Мороз, 2007-2010 рр.), 

Північно-Західний регіон (І. С. Хоронжевська 2013 р.), м. Київ (Т. А. Сергеєва,

C. В. Федорченко, Л. Л. Громашевська, В. Р. Шагінян, 2003-2014 рр.) [27, 60, 69, 

90, 109, 114, 119, 126, 142, 144, 145, 167, 182, 184, 192-194, 196, 216, 218, 222, 234, 241, 247].

Доведено генетичну неоднорідність ИСУ та превалювання (до 80 %) 

генотипу 1Ь (далі у порядку зменшення -  3 а, 1а, 2а), а також їх залежність від 

шляхів інфікування. Отримано дані, що генотип 1а і 3а асоціюється з 

трансмісією через СІН, а 1Ь та 2а з переливанням контамінованої ВГС крові, 

серед обстежених превалюють чоловіки віком від 20 до 39 років, це особи 

репродуктивного і найбільш працездатного віку [20, 23, 27, 39, 41, 44, 46, 60, 68, 69,



101, 109, 119, 138, 141, 142, 144, 145, 182, 184, 209, 234, 247, 266]. Дослідження пацієнтів з 

ХГС показали, що 1b субтип HCV спричиняє хронізацію у 92 %, та найчастіше 

викликає ЦП і ГЦК, тоді як при 2 та 3 генотипах ХГС формується у 33-55 % 

осіб [13, 31, 32, 48, 54, 68, 78, 101, 106, 119, 184, 232, 244, 249, 276, 284, 300].

Результати генотипування HCV проведені у Франції, Німеччині та РФ 

довели збільшення частки субтипу 3 а, який раніше був характерний тільки для 

країн Центральної Азії (його розповсюдження було пов’язано з наркотичним 

трафіком з цього регіону) [27, 209, 287]. Дослідники з Білорусії В. М. Міцура, 

Є. В. Воропаєв, М. Г. Казаченко повідомляють, що на території їх держави теж 

переважають 1 та 3 генотипи HCV [103, 138, 139]. Вчені з Оксфордського 

університету J. P. Messina et al. провели масштабне дослідження щодо 

поширеності генотипів HCV. Загалом було проаналізовано 1217 досліджень у 

117 країнах світу (в тому числі і в Україні) -  за період з 1989 і по 2013 роки (це 

репрезентує дані по 90 % населення світу). Згідно з висновками, найбільш 

поширений у всьому світі 1 генотип -  83,4 млн. випадків (у 85 із 117 країн). 

Приблизно 1/3 цих випадків у Східній Азії (субтип 1а -  31 %, 1b -  68 %). 

Г енотип 2 домінує у Західній Африці, 3 -  у Південній Азії і деяких частинах 

Скандинавії, 4 -  в Центральній і Північній Африці, 5 -  у Південній Африці, 6 -  

у Південно-Східній Азії [283]. Детальний аналіз за методологією пошукового 

скринінгу (2012 р.) показав значно гірші результати, ніж прогнози експертів 

ВООЗ -  антитіла до HCV-інфекції виявлені у 10,1 % осіб, які мають контакт з 

хворими на ГС; у 24 % медичних працівників; у 7 % носіїв HBsAg; у 1,2 % 

донорів; у 29,6 % часто хворіючих, у 65,1 % пацієнтів наркологічних 

диспансерів [18]. Враховуючи відсутність масштабного скринінгу, більшість 

науковців вважає, що розповсюдження ВГС в Україні становить 5 -  9 % [23, 31, 

50-52, 109, 167, 194, 229, 233, 234, 241].

Відомо, що ГГС у більшості випадків має мінімальний, «німий» 

клінічний перебіг, жовтяниця та інші клінічні прояви відмічаються лише у 15

20 % хворих [4, 46, 51, 57, 58, 68, 91, 100, 124, 146, 192, 197, 231, 237, 251]. Доведено, що 

на 1 випадок ГГС із жовтяницею припадає майже 6 «безжовтяничних» випадків



[44, 68, 167, 210]. Після інфікування приблизно 80 % людей не мають жодних 

клінічних ознак, а близько 15 -  45 % осіб звільняються від вірусу ГС упродовж 

6 місяців після зараження без будь-якого лікування [29, 43, 75, 76, 104, 165, 214]. 

Дослідники повідомляють про випадки спонтанного кліренсу (СК) серед HCV- 

позитивних пацієнтів [23, 43, 57, 75, 76, 87, 97, 103, 104, 154, 207, 261]. Автори роблять 

висновок, що СК -  варіант природнього перебігу HCV-інфекції при ГГС у 15-45 

%, при ХГС -  8 % [43, 50]. Фактори, які впливають на СК HCV: молодий вік, 

жіноча стать, наявність в анамнезі жовтяничної форми ГГС, шлях інфікування, 

генотип вірусу, рівень віремії HСV [97, 104, 165]. Такі висновки

підтверджуються спостереженнями Hans L. Tillman, Alex J. Thompson et al.; 

Jason Grebely et al., які вказують, що вплив на СК також мають генетичні 

фактори -  поліморфізм гену IL-28B [97, 183, 184, 214, 257, 317].

У 55-85 % інфікованих розвивається ХГС -  основна клінічна форма 

[78, 241]. Ризик розвитку ЦП у осіб з ХГС 15-30 % в межах 20 років [43, 182], а 

в подальшому у 8 % формується ГЦК, яка становить 5,4 % від усіх злоякісних 

новоутворень людини і 95 % від усіх первинних злоякісних пухлин печінки [32, 

44, 77, 90, 124, 139, 167, 184]. Українські вчені стверджують, що розповсюдженість 

ГЦК в Україні складає 3,2 % на 100 000 населення серед чоловіків та 1,8 % 

серед жінок [32, 193]. Японські вчені повідомляють, що в їхній країні у 5-7 % 

хворих на ХГС розвивається ГЦК [23, 78, 102, 249]. Враховуючи високу 

розповсюдженість ВГ, науковці прогнозують подальший ріст захворюваності 

на ГЦК [32, 77, 124, 149, 233]. За експертними даними EASL-EORTC, у світі 

щороку реєструється 700 тисяч нових випадків раку печінки, більшість з них на 

момент виявлення злоякісного новоутворення вже є неоперабельними [102].

Особливістю ХГС є розвиток широкого спектра позапечінкових 

проявів (1111) -  понад 40 %, внаслідок позапечінкової реплікації HCV, змін 

цитокінового профілю тощо [210, 241, 251]. Це дозволяє розглядати ХГС -  не 

як хронічне захворювання печінки, а як поліорганну системну патологію [14, 

56-58, 131, 190, 210]. За даними науковців, частота ПП при ХГС в країнах 

Європи становить 40-74 %, в країнах Північної Америки -  38 % [56, 109, 301].



Багаточисельними дослідженнями доведено, що при НСУ-інфекції в 

патологічний процес втягуються органи кровотворення, ендокринні залози, 

міокард, суглоби, шкірні покриви та їх деривати, легені, нирки, імунна система, 

очі (виразки роговиці), слинні залози, слизова оболонка порожнини рота, 

нервова система [29, 56-58, 86, 100, 106, 109, 119, 124, 145, 190, 210, 215, 241, 251].

Отже, вивчення основних закономірностей патогенезу та клініко- 

лабораторних особливостей перебігу ХГС у хворих із супутніми соматичними 

станами є актуальною проблемою сьогодення, яка сприяє розробці підходів до 

лікування таких пацієнтів.

1.2 Особливості перебігу хронічного гепатиту С на тлі підвищеного 

сумарного серцево-судинного ризику

Сьогодні значну увагу приділяють вивченню перебігу ХГС у поєднанні 

з іншими патологічними станами, які можуть модифікувати перебіг основного 

захворювання. Однак, залишаються недостатньо вивченими клініко- 

лабораторні особливості, які виникають при тривалому перебігу ХГС, у тому 

числі на фоні найбільш поширених захворювань людської популяції -  серцево- 

судинної патології, яка за даними ВООЗ є основною причиною смертності по 

всьому світу. Згідно з прогнозами експертів, до 2030 року смертність від 

серцево-судинних захворювань (ССЗ) досягне 23,3 млн. осіб за рік. ССЗ 

посідають перше місце в структурі смертності громадян України (66,6 %), і цей 

показник залишається одним із самих високих у структурі смертності в Європі 

[25, 94-96, 98, 99, 111, 112, 136, 159, 202, 240].

Багатофакторними дослідженнями встановлено, що ССЗ поєднуються з 

розвитком хронічного запалення, як системного, так і локального, 

безпосередньо в міокарді і в судинній стінці, тому в пацієнтів з ССЗ 

відмічається підвищений тканинний і плазмовий рівень цитокінів, активація 

системи прозапальних цитокнів, а також дисбаланс Т М /^ 2  імунної відповіді 

[30, 98, 107, 177, 248]. Відомо, що інфікування НСУ супроводжується



порушеннями з боку імунної системи -  мобілізацією неспецифічного імунного 

захисту і розвитком HCV-специфічної імунної відповіді (імунопатологічних 

реакцій). Доведено, що однією із умов активації вірусу ГС -  є послаблення 

резистентності господаря, і найбільш яскраво це проявляється у хворих з 

імунодепресією на фоні пригнічення Т-клітинного імунітету [65, 154, 168, 186, 

232]. На думку сучасних дослідників, феномен персистенції HCV в організмі 

людини залежить від балансу впливів Th1/Th2 лімфоцитів [64, 65, 87, 88, 101, 

151, 172, 189, 204, 299]. HCV є гепатотропним оболонковим РНК-вмісним 

флавівірусом, геном HCV представлений одноланцюговою молекулою +РНК, 

яка зберігає інфекційність навіть після виділення з віріону. Реплікативний цикл 

HCV реалізується в цитоплазмі інфікованих клітин [27, 132, 316, 319]. За 

даними більшості дослідників, інфікування HCV гепатоцита не призводить до 

інтеграції його геному в геном клітини, як це має місце при HBV-інфекції [68, 

78, 132, 232, 316]. Зауважимо, що в науковій літературі немає чіткого пояснення 

щодо механізмів руйнування гепатоцитів при HCV-інфекції. На даний час 

існують різні концепції щодо цього питання -  від прямої цитолітичної дії HCV 

на гепатоцит, до думки, що руйнування гепатоцитів пов’язане з розвитком 

імунопатологічних процесів в організмі [65, 68, 93, 132, 168, 316]. Доведено, що 

істотною особливістю HCV є його унікальна здатність до швидкої зміни 

антигенної структури, з утворенням мутантних штамів (визнається існування 

від 6 до 14 основних генотипів, і від 50 до 100 субгенотипів HCV), котрі 

«вислизають» від імунної відповіді [32, 41, 68, 87, 91, 93, 132, 141, 232]. 

Встановлено, що швидкість мутацій суттєво перебільшує швидкість реплікацій 

[68, 87, 78], і що 1b генотип HCV мутує з надзвичайно високою швидкістю, а це 

і є головним механізмом «вислизання» вірусу -  «virus escape» (імунна система 

не встигає до нього «пристосуватися») [32, 41, 87]. Вищенаведені фактори 

формують багаторічну HCV-персистенцію, яка є основною ланкою патогенезу 

ХГС [32, 41, 135, 232]. Доведена персистенція та реплікація HCV не тільки в 

гепатоцитах, але й у мононуклеарах, гранулоцитах, у клітинах кісткового 

мозку, нирок, підшлункової залози та інших органах [32, 68, 93]. Досліджено,



що найбільш вдалими «мішенями» для вірусного вторгнення є клітини з 

інтенсивним метаболізмом -  імунокомпетентні клітини (ІКК), тому за умови 

ИСУ-інфекції часто відбувається зараження моноцитів, макрофагів, В- 

лімфоцитів [41, 232]. Науковці вказують на позапечінкові реплікації вірусу в 

ІКК, котрі стають резервуаром НСУ-інфекції, джерелом реінфікування 

гепатоцитів та причиною розвитку стійкої імунної недостатності [65, 66, 93, 

105, 109, 145]. Доведено, що фактори природженої резистентності, в тому числі 

і макрофаги (антигенпрезентуючі клітини -  АПК) забезпечують первинне 

руйнування скомпроментованої клітини і здійснюють презентацію вірусних 

антигенів Т-хелперам, залучаючи імунні механізми [32, 41, 64-66, 88, 93, 132, 

151, 189, 215]. Але, віруси можуть уражати самі АПК, які експресують 2 типи 

комплексів НЬА II- та НЬА І-імуногенний пептид. За допомогою першого -  

АПК ініціюють імунну відповідь, а за допомогою другого -  спрямовують її 

ефекторний механізм на своє руйнування [42, 66, 93, 132, 135, 151, 203, 215, 

267]. Доведено, що наявність вірусу в АПК, може порушити здатність їх до 

презентації вірусу CD4+лімфоцитам зі зниженням активації останніх [41, 215, 

216]. Локалізація НСУ в ІКК дозволяє вірусам «вислизнути» з-під «імунного 

пресу», окрім того ще й антигени вірусу володіють слабкою імуногенністю, та 

не індукують виражених імунологічних реакцій, а це є основним механізмом 

формування імунної недостатності [41, 65, 68, 93, 132, 135].

Загальновизнано, що імунологічні механізми є провідними у 

формуванні наслідків інфікування НСУ [88, 107, 232, 261]. Доведено, що 

гуморальна відповідь в осіб з НСУ-інфекцією характеризується повільною 

появою віруснейтралізуючих антитіл (апїі-ИСУ) [31, 91, 215], але їх 

ефективність обмежена, що пов’язано з появою нових мутагенних варіантів 

НСУ, частина з яких «вислизає» від апїі-НСУ (концепція «імунного 

вислизання») [41, 87, 135, 151]. Тому, з розвитком процесу, їх нейтралізуюча 

здатність різко знижується, і вже при ХГС з тривалістю понад 3-5 років -  апїі- 

НСУ повністю позбавлені віруснейтралізуючих властивостей (вчені називають 

це концепцією «виснаження», коли внаслідок тривалої вірусної реплікації



виникає дисфункція CD4+ та CD8+ клітин) [87, 154, 267]. Встановлено, що при 

генотипі вірусу 1Ь «ранні» апН-НСУ реєструються значно рідше, але за даними 

окремих вчених, навіть високі титри антитіл, не призводять до елімінації НСУ 

[72, 135, 141, 247]. Сучасні дослідження показали, що виявлення апії-НСУ до 

білків вірусу має окрім діагностичного ще й прогностичне значення [31, 229, 

261]. За результатами досліджень Корчинського М. Ч., Сергеєвої Т. А., 

Тєлегіна Д. Є. та ін., антитіла до неструктурних білків НСУ (№ 3, № 4 , № 5 ) 

виявлено у всіх РНК-позитивних осіб [119, 215, 268, 287, 319]. У той же час 

антитіла до № 4  виявляють у 100 % апН-НСУ позитивних осіб (напевно, цей 

білок є найбільш імуногенним), а поява антитіл до № 5  свідчить про тривалість 

вже сформованого ХГС [154, 215, 247, 290, 319]. Роль антитіл до № 3  та № 4  у 

розмежуванні ХГС та ГГС остаточно не вирішена.

Багато дослідників вважають, що Т-клітинний імунітет є головним 

чинником, який впливає на елімінацію вірусу, на перебіг та хронізацію НСУ- 

інфекції [64, 68, 78, 88, 104, 132, 141, 151, 172, 232, 247, 258, 295], але в більшості 

випадків ні Т-ланка, ні В-ланка імунітету нездатні припинити персистенцію та 

патологічний вплив НСУ [151, 154]. Загальновідомо, що ключовим моментом 

специфічної імунної відповіді є відповідь CD4+ лімфоцитів на розпізнавання 

антигену [42, 66, 144, 215, 295]. Саме на цьому етапі визначається форма імунної 

відповіді: гуморальна чи клітинна, оскільки CD4+ клітини стимулюють 

продукцію антитіл В-лімфоцитами і праймірують CD8+ клітини, які є 

специфічні для вірусіндукованих клітин -  тобто, CD4+ лімфоцити є 

«диригентом» імунної відповіді [32, 63, 64, 66, 71, 132, 141, 151, 154, 156, 258, 261]. 

Суттєве прогностичне значення при НСУ-інфекції має співвідношення 

кількості CD4+ лімфоцитів до кількості CD8+ лімфоцитів -  так званий 

«імунорегуляторний індекс», який в нормі дорівнює 1, а у хворих на ХГС за 

результатами клінічних досліджень -  менше 1 [151]. Доведено, що напрямок 

диференціювання лімфоцитів контролюється цитокінами, які утворюються під 

час інфекційного процесу і є «медіаторами» імунної системи [64, 66, 88, 93, 132, 

151, 183, 258]. Сьогодні під цитокінами розуміють велику кількість молекул



білкової природи, що продукуються клітинами імунної системи при запаленні, 

імунній відповіді, і яким властива гормоноподібна дія [66, 189, 232]. Цитокіни 

майже не утворюються клітинами імунної системи, які перебувають у стані 

спокою. Лише за умов активації імунної системи вони можуть тимчасово 

накопичуватися в крові, але більшість із них швидко виводиться з циркуляції 

[154, 166]. Під контролем цитокінів відбуваються всі «події» у клітині: 

проліферація, диференціювання, апоптоз, функціональна активність клітин, 

тобто вони координують важливі процеси в печінці -  ріст гепатоцитів, їх 

регенерацію, запальні процеси, розвиток фіброзу і цирозу [66, 154, 168, 183, 

203, 231, 261]. Основними продуцентами цитокінів є Т-хелпери і макрофаги. На 

наш погляд найбільш чітко і лаконічно цитокінова система організму описана у 

працях Казмірчук В. Є., Широбокова В. П., Покровського В. І., Дранника Г. Н.,

В. Ганонга. Отже, в субпопуляції Т-хелперів виділяють два основних типи 

клітин: ТМ -  стимулятори клітинної імунної відповіді (секретують ІЛ-2, ІЛ-12, 

ІЛ-15, ІЛ-18, ІФН-у, Т№-а,Р) та ТЬ2 -  стимулятори гуморальної імунної відповіді 

(секретують ІЛ-4, ІЛ-5, ІЛ-6, ІЛ-10, ІЛ-13). За характером впливу на запальні реакції 

цитокіни поділяють на прозапальні, що стимулюють розвиток запалення (ІЛ-Щ 

ІЛ-2, ІЛ-6, ІЛ-8, ТОР-а) та антизапальні цитокіни, які пригнічують запальні 

процеси (ІЛ-4, ІЛ-10, ІЛ-13, трансформуючий фактор росту-Р) [20, 42, 66, 93, 107, 132, 

168, 179, 189, 243, 258, 297, 307]. Подальші дослідження довели існування ще одного 

типу Т^клітин, а саме Т ^17 , котрі продукують такі цитокіни, як ІЛ-17А, ІЛ-17Р, 

ІЛ-21, ІЛ-22 і захищають організм від позаклітинних бактерій і грибків, пов’язані 

з патогенезом багатьох автоімунних захворювань [277]. Нещодавно були 

відкриті ІЛ-28А, ІЛ-28В, ІЛ-29, яким властива противірусна активність [90, 97, 

103, 165, 183, 184, 214, 216, 282, 288, 289]. Цитокінам, які продукуються Т ^1  типу 

наділяється провідна роль у здійсненні регуляції противірусного імунітету, 

тому що проліферація Т ^1  (ключовим чинником якої є саме ІЛ-2), веде до 

стимуляції функцій Т-лімфоцитів, макрофагів і розвитку імунної відповіді за 

клітинним типом -  а це сприяє елімінації вірусу та видужанню [65, 154, 168, 172, 

189, 204, 232, 258, 261]. Якщо організм людини не може реалізувати противірусну



стратегію, тоді баланс Т^1/Тй-2 зміщується у бік субпопуляції Th-2, які 

продукують антизапальні цитокіни (ІЛ-4) -  тобто активізується гуморальна 

імунна відповідь, що призводить до довготривалої персистенції НСУ з 

розвитком хронізації процесу та позапечінкових проявів ХГС [20, 41, 64, 65, 131, 

144, 151, 154, 168, 189]. Цитокіни регулюють запальну відповідь на пошкодження 

гепатоцитів і модулюють печінковий фіброгенез [41, 98, 105, 140, 142, 168, 184, 199, 

203, 204, 211, 231, 242]. Провідну роль у розвитку хвороб печінки відіграють ФНП- 

а, лептини (мають профіброгенний ефект), ІЛ-1,6,8, адипонектин [32, 41, 64, 105, 

110, 120, 137, 151, 155, 199, 204].

ТЛР-а (фактор некрозу пухлин-а, ФНП-а) -  відноситься до продуктів 

синтезу абдомінальної жирової тканини, є прозапальною діабетогенною 

сполукою, що має значний вплив на активність системного запалення та на 

вміст вільних жирних кислот (ВЖК) в крові [1, 10, 64, 120, 136, 150, 178, 202, 307]. 

Встановлено, що особливо інтенсивний синтез ФНП-а -  характерний для 

вісцерального жирового депо, де його утворюється в 2-3 рази більше, ніж у 

підшкірній жировій тканині [1, 41, 57, 98, 128, 133, 149, 150, 178, 186, 188, 258]. 

Надлишкова секреція ФНП-а призводить до порушення функцій мітохондрій, 

набряку гепатоцитів, індукції апоптозу, пригнічення утворення жовчі та 

холестазу. ФНП-а регулює чутливість до інсуліну, корелює зі ступенем 

ожиріння і гіперінсулінемії [1, 92, 107, 120, 121, 140, 151, 155, 187, 203, 211, 242, 243, 262, 

270, 297, 321]. Одним із найважливіших білків-медіаторів гострої фази запалення, 

що має безпосереднє відношення до патогенезу інсулінорезистентності (ІР), 

ішемічної хвороби серця (ІХС) та цукрового діабету (ЦД) 2 типу і 

розглядається як предиктор їх розвитку, вважають ІТАП-1. Його продукція в 

жировій тканині і вміст у сироватці зростають прямо пропорційно зі ступенем 

вираженості абдомінального, але не загального ожиріння, і різко активується 

під впливом ФНП-а [133].

Дослідження цитокінового статусу в пацієнтів з ХГС дозволяє оцінити 

характер перебігу процесу, ефективність противірусної та імуномодулюючої 

терапії, спрогнозувати наслідки [105, 143, 166, 172, 183, 203, 211, 219, 277].



Діагностична значимість оцінки рівня цитокінів полягає в констатації самого 

факту його підвищення або зниження у пацієнта з ХГС в динаміці хвороби. 

Наприклад, зниження вмісту ІЛ-4 у сироватці крові хворих які пройшли курс 

лікування, може служити предиктором формування первинної ремісії [41]. На 

сьогодні накопичено достатньо фактів, які підтверджують тісну взаємодію між 

рівнем цитокінів та клінічним перебігом ГС [20, 87, 131, 135, 144, 151, 166, 172, 186, 

219]. Доведено, що прозапальні цитокіни є посередниками взаємодії між 

клітинами, підтримують місцеве запалення, здатні здійснювати 

кардіодепресивну дію, посилювати ішемію міокарду і таким чином суттєво 

змінювати клінічний перебіг захворювання, тобто вони є маркером 

несприятливого прогнозу та високого кардіоваскулярного ризику [30, 98, 110, 133, 

155, 178, 179, 277, 306]. Доведено, що дисбаланс продукції цитокінів корелює або з 

хронізацією процесу, або зі спонтанним одужанням та елімінацією НСУ [7, 20, 

39, 65, 71, 87, 120, 131, 135, 143, 144, 151, 154, 156, 166, 183, 189, 204, 211, 232, 258].

У науковій літературі є повідомлення про тісний зв'язок між ССЗ та 

захворюваннями печінки, який обумовлений багатьма факторами з різними 

механізмами, спільна дія котрих в одному напрямку призводить до погіршення 

перебігу захворювань обох систем даних органів. Взаємозв'язок між 

порушенням функцій печінки та серцево-судинною системою (ССС) необхідно 

розглядати з двох позицій: з одного боку зміни, які відбуваються в печінці, 

обумовлені розладами центральної гемодинаміки, кисневим голодуванням та 

гуморальними порушеннями; а з іншого боку -  хронічна НСУ патологія 

печінки може бути важливим фактором для виникнення або посилення вже 

наявних серцево-судинних порушень і впливати на прогноз [22, 99, 109, 112, 122, 

130, 136, 148, 150, 155, 163, 178, 202, 248, 250, 255, 264, 306]. Активно обговорюється 

питання щодо ХГС як самостійного фактору ризику розвитку серцево-судинної 

патології, ІХС та наступного інфаркту міокарда. Деякі фахівці розглядають 

ИСУ як етіологічний чинник розвитку ЦД 1 та 2 типів [30, 110, 292, 293].

Серед чинників, які активно вивчаються світовою медичною 

спільнотою протягом останніх 20 років, це поєднання клініко-лабораторних



порушень, що отримали загальну назву «метаболічний синдром» (МС), з 

розповсюдженістю у світі 25-35 % [25, 53, 57, 58, 129, 134, 187, 245, 265, 284, 302]. МС є 

кластером чинників ризику, що ідентифікують популяцію з підвищеним 

ризиком розвитку ССЗ та ЦД 2 типу [1, 35, 36, 94, 107, 111, 112, 128, 161, 175, 202, 240, 

250, 264, 282, 284, 285, 309, 335, 306]. МС -  є доведеним предиктором ураження 

печінки [163, 178, 256, 281, 305]. МС -  це симптомокомплекс поєднаних між собою 

патологічних станів: комбінація абдомінального ожиріння (АО), підвищення 

АТ, порушень обміну глюкози та ліпідів [2, 25, 58, 134, 150, 188, 262, 265, 292, 305]. 

Існують численні класифікації цієї патології, є визначення National Cholesterol 

Education Program (NCEP), Міжнародної діабетичної федерації (IDF) та ВООЗ 

[129, 134, 284, 285, 309]. У сучасній науковій літературі дискутується питання 

щодо критеріїв верифікації складових компонентів МС, тобто не існує єдиної 

думки, а складові МС постійно переглядаються та уточнюються [11, 16, 129, 133, 

134, 188, 201, 212, 265, 284]. Наприклад, NCEP у 2001р. (АТР ІІІ) пропонує 

діагностувати МС за наявності трьох і більше з п’яти ознак: збільшення 

окружності талії (ОТ) (понад 102 см у чоловіків та 88 см у жінок), підвищення 

рівнів тригліцеридів (ТГ) (понад 1,7 ммоль/л), зниження рівня холестерину 

ліпопротеїдів високої щільності (ЗХС ЛПВЩ) (нижче за 1 ммоль/л у чоловіків,

1,3 ммоль/л у жінок), підвищення рівня АТ (понад 130/85 мм рт. ст.), 

підвищення рівня глікемії (понад 6,1 ммоль/л) [11, 134, 160, 202, 265, 284, 285, 309]. У 

2005 році IDF запропонувала консенсус щодо виставлення діагнозу МС: 

обов’язковим є наявність АО, при якому ОТ > 94 см для чоловіків і > 80 см для 

жінок; а також наявність двох ознак, аналогічним у рекомендаціях АРТ ІІІ [1, 

13, 16, 35, 58, 129, 134, 187, 188, 212, 284, 285, 309].

У рекомендаціях Американської діабетичної асоціації (ADA), 

Європейської асоціації з вивчення ЦД (EASD), а також у Європейських 

клінічних рекомендаціях (2012 р.), які були складені представниками 9 

європейських асоціацій з профілактики ССЗ, наведені потенційні негативні 

кардіоваскулярні ефекти надлишкової маси тіла: збільшення ІР, АТ,

дисліпідемія, серцево-судинні та цереброваскулярні порушення; а також



вказано, що регіональне розподілення жирової тканини має більше значення 

при визначенні серцево-судинного ризику (ССР), ніж загальна маса тіла [129]. 

В ряді проспективних досліджень показаний виражений кореляційний зв'язок 

між АО та ризиком ССЗ; між АО та ризиком розвитку ЦД 2 типу [85, 175, 202]. 

У цьому плані достатньо демонстративними виявились результати 

міжнародного дослідження MONICA, в якому був здійснений моніторинг 

тенденцій і детермінант ССР, під егідою ВООЗ у 21 країні світу на 4-х 

континентах (1976-1996 рр.). Цим проектом ВООЗ було проілюстровано 

можливий потенціал профілактичних заходів для попередження передчасної 

смерті від ССЗ та для продовження тривалості здорового життя [202]. Такі 

проспективні дослідження, як Framingham study, Honolulu Heart Program, Study 

of Men Bom in 1913, Study of Women in Gothenburg -  ідентифікували ожиріння 

як значний чинник ризику виникнення ССЗ [11, 16, 36, 128, 133, 134, 160, 212]. 

Згідно з даними доказової медицини, обвід талії (показник АО) -  має більший 

вплив на ризик розвитку ССЗ, ніж величина ІМТ (індекс маси тіла) [22, 112, 

136]. Значення модифікації цих факторів ССР продемонстровано також у 

великих дослідженнях-проектах ONTARGET, EUROACTION PLUS, 

EUROASPIRE III [96]. У клінічних рекомендаціях Українського товариства 

кардіологів (2012 р.), вказані показники, які використовуються для оцінки 

сумарного ССР: вік > 55 років (чоловіки), > 65 років (жінки), тютюнопаління, 

дисліпідемія (ЗХС > 5.0 ммоль/л або ХС ЛПНЩ > 3.0 ммоль/л; або ХС ЛПВЩ 

чоловіки < 1.0. ммоль/л жінки < 1 . 2  ммоль/л, тригліцериди > 1,7 ммоль/л), 

глюкоза плазми крові натще 5,6-6,9 ммоль/л, АО (обвід талії > 102 см у 

чоловіків і > 88 см у жінок) [230].

Більшість науковців вважає, що ожиріння значно підвищує ризик 

розвитку ССЗ [1, 2, 10, 36, 112, 128, 133, 134, 159, 177, 181, 240]. При АО в кровоносне 

русло і печінку надходить надлишкова кількість ВЖК -  у 20-30 разів вища, ніж 

за його відсутності, що викликає порушення вуглеводного і жирового обміну, 

розвиток стеатозу печінки (СП) та колагеноутворення [149, 152, 187, 275, 302]. 

Популяційні дослідження (США, Італія) виявили СП у 35 % загальної популяції



та у 75 % осіб з надмірною масою тіла [57]. У хворих з ожирінням в 95-100 % 

розвивається СП, неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) досягає 75

100 %, а частота виникнення неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ) 25-75 % 

[10, 31, 53, 120, 122, 137, 181, 185, 188, 199, 200, 281, 307]. Доведено, що між ризиком 

розвитку ССЗ та поширеністю ожиріння існує чіткий кореляційний зв'язок [13, 

35, 36, 112, 133, 136, 150, 159, 177, 187, 208, ]. Окрім того, ожиріння вважається одним 

із достовірних чинників прогресування ХГС [57, 106, 155, 188]. В Адаптованій 

клінічній настанові по НАЖХП (2014 р.) наголошується, що вимірювання ОТ 

несе більшу інформацію про наявність МС, ніж просто ІМТ (цим пояснюється 

чому НАЖХП спостерігається в пацієнтів із нормальним ІМТ, але з 

накопиченням жиру на животі) [149].

Суттєві розходження при застосуванні різних діагностичних підходів 

призвели до дещо настороженого ставлення щодо використання поняття МС 

для стратифікації ССР та визнання його як самостійної нозологічної форми 

[127, 133]. Багато дослідників відмічає зростання ССР паралельно до 

підвищення рівня глюкози натще -  від нормальних показників через порушення 

толерантності до глюкози до розвитку ЦД [9, 10, 35, 36, 107, 111, 112, 127-129, 150, 175, 

208, 240, 264, 265, 284, 285, 306, 309, 326]. За даними проспективного дослідження 

PURE, яке охопило 155 245 осіб з високим та низьким рівнем доходів у 17 

країнах світу на 5-ти континентах, найбільша розповсюдженість факторів ССР 

спостерігалась у «багатих» країнах, найменша -  в «бідних»; розповсюдженість 

АГ ~ 40,7 %. Науковці вважають, що профілактичні програми щодо факторів 

ССР повинні бути різними у «бідних» та «багатих» країнах. Метою 

популяційних досліджень ALTITUDE, HCS, GRACE, CARDia була оцінка 

медикаментозного зниження високого ризику серцево-судинних ускладнень у 

пацієнтів з ЦД 2 типу та з глікемією натще [85, 94, 96]. У пацієнтів з ХГС 

доведена висока (30-70 %) поширеність порушення толерантності до глюкози 

[57, 186, 187, 262]. Більшість авторів вказує на те, що ІР може бути як 

наслідком прямого впливу HCV-інфекції, так і результатом активації запальної 

відповіді через посилення продукції ФНП-а та інших цитокінів. Є



повідомлення про «діабетогенні сіквенси» НСУ, які можуть індукувати ІР, що 

«у свою чергу» призводить до посилення реплікації вірусу [13, 57, 58, 77, 130, 176, 

186, 256, 262, 306, 321, 335]. Індикаторними для печінки є амінотрансферази, які 

локалізуються у гіалоплазмі клітин (АлАТ) та мітохондріях (АсАТ). Високий 

рівень амінотрансфераз (при ЦД 2 типу) є ознакою деструктивних процесів у 

клітині, насамперед апоптозу і некрозу [15, 130, 192, 289]. Встановлено, що 

фактором, який асоціюється із вираженим фіброзом печінки у хворих на 

НАЖХП є співвідношення АсАТ/АлАТ > 1 [31, 52, 146, 148, 164, 249, 305, 321].

Ознаки ІР виявляють у 75 % хворих НАСГ і є його найважливішим 

неінвазивним критерієм [9, 120, 137, 149, 155, 169, 170, 200, 245]. Вважають, що ІР і 

порушення обміну речовин -  є основною ланкою патогенезу НАЖХП [9, 122, 

149, 170, 181, 200]. НАЖХП та його наступна прогресуюча форма НАСГ -  є 

найбільш поширеними причинами хронічних захворювань печінки в 

економічно розвинених країнах. НАСГ ускладнює і прискорює прогресування 

ХГС [77, 148, 249, 256, 275, 281, 305]. Лабораторні зміни при НАЖХП констатують 

такі ферментні аномалії печінки, як: 2-3 разове збільшення АЛТ, АСТ із 

коефіцієнтом де Ритіса АСТ/АЛТ < 1; зниження рівня ЗХ ЛПВЩ; високий 

рівень ТГ [15, 52, 54, 148, 149, 249]. Доведено, що метод УЗД у тривимірному 

режимі в поєднанні із енергетичною доплерографією (3Д+РД) є незамінним при 

оцінці розповсюдження жирової інфільтрації печінки [13, 34, 49, 51, 52, 55]. 

Однак, результат може бути неточним у пацієнтів з великою масою тіла (ІМТ > 

35 кг/м ), або при вмісті жиру в печінці менше 20 % -  у цих випадках 

чутливість УЗД у відношенні діагнозу -  39-55 % відповідно [146, 148, 149, 174]. 

Комп’ютерна томографія теж має певні недоліки, при наявності жиру в печінці 

> 30 % -  чутливість становить 93 %, при меншому вмісті жиру -  чутливість 

лишень 5-30 %. Магнітно-резонансна спектроскопія дозволяє оцінити кількісно 

ступінь СП. Діагноз НАЖХП ставлять при вмісті жиру > 5,6 % (еквівалентно 

55,6 мг/г тканини печінки), у нормі відсоток жиру в печінці від 1,9 до 5,6 % 

[148]. Магнітно-резонансна еластографія -  теж достовірний метод, комерційно 

доступний в Україні [78, 125, 149, 305, 320]. Отож, за даними УЗД,



розповсюдженість НАЖХП становить від 10 до 40 % від загальної чисельності 

населення в різних країнах: 12-18 % у Європі, 27-38 % у США, в Україні кожен 

третій пацієнт терапевтичного профілю потребує профілактичного лікування 

стеатозу [99, 122, 159, 170, 281]. Таким чином, на основі різних методів оцінки, 

рівень поширеності НАЖХП у всьому світі коливається від 6,3 % до 33 %, а 

рівень НАСГ серед НАЖХП -  43-55 % [149, 281].

В останні десятиріччя встановлено, що ожиріння, ЦД 2 типу, ІР, АГ, 

дисліпідемія чітко асоційовані з НАЖХП [53, 110, 120, 148, 155, 185, 199]. У разі 

асоціації НАЖХП та ЦД 2 типу відзначено вищу поширеність серцево-судинної 

патології порівняно з ізольованим їх перебігом [110, 121, 155, 181, 201, 262, 265, 292, 

293, 312, 321, 328]. НАЖХП -  підвищує ризик розвитку ЦД 2 типу у 2 рази та ССЗ 

у 1,4-2 рази [9, 110, 121, 137, 155, 181, 199, 312, 328]. Крім того, ССЗ є найчастішою 

причиною смерті серед пацієнтів з НАЖХП -  25 % [148]. Науковцями 

визначено кілька чинників, які можуть пояснити підвищений ССР у пацієнтів з 

НАЖХП: зменшення фракцій ЛПВЩ, гіперглікемія, низька концентрація 

адипонектину в плазмі (який має антиатерогенну дію), секреція прозапальних 

цитокінів ФНП-а, ІЛ-6 [9, 10, 120-122, 149, 155, 170, 245, 248]. Таким чином, 

визначення чинників ризику ССЗ, прогноз кардіоваскулярного ризику у хворих 

на НАЖХП -  є актуальною проблемою [9, 10, 85, 134, 155, 255]. Завдяки 

зростанню розповсюдженості, доведено, що НАЖХП може співіснувати разом 

з ХГС та посилювати печінкове ураження [148, 149, 275, 307].

При ХГС, навіть за відсутності ожиріння, порушення ліпідного обміну 

є закономірними. Рандомізовані дослідження проведені за останні 50 років, 

виявили тісний зв'язок між порушенням ліпідного спектра і розвитком ССЗ. За 

даними ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска», в українській 

популяції підвищення рівня ЗХ у працездатному віці відзначається в 

середньому в 50% випадків [36, 57, 58, 86, 152, 169, 188, 256, 264, 275, 301, 307].

При поєднані ХГС та МС підвищується ризик прогресуючого ураження 

печінки, що також зумовлено розвитком стеатозу печінки. СП -  захворювання, 

при якому в гепатоцитах у вигляді ТГ накопичується жир у кількості понад 5 %



від маси печінки [137, 148, 149, 169, 199, 201, 248, 256, 275]. Найчастішими 

причинами СП є: АО, ІР на фоні АО, ЦД 2 типу, дисліпідемія [110, 130, 137, 

169, 170, 181, 200, 201]. За даними окремих досліджень, СП слід діагностувати 

у 80 % хворих на АГ з надмірною масою тіла чи ожирінням та у 75 % хворих на 

ІХС з порушенням гомеостазу глюкози. Стеатоз печінки -  морфологічна ознака 

не лише МС, а і ХГС -  у 30-73 % хворих [53, 57, 188]. У пацієнтів з ВГС- 

інфекцією СП зустрічається у 2,5 раза частіше, ніж у загальній популяції [53]. 

На сьогодні є клініко-морфологічні докази, що НСУ може безпосередньо 

викликати стеатоз [57, 76, 106, 262]. Стеатогенний потенціал найбільш 

виражений у 3-го генотипу НСУ, а розвиток ІР асоціюється з 1-м генотипом 

вірусу [55, 57, 77, 149, 256, 262]. УЗД-критеріями ФП є: груба внутрішня 

ехоструктура печінки, різко знижені показники індексу васкуляризації та 

кровопостачання, перипортальний фіброз, ознаки портальної гіпертензії у 

вигляді розширення ворітної і селезінкової вен та досить часто -  спленомегалія 

[34, 49, 51-53, 55, 137, 149]. На сучасному етапі СП не можна розглядати як 

доброякісний процес, його слід розглядати як ко-фактор, який здатний 

впливати на тяжкість та прогресування захворювання печінки, а також на 

наслідки терапії таких хворих [57, 191]. Багато дослідників вважають, що у 

хворих з ХГС як ІР, так і СП можуть бути обумовлені як метаболічними, так і 

вірусними факторами [13, 34, 51, 57, 77, 188].

У всіх сучасних рекомендаціях щодо впливу на окремі чинники ССР -  

підкреслюється, що модифікація способу життя є основним способом корекції 

факторів ризику (терапія І-ї ланки) [11, 35, 36, 53, 58, 94, 98, 112, 129, 136, 148, 149, 159, 

161, 170, 240]. Розроблені терапевтичні алгоритми, клінічні настанови засновані 

на доказах, які вказують, що лікування має бути комплексним: адекватна 

антигіпертензивна терапія, за необхідності призначення цукорзнижувальних, 

інсулінмодулюючих (сенситайзери інсуліну), гіполіпідемічних (статинотерапія), 

коректорів окисного стресу, а також інших препаратів, які покращують функції 

печінки [9, 53, 94-96, 148, 149, 161, 170, 200]. У літературі є повідомлення щодо 

статинів, які є потужними й ефективними інгібіторами біосинтезу холестерину



-  широко використовуються для лікування гіперхолестеринемії, зменшують 

ризик розвитку ССЗ на 25-44 % [150, 208, 264, 265]. Результати вітчизняних та 

міжнародних клінічних досліджень (JUPITER, ASCOT, RENERSAL, SATURN, 

YELLOW, GREACE, SPARCL, IBIS 4, PROVE-IT, IMPROVE-IT), а також директивні 

документи Європейського товариства з лікування дисліпідемій (ESC-2013), 

Європейського товариства кардіологів (2012р.), Українського товариства 

кардіологів (2012р.) -  вказують на важливу роль контролю дисліпідемії за 

допомогою статинів, оскільки вони поліпшують біохімічні показники, 

зменшують жирову дистрофію печінки та інгібують прогресування НАЖХП до 

НАСГ [8, 22, 57, 95, 98, 111, 134, 136, 148, 150, 161, 177, 208, 248, 255]. Із метою 

впровадження Програми з діагностики та лікування АГ на Прикарпатті в ДВНЗ 

«Івано-Франківський НМУ» співробітниками терапевтичних кафедр за період 

2001-2010 рр. виконано три етапи НДР, було розроблено й апробовано «Спосіб 

оптимізації лікування хворих на АГ з МС, шляхом корекції чутливості до 

інсуліну». У багатофакторному дослідженні (Вакалюк І. П., Середюк Н. М., 

Яцишин Р. І. та співавтори) використовують диференційований підхід до 

комплексного застосування антигіпертензивних засобів у поєднанні з 

ліпідознижувальними статинами, що сприяє досягненню цільового АТ, 

зниженню в крові рівня маркерів ураження органів-мішеней, нормалізації 

ліпідного обміну. Колектив науковців стверджує, що фармакологічна корекція 

статинами може змінити профіль загального ССР [8, 26, 177]. Але, разом з тим, 

згідно з існуючими даними, статини не показані винятково для лікування 

дисліпідемії при ХГС із-за ризику розвитку статиніндукованої 

гепатотоксичності та підвищення рівня амінотрансфераз у пацієнтів [148, 149]; 

а також їх здатності збільшувати ризик розвитку ЦД -  як було показано 

японськими науковцями у дослідженні LISTEN -  2014р. [95].

У світовій практиці широко застосовують різні методики оцінки 

сумарного ризику розвитку серцево-судинних ускладнень у загальній 

популяції, які мають як свої переваги, так і недоліки: системи ASSIN, O-RISK, 

PROCAM; шкали Framingham, SCORE, DRS. Найпопулярніша SCORE -  дає



змогу розрахувати розвиток фатальної серцево-судинної події у найближчі 10 

років; шкала Framingham -  розвиток серцево-судинних подій; PROCAM -  

розвиток гострої коронарної події; DRS -  розвиток ЦД 2 типу [35, 36, 94-96, 99, 

111, 112, 134]. Класичні версії шкал SCORE не враховують рівні ХС ЛПВЩ, 

глюкози, надлишкову вагу, АО [85, 96, 111, 250].

В Україні відсутній масштабний епідеміологічний скринінг нових 

предикторів розвитку ССЗ, значимість яких підкреслена директивними 

документами Європейського товариства кардіологів, Українського товариства 

кардіологів та Європейського товариства з атеросклерозу. В першу чергу мова 

йде про ЦД 2 типу та АО. Для вирішення цього питання група науковців 

(В. М. Коваленко, О. І. Мітченко та співавтори) ДУ ННЦ «Інститут кардіології 

імені акад. М. Д. Стражеска» з 2009 року розпочали дослідження 20 факторів 

ССР серед дорослого міського населення віком 30-69 років. За попередніми 

результатами -  розповсюдження факторів ССР у міській популяції України 

дозволяє зарахувати приблизно 30 % населення у віці 30-69 років до категорії 

дуже високого ризику. У кожного восьмого пацієнта АГ поєднується з одним, у 

кожного четвертого -  з двома, у 61 % пацієнтів -  з трьома і більше факторами 

ризику [111, 202].

Отже, порушення функцій печінки можуть взаємно впливати на ССС, 

тому важко знайти ефективний препарат, який би одночасно впливав на окремі 

фактори ризику та на перебіг ХГС.

1.3 Сучасні підходи до лікування хворих на хронічний гепатит С із 

підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком

Згідно даних виявлених експертами ВООЗ, AASLD, EASL вірусом 

гепатиту С інфіковано від 130 до 180 млн. осіб в світі [31, 43, 48, 62, 174]. За 

даними деяких епідеміологічних досліджень проведених в Україні -  кількість 

хворих на ХГС приблизно 8,9 %, і як показує світовий досвід, значна частина 

цих пацієнтів потребує лікування [48]. Доведено, що наявність супутньої



патології супроводжується більш важким перебігом ХГС, з прогресуванням ФП 

та гіршим прогнозом відносно ефективності противірусної терапії (ПВТ) [53, 

82, 143]. Для відповіді на ПВТ важливим предикт-фактором є активність ФП та 

наявність ЦП [3, 77, 82, 83, 90, 108, 125, 147, 191, 246, 271, 289, 300]. Без морфологічної 

верифікації діагнозу майже неможливо визначити форму і активність процесу, а 

тактика ведення пацієнтів та вибір методу лікування залежать від стадії ФП [49, 

62, 77, 300]. Існує велика кількість шкал для напівкількісної оцінки активності 

фіброзу (Knodell, Ishak, Desmet, METAVIR, IASL, Batts, Scheuer, та інші) [77, 

146, 321]. Експерти AASLD, EASL, УКПМД -  рекомендують призначити ПВТ 

при ХГС тільки пацієнтам з максимальним ризиком прогресування цирозу (F2- 

F3 за шкалою METAVIR, яка оцінює ступінь активності та стадії фіброзу) [62, 

77, 174, 229, 300, 321]. Згідно з міжнародними рекомендаціями (AASLD, EASL) 

-  пункційна біопсія печінки (ПБП) є «золотим стандартом» для оцінки ступеню 

фіброзу та активності процесу у хворих на ХГС [17, 49, 52, 62, 108, 125, 146, 191, 206, 

249, 276, 300]. Однак, біопсія є інвазивним методом з певним відсотком 

ускладнень (від 13,6 % до 1 %), навіть до летального наслідку (від 0,03 до 3,3 на 

1000 ПБП) [17, 29, 77, 174, 191, 249, 276, 320]. Тому, не викликає подиву, що 

неінвазивні тести (Fibromax, FibroTest, FibroSURE та ін.) -  «завоювали» світ. 

Однак, обмежена доступність цих методик, особливо для регіональної охорони 

здоров'я, відсутність чіткої кореляції у змінах різноманітних показників при 

різних стадіях ФП -  суттєво обмежують їх застосування [29, 34, 49, 52, 54, 77, 

108, 125, 146, 174, 191, 206, 246, 249].

Ключовим фактором ефективності ПВТ є: правильність дозування, 

регулярність прийому препаратів, прихильність пацієнтів до лікування 

(комплаенс) [45, 67, 79, 162]. При монотерапії інтерфероном (ІФН) -  

ефективність ПВТ = 20 % (доведено в дослідженнях HALT-C, EPIC-3), при 

лікуванні лінійним ІФН і рибавірином = 43 %, при комбінації пелільованим 

інтерфероном (ПЕГ-ІФН) і рибавірином за різними даними = 50-63 %. Таким 

чином, від 50 до 80 % пацієнтів отримавши стандартний курс лікування -  не 

одужують [28, 77, 83, 123, 198, 244, 267]. EASL та AASLD розробили чіткі правила й



алгоритми лікування пацієнтів з ХГС, метою яких є ліквідація HCV-інфекції 

для попередження ЦП, ГЦК і смерті. Кінцевою точкою терапії є невиявлення 

RNA HCV високочутливим методом на основі ПЛР (□ 15 МО/мл), через 24 

тижні після завершення лікування (тобто СВВ) [29, 48, 174]. До недавнього 

часу «золотим стандартом» лікування ХГС була подвійна ПВТ: ПЕГ-ІФН та 

рибавірином, які використовують з 2001 р. та 1998 р. відповідно. В багатьох 

публікаціях відображена ефективність цієї комбінації (СВВ у 40 -  54 % 

пацієнтів з 1 генотипом HCV, 80 -  90 % з 2- та 3 генотипом) [3-5, 23, 31, 46, 54, 57, 

64, 74, 81, 86, 89, 101, 103, 106, 123, 138, 151, 153, 171, 176, 192, 209, 213-217, 229, 233, 237, 244, 

266, 267, 276, 306, 314, 324, 332, 334, 336]. Але в дослідженнях SPRINT-2, RESPOND-2 

було доведено, що СВВ = 40-54 % у пацієнтів, які раніше не отримували ПВТ; і 

21 % у пацієнтів з невдалою попередньою терапією) [5, 29, 48, 82]. Є 

повідомлення, що при застосуванні препаратів пегасіс, копегус, пегінтрон, 

зеффікс, альфаферон -  СВВ ~ 63 % [19, 47, 79, 198, 235, 236, 253, 313, 329]. 

Результати досліджень українських препаратів «Альфапег» та «Альфарекін», 

свідчать про їх задовільну переносимість, з високим комплаєнсом та СВВ 93,3 

% у пацієнтів з 2 та 3 генотипами HCV [18, 115, 117, 173, 252]. У клінічних 

дослідженнях щодо прогнозування СВВ: SPRINT-1,2; PROVE-I Ц Ш; SUCCESS; 

ADVANCE III; ATANC; REALIZE, ILLUMINATE, PRACTICE, NEUTRINO, VALENCE, 

FISSION, FUSION -  виявлено позитивні та негативні предиктори як з боку вірусу, 

так і з боку пацієнта (генотип, расова належність, вірусне навантаження, 

метаболічні чинники, вік, стать, поліморфізм IL28B та інші) [5, 23. 29, 31, 46, 47, 53, 

77, 82, 83, 106, 123, 165, 171, 184, 198, 214, 216, 235, 244, 253, 257, 259, 266-269, 272, 274, 276, 

288, 298, 317, 329, 330, 332]. Негативні фактори: 1 і 4 генотип HCV, стадія фіброзу 

F3-F4 (METAVIR), вірусне навантаження □ 600 000 МО/мл, СП, ІР, вік □ 45 

років, чоловіча стать, надлишкова маса тіла, висока активність АЛТ (вище 5-6 

норм), фенотип TT, GG, C/T, G/T -  по алелям гену IL28B, вживання алкоголю або 

наркотиків, коінфекція HIV, HBV [29, 48, 54, 70, 81-83, 103, 123, 165, 184, 225, 235, 244, 

253, 266, 267, 276, 282, 288].



Згідно з рекомендаціями ВООЗ, AASLD, EASL, УКПМД, КН -  

комбінована ПВТ із застосуванням ПЕГ-ІФН та рибавірину -  є стандартом 

лікування, терапією «першої лінії» [5, 29, 31, 43, 62, 70, 171, 174, 229, 278]. Терапія 

ХГС складна і пов’язана з низкою проблем: повна елімінація вірусу досягається 

лише у 30-50 % пацієнтів; висока вартість одного курсу лікування, часто і 

необхідність їх повторення; значний відсоток рецидивів після відміни терапії; 

швидкий розвиток резистентності до препарату; виражені побічні ефекти, що в 

ряді випадків викликають необхідність його відміни [12, 28, 67, 74, 79, 140, 157, 162, 

236, 252]. Доведено, що причиною відсутності комплаєнсу при ХГС є побічні 

ефекти ПВТ [46, 67, 123, 162, 191, 225, 246, 282]. Це підтверджується дослідженнями 

Кокранівської спілки доказової медицини; вчених K.Chayama et al.; N.Hayashi et 

al.; N.Aizawa et al.; H. Sung et al. [19, 20, 24, 31, 43, 45, 62, 80, 89, 106, 113, 125, 153, 158,

173, 174, 180, 188, 191, 217, 225, 229, 237, 286, 298, 313, 322, 326, 329, 330]. Найбільш 

поширені побічні ефекти ПВТ -  грипоподібні с-ми, диспептичні розлади, 

гематологічні ускладнення, нейропсихічні розлади, хронічна втома, алопеція, 

шкірний висип, безсоння, порушення зору [3, 24, 29, 41, 46, 67, 84, 113, 123, 150, 162, 

171, 198, 217, 244, 252, 282, 313, 326]. У зв’язку з цим, сьогодні, дослідники різних 

країн намагаються шукати компроміси в терапії хворих на ХГС, які націлені на 

підвищення як її ефективності, так і якості життя пацієнтів під час лікування 

[24, 46, 74, 84, 92, 115, 150, 157, 172, 185, 299, 313].

Актуальність вдосконалення ПВТ ХГС обумовлена недостатньою її 

ефективністю, особливо в пацієнтів з 1 генотипом HCV (СВВ ~ 50 %) [48, 54, 70, 89,

174, 254, 266, 271, 278, 310, 311, 325, 332]. Арсенал для лікування ХГС поповнився 

препаратами з різних груп інгібіторів -  протеаз та полімераз [21, 198, 263, 334]. 

На щорічному Європейському гастроентерологічному тижні (2014 р.) були 

проголошені досягнення гепатології -  введення нового безінтерферонового 

режиму лікування ХГС з використанням DAAs [89, 113, 207, 259, 263, 267, 287]. 

Ефективність лікування ХГС 1-го генотипу збільшилася: від 40 % «подвійної» 

ПВТ у 2002 році, до 70 % «потрійної» ПВТ у 2015 році [28, 70]. «Потрійна 

терапія» (ПЕГ-ІФН + рибавірин + інгібітори протеаз вірусу) застосовується в



країнах Європи та США. В Україні Наказом МОЗ України № 723 від 04.11.2015 

року дозволені до клінічного застосування боцепревір, телапревір, сімепревір, 

софосбувір [21, 48, 77, 198, 259, 271, 278, 288, 295, 310]. Перевагою нових поколінь 

DAAs -  є частота СВВ 90-96 %, а також здатність блокувати виробку 

неструктурних білків НСУ, необхідних для синтезу вібріону [5, 43, 90, 113, 198, 235, 

259, 263, 267, 269, 271, 286, 288, 295, 310, 311, 325, 327, 330, 334]. У дослідженнях 

ILLUMINATE та ADVANCE доведено, що «потрійна терапія» з DAAs ефективна у 

хворих із 1b генотипом HCV та «несприятливими» фенотипами по гену IL28B, 

з ЦП або вираженим ФП, з високим вірусним навантаженням, з рецидивами 

після «подвійної» ПВТ [48, 77, 82, 83, 263, 272, 274, 315]. Однак, «потрійна терапія» 

вдвічі збільшує вартість лікування, і деякі фахівці (S. Petta, R. Bruno et al.; 

N. S. Reay et al.), вважають, що вона буде доступна лише обмеженому колу 

пацієнтів з ХГС. Більшість хворих будуть як і раніше отримувати лікування 

інтерфероном (частіше лінійним) у комбінації з рибавірином. Приблизна 

вартість телапревіру 50 000 $ за 12 тижнів терапії [77, 82, 83, 236]. Вартість 

боцепревіру 1100 $ за тиждень терапії (або 26 400 $, 35 200 $, 48 400 $ за 24, 32 і 44 

тижні лікування відповідно) [82, 271, 272, 324]. Препарати боцепревір і 

телапревір у дослідженнях SPRINT-1, 2; PROVE-I, Ц Ш, ATTAIN-Ш -  не виправдали 

очікувань науковців (частота СВВ -  37-50 %) [29, 48, 67, 81, 89, 171, 176, 213, 214, 254, 

311, 330]. Є повідомлення, що в деяких пацієнтів з вираженим ФП чи ЦП 

завіксована низька СВВ навіть при потрійній терапії з DAAs (СВВ □ 10 %). Серед 

негативних ефектів потрійної терапії дослідники відмічають: висип на шкірі і 

свербіж (82 %), гарячка (85 %), дисгевзія (44 %), аноректальні симптоми (82 %), 

анемія (91 %), розвиток вірусної резистентності [48, 113, 171, 217, 274, 286, 330].

У клінічних дослідженнях COSMOS, QUEST-1, QUEST-2, при схемі 

лікування ПЕГ-ІФН+рибавірин+сімепревір, СВВ досягали у 84 % пацієнтів із 

F0-F2 (METAVIR) ВГС 1-го генотипу; у 73 % -  із F3 та у 60 % пацієнтів із F4. 

Схему ПЕГ-ІФН+рибавірин+софосбувір оцінили у дослідженні NEUTRINO, де 

частота СВВ -  89-92 % для підтипу 1а HCV та 82 % для 1b підтипу [174, 272, 

274]. У США та Європі затверджені до використання препарати DAAs -



Harvoni та Viekira PAK. У мультицентрових дослідженнях Turguoise Ц POSITRON, 

NEUTRINO, FISSION, FUSION доведено їх високу ефективність (СВВ -  91,8-95,9 %) 

[259, 263, 268, 269, 272, 274]. До нових препаратів DAAs, дослідження яких 

заплановано на 2015-2017 рр. належать: нуклеотидні інгібітори NS5B

(софосбувір), інгібітори комплекса реплікації Ш 5А  (даклатасвір, АВТ 530, 

елбасвір, GS-5816), інгібітори протеаз (ваніпревір, сімепревір, гразопревір, 

асунапревір), ненуклеотидні інгібітори NS5B (беклабувір, тегобувір -  GS-9190) 

[113, 171, 174, 207, 235, 259, 267-269, 274, 286, 287, 311, 324, 330, 332]. Рандомізовані 

дослідження проведені науковцями США, Канади, Японії та країн ЄС (ІІ фаза 

LONESTAR, Ш фаза ION-1, 2, 3, SAPPHIRE 1, 2) -  підтверджують ефективність 

препаратів софосбувір, даклатасвір, асунапревір, ледіпасвір (СВВ -  93-99 % при 

1-му генотипі HGV) [259, 272, 274].

Визнання провідної ролі імунної системи і вірусної реплікації в 

розвитку патологічного процесу в печінці стало основою для пошуку 

патогенетично обґрунтованих терапевтичних засобів етіотропної та 

імунокоригувальної дії. Саме таким вимогам відповідають препарати біциклол, 

ронколейкін, гепадиф, урсофальк. Доведені їх гепатопротекторні, 

антиапоптотичні, протифібротичні, імуномоделюючі та помірні противірусні 

ефекти [53, 92, 118, 185, 299]. У наш час підвищення ефективності терапії 

хворих на ХГС проводять долученням до курсу стандартної ПВТ 

імуномодуляторів, які забезпечують підвищення ефективності лікування (до 75 

%) за рахунок впливу на імунну відповідь організму та зниження вираженості 

побічних реакцій ПВТ. Професійно виконана імунореставраційна терапія є 

високоефективною, максимально щадною, фінансово необтяжливою і не 

вимагає для своєї реалізації тривалого часу [116, 172, 180].

Одним із пріоритетних напрямків лікування ГС дослідники вважають 

пошук препаратів, здатних модулювати противірусні та запальні реакції 

вродженого імунітету організму в боротьбі з вірусними інфекціями [23, 207, 

295]. Нашу увагу привернув новий вітчизняний препарат рибонуклеїнової 

кислоти «Нуклекс», виробництва ТОВ «Фарма Старт», Україна, (реєстрація №



UA/5066/01/02 30.04.2010-30.04.2015, 15.07.2015-15.07.2020), який складається 

з особливо чистого, гомогенного 25-членного олігорибонуклеотиду без 

домішок ДНК, білка та полісахаридів [72, 238, 239]. Фармакологічний засіб 

випускається у формі капсул, кожна з якої містить кислоти рибонуклеїнової 

0,25 г та допоміжні речовини (лактози моногідрат, магнію стеарат) [220]. У 

результаті температурного процесінгу відбувається зміна конформації 

молекули олігорибонуклеотиду, яка призводить до набуття специфічної 

противірусної активності, що стабільно зберігається упродовж тривалого часу 

[222, 238]. Препарати на основі дріжджової рибонуклеїнової кислоти (РНК) 

успішно використовуються в клінічній практиці як імуномодулятори при 

лікуванні інфекційних захворювань [6, 63, 205, 223, 224]. Відомо, що ці 

препарати володіють противірусною активністю широкого спектру дії, 

протизапальною та імуномодулюючою здатністю. «Нуклекс» стимулює 

міграцію стовбурових клітин із кісткового мозку та збільшує утворення клітин 

імунологічної пам’яті; стимулює процеси клітинного метаболізму, зокрема має 

антиоксидантні та детоксикуючі властивості; посилює біосинтез ендогенних 

нуклеїнових кислот, специфічних протеїнів та ферментів [59, 63, 71, 72, 220, 

222]. Препарат володіє мембрано-стабілізуючою дією, інгібує окисні процеси у 

клітинних мембранах, оптимізує окисно-відновні процеси у тканинах та 

прискорює процеси регенерації [38, 156, 228, 238, 248]. Має неспецифічний 

противірусний ефект, тому що характеризується інтерфероногенною 

активністю, в основі лежать механізми впливу на конформацію поверхневих 

антигенів та рецепторів вірусів, підвищення продукції інтерферону in vivo [7, 

40, 221, 223, 239].

У людей з набутими імунодефіцитами різного походження нуклеїнат 

нормалізує рівні Т- і В-клітин при їх зниженому вмісті, їх функціональну 

активність, істотно стимулює продукцію Т-хелперів і Т-супресорів, усуває 

дисбаланс популяцій лімфоцитів, нормалізує вміст антігенреактивних клітин і 

сироваткових імуноглобулінів класів G, A, M, зменшує кількість нульових 

лімфоцитів, продукує вироблення ендогенного інтерферону [38, 63, 71, 156,



226]. Нуклеїнат збільшує фагоцитарну активність перитонеальних фагоцтів і 

лейкоцитів, активує полі- та могонуклеари, посилює хемотаксис [38, 40, 156, 239].

В обмежених клінічних дослідженнях доведена ефективність препарату 

при лікуванні хворих на первинну бешиху, епідемічний паротит, вітряну віспу, 

гострих і хронічних інфекцій ЛОР-органів, в якості імунокорегуючого засобу у 

хворих на генералізований пародонтит, катаральний гінгівіт, сполучений з 

множинним карієсом, в комплексному лікуванні жінок з урогенітальною 

інфекцією неспецифічної етіології, у комплексі протизапальної терапії 

бронхіальної астми, а також в профілактиці загострень вірусного гепатиту А 

[205, 221, 223, 224, 239]. Нуклеїнат вдало застосовувався з метою корекції 

показників клітинної ланки імунітету у хворих на вперше діагностований 

туберкульоз легень, викликаний поліантибіотикорезистентними штамами 

мікобактерій туберкульозу [239]. Виявлена ефективність препарату як 

антианемічного засобу супроводу між курсами протипухлинної хіміотерапії. 

Показана ефективність нуклеїнату при лікуванні хворих з межевими 

психопатологічними станами, такими як синдром хронічної втоми, підвищеної 

стомлюваності, психоемоційного вигорання, а також екологічного 

імунодефіциту [40, 226-228, 239]. В експериментальних моделях та в клінічній 

практиці препарат виявив широку противірусну дію в т.ч. проти вірусу 

гепатиту С, вірусу герпесу 1 і 2 типу, вірусів грипу та парагрипу [6, 7, 37, 39, 73, 

158, 205, 221-224, 238, 331, 333]. Вплив даного препарату на експериментальну 

інфекцію вірусу гепатиту С ще у 2009 році вивчали дослідники із інституту 

епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського (Ю. І. Порва,

С. Л. Рибалко, З. Ю. Ткачук, О. Н. Дерябін) [37, 39, 73, 158, 222, 239]. Доведено, 

що нуклеїнат виявляє виражену протизапальну та антиоксидантну дію при 

застосуванні його в пацієнтів із НАСГ, нормалізує функціональний стан 

печінки та оптимізує ліпідний спектр крові [39, 226-228, 248]. При 

використанні препарату в комплексі медичної реабілітації хворих на НАСГ, 

сполучений з синдромом подразненого кишківника відмічено суттєве 

підвищення показників клітинного імунітету, нормалізація функціональної



активності Т-клітин [226, 228]. Водночас зафіксовано підвищення концентрації 

сироваткового інтерферону до верхньої межі норми, що свідчить про активацію 

продукції ендогенного ІФН [37, 40, 73]. При введенні даного засобу хворим з 

НАСГ із супутнім дисбіозом кишечника відмічалася нормалізація показників 

метаболічного гомеостазу, а саме перекисного окислення ліпідів, що у 

клінічному плані обумовило зниження ймовірності розвитку чергового 

загострення НАСГ [72, 228]. Проведення лікування хворих на хронічний 

токсичний гепатит у пацієнтів із хронічним некалькульозним холециститом на 

тлі ожиріння із додатковим включенням нуклеїнату сприяє істотній позитивній 

динаміці, аж до нормалізації клініко-біохімічних показників, що 

характеризують функціональний стан паренхіми печінки [238]. Відмічалося 

зникнення Т-лімфопенії, відновлення нормального співвідношення між 

хелперною і супресорною субпопуляціями Т-клітин, реєструється також 

нормалізація рівня прозапальних (ІЛ-ір, ФНП-а) та протизапальних (ІЛ-4, ІЛ- 

10) цитокінів [158, 238, 239].

Для підвищення ефективності противірусної терапії необхідною 

умовою є розробка нових етіотропних препаратів, або включення в схему 

лікування додаткових препаратів, що забезпечили б кращий терапевтичний 

ефект та поліпшили б переносимість стандартних схем лікування. Крім того, 

персоналізація терапії сьогодні є невід’ємною частиною лікування хворих, як з 

інфекційними, так і неінфекційними хворобами. Не дивлячись на те, що за 

останній час дослідження ГС у різних напрямках значно інтенсифікувалось, 

кардинальні питання клініки, епідеміології, патогенезу, лікування в їх 

взаємозв’язку залишаються остаточно не з ’ясованими і потребують подальшого 

дослідження. Враховуючи важливість проблеми, недостатню її вивченість, і, 

головним чином те, що хвороби мають свої особливості, наші дослідження 

були присвячені цій актуальній темі.



РОЗДІЛ 2

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1 Об’єкт, обсяг та дизайн дослідження

Дослідження за темою дисертації проведені на клінічній базі кафедри 

інфекційних хвороб та епідеміології (зав. кафедри д. мед. наук, професор

О. Я. Пришляк) ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» (ректор -  д. мед. наук, професор М. М. Рожко) -  відділення №1 

Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні (головний лікар -  

Р. С. Остяк). При виконанні роботи чітко дотримувалися основних положень 

GCP, засад Конвенції Ради Європи з прав людини та етичних принципів при 

проведенні наукових досліджень, які не суперечать основним етичним нормам 

Гельсінської декларації, прийнятої Генеральною асамблеєю Всесвітньої 

медичної асоціації, Конвенції Ради Європи з прав людини та біомедицини (1977 

р.), відповідним положенням ВООЗ, Міжнародної ради медичних наукових 

товариств, Міжнародному кодексу медичної етики (1983 р.), законам України, 

рекомендації Комітету з біоетики Президії АМН України (2002 р.) за висновком 

комісії з етики Івано-Франківського національного медичного університету 

(протокол № 68/13 від 30.01.2013 р., голова -  д. мед. наук, професор І. Г. 

Купновицька). Усі хворі були поінформовані про мету та завдання дослідження 

і дали письмову згоду на всі лікувально-діагностичні процедури.

Робота базується на обстеженні 100 хворих на хронічний гепатит С в 

стадії реплікації вірусу, госпіталізованих у гепатологічний центр Івано- 

Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні упродовж 2012-2014 років, 

які відповідали критеріям включення в дослідження. Серед всіх обстежених 

пацієнтів чоловіків було 58,0±4,94 %, жінок -  42,0±4,94 %. Структура пацієнтів 

залежно від статі наведена в таблиці 2.1.1.



Структура пацієнтів залежно від статі

Пацієнти
Основна група Г рупа порівняння

Іа (п=25) Іб (п=25) ІІа (п=25) ІІб (п=25)

Чоловіки 15 (60%) 14 (56%) 15 (60%) 14 (56%)

Жінки 10 (40%) 11 (44%) 10 (40%) 11 (44%)

Вік хворих коливався від 18 до 68 років, середній вік склав 39,4±3,2 

роки. Розподіл пацієнтів за віком наведений на рисунку 2.1.1
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Рисунок 2.1.1 Розподіл хворих на ХГС за віком

Як видно із наведених даних, найбільший відсоток хворих припадає на 

вік від 20 до 49 років -  73%. Це свідчить про те, що основна група хворих 

припадає на найбільш працездатний та репродуктивний вік.

Дослідження клінічної картини проводили за єдиною методикою для 

всіх хворих з використанням спеціально розробленої «Індивідуальної карти 

обстеження хворого», яка включала розділи щодо паспортної частини, 

анамнезу, скарг, характеристики синдромів, даних об’єктивного клінічного та 

додаткових методів обстеження.
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Під час виставлення діагнозу ХГС ми користувалися класифікацією 

вірусних гепатитів, запропонованою Ж. І. Возіановою, яка адаптована до 

клінічної практики, а також враховували класифікацію хронічних гепатитів, яка 

була запропонована на Міжнародному конгресі гастроентерологів (Лос- 

Анджелес, 1994 р.) [33].

Етіологічно діагноз ХГС підтверджувався виявленням сумарних 

антитіл класу IgG до структурного (core) та неструктурних білків вірусу 

гепатиту С (anti HCV IgG +), а також виявленням у крові пацієнтів RNA-HCV 

методом ПЛР в реальному часі (RT-PCR) з визначенням вірусного 

навантаження та генотипу вірусу. У всіх хворих на ХГС, що увійшли в 

дослідження, був виявлений однаковий геном HCV -  1b. Всі хворі були 

обстежені на маркери вірусних гепатитів В (HBsAg, anti HBc IgG, IgM) та А 

(anti HAV IgM), та ВІЛ-інфекцію, які були негативними у всіх пацієнтів.

Критерії виключення при проведенні дослідження:

1. Наявність супутньої патології, яка не передбачена протоколом і 

може змінити фармакокінетику і фармакодинаміку препаратів, що будуть 

використані в дослідженні, а також впливати на інтерпретацію даних.

2. Зловживання пацієнтом алкоголю та систематичне вживання 

внутрішньовенних наркотичних речовин в анамнезі.

3. Наявність у хворих нейропсихічної патології, яка може впливати на 

свідоме розуміння і прийняття факту захворювання, його наслідків для здоров’я 

та детермінують досягнення комплайенсу і терапевтичного співробітництва 

між пацієнтом та лікарем.

4. Індивідуальна непереносимість пацієнтами компонентів препаратів, 

що застосовуватимуться в дослідженні.

5. Існування протипоказів та особливих застережень, вказаних в 

інструкціях для медичного застосування препаратів, що будуть використані в 

дослідженні.

6. Відсутність згоди пацієнта на участь у проведенні дослідження.



Усі обстежені пацієнти з хронічною ИСУ-інфекцією були розподілені 

на 4 групи залежно від схеми лікування та наявності підвищеного сумарного 

серцево-судинного ризику:

1 група (основна): 50 хворих на ХГС із підвищеним сумарним серцево- 

судинним ризиком:

1а група: 25 пацієнтів, які отримували противірусну терапію

препаратами інтерферону та рибавірину у поєднанні з препаратом

рибонуклеїнової кислоти;

1б група: 25 пацієнтів, які отримували противірусну терапію

препаратами інтерферону та рибавірину.

2 група (порівняння): 50 хворих на ХГС без підвищеного сумарного 

серцево-судинного ризику:

2а група: 25 пацієнтів, які отримували противірусну терапію

препаратами інтерферону та рибавірину в поєднанні з препаратом

рибонуклеїнової кислоти;

2б група: 25 пацієнтів, які отримували противірусну терапію

препаратами інтерферону та рибавірину.

Контрольна група склала 30 практично здорових осіб.

Стратифікація серцево-судинного ризику проводилася згідно з 

уніфікованим клінічним протоколом первинної, екстреної та вторинної 

(спеціалізованої) медичної допомоги «Артеріальна гіпертензія» (Наказ 

Міністерства охорони здоров'я України № 384 від 24.05.2012 р.). Згідно з даним 

документом, у 50 пацієнтів основної групи діагностований помірний 

додатковий ризик розвитку серцево-судинних ускладнень. Систолічний

артеріальний тиск коливався в межах 140-159 мм. рт. ст., діастолічний

артеріальний тиск -  від 90 до 99 мм. рт. ст. [230].

У пацієнтів із підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком 

визначалися 1-2 основні фактори ризику, наведені в таблиці 2.1.2. Слід зазначити, 

що ураження органів-мішеней та супутні захворювання, висвітлені в таблиці 2.1.2, 

були критеріями виключення із дослідження.



Показники, які використовуються для оцінки сумарного ризику ускладнень

Основні фактори ризику
Ураження органів- 

мішеней
Супутні захворювання

- Вік (у чоловіків > 55 - Гіпертрофія лівого - Цукровий діабет;

років, у жінок > 65 шлуночка (за даними - Цереброваскулярні

років); ЕКГ, ЕхоКГ); хвороби (ішемічний інсульт,

- Тютюнопаління; - Ультразвукові крововилив у мозок,

- Дисліпідемія: ЗХС > ознаки потовщення транзиторна ішемічна атака);

5,0 ммоль/л або ХС стінок - Хвороби серця (інфаркт

ЛПНЩ > 3,0 ммоль/л; судин(товщина міокарда, стенокардія,

або ХС ЛПВЩ інтими-медії сонної перенесена операція

чоловіки < 1,0 артерії > 0,9 мм) або реваскуляризації, хронічна

ммоль/л,жінки < 1,2 наявність серцева недостатність ПА

ммоль/л, атеросклеротичної ПІ);

тригліцериди > 1,7 бляшки; - Хвороби нирок (діабетична

ммоль/л; - Індекс АТ гомілка/ нефропатія, ниркова

- Глюкоза плазми крові плечова артерія < недостатність - (креатинін у

натще 5,6-6,9 ммоль/л; 0,9; плазмі крові у жінок > 124

- Абдомінальне - Мікроальбумінурія мкмоль/л; у чоловіків > 133

ожиріння (обхват талії (30-300 мг/добу); мкмоль/л); альбумінурія >

> 102 см у чоловіків і - підвищення 300 мг/доб;

> 88 см у жінок); концентрації - Оклюзивні ураження

- ССЗ у родичів 1 креатині ну (у периферичних артерій;

ступеня спорідненості чоловіків 115-133 - Тяжка ретинопатія

(до 55 років у чоловіків, мкмоль/л, у жінок (геморагії, ексудат, набряк

до 65 років у жінок). 107-124 мкмоль/л). диску зорового нерва).

Слід відзначити, що серед хворих на хронічний гепатит С без сумарного 

серцево-судинного ризику обхват талії не перевищував у чоловіків 94 см, у жінок



-  80 см. Рівень артеріального тиску був не вище 130/85 мм. рт. ст. Розміри печінки 

по 1. medioclavicularis d. становили (12,3±1,0) см. У хворих із сумарним серцево- 

судинним ризиком обхват талії в середньому у чоловіків був (107,0±5,3) см, у 

жінок -  (94,0±7,2) см. Розміри печінки по 1. medioc1avicu1aris d. становили 

(13,65±1,5) см.

У пацієнтів з ХГС та помірним підвищеним серцево-судинним ризиком 

використовували препарат рибонуклеїнової кислоти «Нуклекс», виробництва 

ТОВ «Фарма Старт», Україна (реєстрація № иА/5066/01/02 30.04.2010 -  

30.04.2015, 15.07.2015 -  15.07.2020). Він складається з особливо чистого, 

гомогенного 25-членного олігорибонуклеотиду без домішок ДНК, білка та 

полісахаридів. Фармакологічний засіб випускається у формі капсул, кожна з 

якої містить кислоти рибонуклеїнової 0,25 г та допоміжні речовини (лактози 

моногідрат, магнію стеарат). Показання для застосування: як противірусний 

препарат у терапії ОРВІ та грипу, у комплексній терапії хронічних вірусних 

гепатитів, урогенітального герпесу, як кардіопротективний засіб у комплексній 

терапії ішемічної хвороби серця, гострого інфаркту міокарда, ішемічної 

кардіоміопатії.

Зазначений препарат призначали в дозі 1,5 г/д (по 2 капсули 3 рази на 

добу) впродовж 6 місяців. Специфічну комбіновану ПВТ препаратами 

пегільованого інтерферону альфа-2Ь та рибавірину отримали 45 хворих на ХГС 

згідно з міжнародними рекомендаціями БАБЬ (2011 р.) стосовно лікування ГС 

[29]. 55 пацієнтів отримували лінійний інтерферон та рибавірин. Тривалість 

терапії складала щонайменше 48 тижнів. Невідповідачі на лікування в 

подальше дослідження не включалися. Доза пегільованого інтерферону альфа- 

2Ь визначалася з розрахунку 1,5 мкг/кг 1 раз на тиждень, лінійного -  

внутрішньом'язово по 3 млн. МО три рази на тиждень. Необхідна доза 

рибавірину для комбінованої ПВТ у комбінації з інтерфероном альфа-2Ь 

розраховувалась залежно від маси тіла пацієнта. При генотипі 1 дозу 

розподіляють на 2 прийоми (табл. 2.1.3).



Розрахунок добової дози рибавірину

Маса тіла пацієнта Добова доза рибавірину К-сть капсул по 200 мг

< 75 кг 1000 мг 5 (2 вранці, 3 ввечері)

> 75 кг 1200 мг 6 (3 вранці, 3 ввечері)

Отже, схеми лікування ХГС за добовою дозою прийому препаратів не 

відрізнялися від тих, що, зазвичай, застосовуються в інфектології та представлені 

в інструкції до використання лікарських засобів.

Під час проведення ПВТ проводився моніторинг ефективності та безпеки 

згідно з міжнародними рекомендаціями з ведення хворих на ХГС (ЕАБЬ 2011). 

Також паралельно із оцінкою вірусологічної відповіді здійснювалась оцінка 

досягнення біохімічної відповіді.

Всім пацієнтам з підвищеним сумарним ССР рекомендували проводити 

модифікацію стилю життя та дотримуватися дієти з обмеженням споживання 

кухонної солі, солодощів, насичених жирів та збільшенням вживання 

фруктів/овочів, згідно з рекомендаціями щодо профілактики, наведених в УКПМД 

«Артеріальна гіпертензія» (Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 384 

від 24.05.2012 р.). Крім того, хворим була рекомендовано відмова від алкоголю, 

тютюнопаління та помірне фізичне навантаження.

2.2 Методи дослідження

За усіма хворими, що увійшли в дослідження, проводилось постійне 

клінічне спостереження. Загальнолабораторні, біохімічні, імунологічні, 

молекулярно-генетичні дослідження проводились у динаміці у відповідних 

лабораторіях обласної клінічної інфекційної лікарні та Центрі профілактики та 

боротьби з ВІЛ/СНІДом м. Івано-Франківськ (завідувач лабораторії -  

О. О. Прокоф’єва).



Враховували дані анамнезу та клінічні показники (загальна слабкість, 

головний біль, порушення сну, дратливість, емоційна лабільність, 

запаморочення, поганий апетит, гіркота в роті, періодична нудота, блювання, 

важкість в епігастрії, відрижка, розлади стільця, здуття живота, болі в суглобах, 

болі в правому підребер’ї, гепатомегалія, спленомегалія).

Ступінь активності патологічного процесу встановлювали відповідно 

до наявності астеновегетативних та диспепсичних проявів, рівня підвищення 

активності амінотрансфераз, даних ультразвукового дослідження. У всіх хворих 

на ХГС як з підвищеним серцево-судинним ризиком, так і без нього був 

виявлений ступінь фіброзу F2-F3 за шкалою Knodell [77].

При біохімічному дослідженні крові для виявлення ознак цитолізу, 

холестазу, мезенхімально-запального синдрому, ліпідного та вуглеводного 

спектра крові визначали вміст білірубіну (загального та прямого), загального 

білку та його фракцій, активність АлАТ, АсАТ, титр тимолової проби, 

протромбіновий індекс, сечовину, креатинін, рівні загального холестерину, 

тригліцеридів, глюкози крові.

Серологічні дослідження проводилися за допомогою ІФА на 

аналізаторі ELISA III покоління. Діагноз ХГС етіологічно у всіх обстежуваних 

хворих підтверджувався виявленням сумарних антитіл до структурного (core) 

та неструктурних білків вірусу гепатиту С (anti HCV +) і підтверджувався 

позитивним RNA-HCV в крові хворих. Якісне та кількісне визначення РНК 

ВГС, генотипування HCV проводилося всім хворим, що ввійшли в 

дослідження, за допомогою методики Real-Time PCR. Визначення генотипу -  

важливий момент у діагностиці та визначенні тактики подальшого лікування 

хворих. Генотип дозволяє прогнозувати ефективність терапії та визначити її 

тривалість. Згідно з даними літератури, відомо, що 1b генотип найменш 

толерантний до сучасних методів лікування. Стійкої вірусологічної відповіді 

вдається досягти не більш, ніж у 40-60% хворих. З імунологічних досліджень 

вивчали ІЛ-2, ІЛ-4 та ФНП-а.



Для того, щоб чітко встановити параметри досліджень, на які в 

подальшому ми орієнтувалися при обстеженні наших хворих, обстежено 30 

практично здорових осіб аналогічного віку. Методи проведених загально- 

клінічних досліджень та їх результати у здорових осіб відображені в таблиці

2.2.1.

Таблиця 2.2.1

Методи проведених досліджень та їх результати у здорових осіб

№

п/п

Показники, 

одиниці виміру
Метод

Дані

літератури

Отримані

результати

1.
Білірубін сир. 

крові, мкмоль/л

Уніфікований метод 

Ендрассика-Клегорна-Г рефа
8,5-20,5 11,95±1,05

2.
Активність АлАТ, 

ммоль/(год*л)

Уніфікований, метод 

Рейтмана-Френкеля
0,1-0,68 0,28±0,01

3.
Активність АсАТ, 

ммоль/(год*л)

Уніфікований метод 

Рейтмана-Френкеля
0,1-0,45 0,39±0,02

4.
Тимолова проба, 

од.

Уніфікований метод взаємодії 

сироватки тимолово- 

вероналовим розчином

0-4 2,8±0,2

5.
Білок

загальний, г/л

Уніфікований метод 

за біуретовою реакцією
65-86 78,05±1,55

6. Альбуміни, %

Уніфікований метод 

висолювання нейтральними 

солями

52-65 42,4±1,3

7. Глобуліни, %

Уніфікований метод 

висолювання нейтральними 

солями

12-22 29,1±0,8

8. а1-глобуліни %

Уніфікований метод 

висолювання нейтральними 

солями

3-6 3,41±0,17



Продовж. табл. 2.2.1

№

п/п

Показники, 

одиниці виміру
Метод

Дані

літератури

Отримані

результати

а2-глобуліни %

Уніфікований метод 

висолювання нейтральними 

солями

9-15 7,12±0,36

2. Р-глобуліни %

Уніфікований метод 

висолювання нейтральними 

солями

8-18 8,57±0,32

3. у-глобуліни %

Уніфікований метод 

висолювання нейтральними 

солями

15-25 12,06±0,51

4.
Протромбіновий 

індекс, %

Уніфікований метод 

визначення протром-бінового 

часу плазми

95-105 86,0±5,3

5.
Креатинін сиров. 

крові, мкмоль/л

Уніфікований метод з 

пікриновою кислотою
70-115 77,9±4,7

6.
Глюкоза крові, 

ммоль/л
Ортотолуїдиновий метод 3,3-5,5 4,5±0,38

7.
Холестерин заг. , 

ммоль/л
Ферментативний метод 2,97-8,79 4,6±0,51

8.
Тригліцериди,

ммоль/л

Ензиматичний колори

метричний метод
0,59-1,77 1,13±0,22

9. ІЛ2 Пг/мл
Метод імуно-ферментного 

аналізу
0-4 10,11±0,33

10. ІЛ4 Пг/мл
Метод імуно-ферментного 

аналізу
0-4 2,06±0,19

11. ФНП-а пкг/мл
Метод імуно-ферментного 

аналізу
0-4 4,85±1,03



Лабораторні біохімічні дослідження проводили до початку лікування, 

через 1, 3 і 6 місяців, імунологічні -  до початку лікування і через 6 місяців. 

Вірусне навантаження визначалося до призначення лікування, а також через 1, 

3 і 6 місяців лікування, та в деяких пацієнтів через 6 місяців після закінчення 

курсу противірусної терапії.

Для проведення біохімічних досліджень використовували 

негемолізовану сироватку крові, яку відокремлювали від форменних елементів 

крові не пізніше, ніж через 1 годину після забору крові.

Білковосинтезуюча функція печінки була досліджена шляхом вивчення 

показників загального білка, альбуміну, глобуліну та його фракцій. 

Концентрацію білка в сироватці крові у пацієнтів визначали біуретовим 

методом за допомогою реагентів фірми «ГЕНЕЗИС» м. Свердловськ, Росія. 

Принцип методики полягає у взаємодії білків з сірчанокислою міддю в 

лужному середовищі з утворенням сполук, забарвлених у фіолетовий колір.

Методика визначення білка полягає в приготуванні досліджуваного 

розчину з розчином біуретового реактиву і сироватки крові з подальшим 

вимірюванням на фотоколориметрі при довжині хвилі 540 нм.

Стан ферментативного обміну вивчали шляхом дослідження рівнів 

активності показників аспартатамінотрансферази (АсАТ) і аланінаміно- 

трансферази (АлАТ). Кількісний вміст активності АсАТ, АлАТ у сироватці 

крові визначали дінітрофенілгидразиновим методом. Визначення АсАТ і АлАТ 

проводилося реактивами набору АСТ КТ та АЛТ КТ «ДДС» ЗАО «ДИАКОН- 

ДС» м. Пущино, Росія. Вимірюється фотометрично при довжині хвилі 505 (500

560) нм., інтенсивність забарвлення прямо пропорційна активності АсАТ. 

Визначення активності АлАТ проводили за аналогічною схемою біохімічних 

реакцій.

Пігментний обмін печінки вивчали шляхом застосування набору 

реагентів БИЛИРУБИН «ДДС» ЗАО «ДИАКОН-ДС» м. Пущино, Росія, для 

кількісного визначення вмісту загального та прямого (кон’югованого) 

білірубіну в сироватці крові.



Принцип методу базується на тому, що прямий (кон’югований) 

білірубін взаємодіє з діазотованою сульфаніловою кислотою з утворенням 

забарвленої азотосполуки, інтенсивність забарвлення якої вимірюється 

фотометрично при довжині хвилі 546 нм.

Визначення вмісту глюкози в сироватці крові проводили 

колориметричним методом. Принцип методу в тому, що глюкозидаза каталізує 

окислення глюкози до глюконової кислоти. Утворений пероксид водню реагує з 

фенолом та 4-амінофеназоном у присутності пероксидази та утворює хіноновий 

комплекс червоного кольору. Інтенсивність забарвлення комплексу 

пропорційна концентрації глюкози у зразку.

Стан ліпідного обміну печінки при захворюванні гепатобіліарної 

системи визначали за показниками тригліцеридів і загального холестерину. У 

групах хворих забирали 5 мл крові з ліктьової вени натщесерце в ранкові 

години. Після центрифугування, відділяли з крові сироватку та розливали у 

пластикові пробірки типу «Епіндорф» об’ємом 2,0 мл. Визначення концентрації 

цих показників проводилися ензиматичним колориметричним методом за 

допомогою реагентів «ОЛЬВЕКС ДІАГНОСТИКУМ» виробництва Санкт- 

Петербург, Росія. Інтенсивність забарвлення реакційного середовища 

пропорційна вмісту холестерину в досліджуваному матеріалі і визначається 

фотометрично при довжині хвилі 500 (490-520) нм.

Для повнішого і глибшого розуміння патологічного процесу при ХГС 

вивчали спонтанну продукцію ряду цитокінів (ІЛ-4, ІЛ-2, ФНП-а) моноцитами 

макрофагами хворих на ХГС, їх рівень у сироватці крові. Для дослідження 

цитокінового обміну крові використовували венозну кров хворих на ХГС, 

яку забирали з ліктьової вени кількістю 5 мл натщесерце в ранкові години. 

Після центрифугування відділяли сироватку, розливали її в пластикові пробірки 

типу «Епіндорф» об’ємом 2,0 мл.

Титри цитокінів визначали методом імуноферментного аналізу на 

аналізаторі “Stat Fax 303 Plus” (США) за допомогою наборів реагентів



«ВекторБест» виробництва Санкт-Петербург, Росія, в лабораторії Центру 

профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом, м. Івано-Франківськ.

В основі методу лежить принцип зв’язування цитокінів, які є в 

досліджуваному біологічному субстраті, специфічними антитілами. Один тип 

антитіл імобілізується на внутрішніх поверхнях лунок планшету для 

мікротитрування. Другий тип моноклональних антитіл до незалежного епітопу 

молекули цитокіну додавали в лунки у вигляді кон’югату з біотипом. 

Індикаторним компонентом є кон’югат пероксидази хрону зі стрептавідином, 

що володіє високою спорідненістю із біотипом. Після ряду послідовних 

інкубацій та промивок у лунку вносили кон’югат пероксидази зі 

стрептавідином, знову інкубували, промивали, вносили субстрат та вимірювали 

активність зв’язаної пероксидази (як індикаторного ферменту) із 

використанням автоматичного фотометра для мікропланшет.

Всім хворим проводилося ультразвукове дослідження органів черевної 

порожнини (апарат Proxima LCM 2100, датчик 3,5 МГц). При оцінці 

ультразвукової картини хронічного гепатиту використовували діагностичні 

критерії (Sanders, 1991), що включали: розміри печінки, однорідність

структури, розміри портальної вени, стан жовчовивідних шляхів, розміри 

селезінки.

Для статистичної обробки результатів застосовано методи варіаційної 

статистики із використанням спеціалізованих комп’ютерних програм «Microsoft 

Office Excel» та Statistica 5.5A (StatSoft, USA) в середовищі Windows 7.

Результати наведені у вигляді середнього арифметичного (М) і стандартної 

похибки середнього арифметичного (m). Середні величини представлені як 

(M±m), порівняння даних за критерієм % . Достовірність різниці значення між 

незалежними величинами визначали за допомогою t-критерія Стьюдента, між 

залежними величинами -  за допомогою критерія Вілкоксона. Результати 

вважали достовірними, якщо коефіцієнт р був меншим від 0,05. Для визначення 

зв’язку між величинами використовували кореляційний аналіз, визначали



коефіцієнт кореляції (г) та критерій його вірогідності (параметричний 

кореляційний метод) [61].

Таким чином, у роботі використано комплекс сучасних методів 

дослідження, що забезпечили не тільки достовірність отриманих результатів, 

але й відкрили нові можливості оцінки діагностичного значення 

та патогенетичної ролі клініко-біохімічних та імунних механізмів у розвитку 

серцево-судинного ризику у хворих на ХГС.

Дякуємо адміністрації та співробітникам Івано-Франківської обласної 

клінічної інфекційної лікарні за щоденну практичну допомогу і сприяння у 

виконанні роботи.



РОЗДІЛ 3

КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНІЧНОГО 

ГЕПАТИТУ С У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПІДВИЩЕНИМ СУМАРНИМ 

СЕРЦЕВО-СУДИННИМ РИЗИКОМ

3.1 Клінічні особливості хронічного гепатиту С у пацієнтів із 

підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком до початку лікування

Клінічна картина у всіх хворих на хронічний гепатит С 

характеризується наявністю астеновегетативного, диспепсичного та 

артралгічного синдромів. Провідними симптомами в обстежених хворих були 

гепатомегалія, яка діагностувалася в 97 пацієнтів (97,0±1,7 %), болі в правому 

підребер’ї, які відмічали 93 хворих (93,0±2,5 %) та болі в суглобах - 92 хворих 

(92,0±2,7 %). Як правило, спостерігалася помірна гепатомегалія: печінка 

виступала на 2-4 см з-під краю реберної дуги, ущільнена, край печінки був 

частіше тупий, заокруглений, чутливий при пальпації. Слід відмітити, що 

спленомегалію діагностували лише в 28 (28,0±4,5 %) пацієнтів. Селезінка в 

більшості випадків пальпувалася нижнім полюсом у положенні хворого на 

правому боці або в положенні стоячи. Астеновегетативний синдром зустрічався 

в 88 пацієнтів (88,0±3,2 %) і найчастіше проявлявся загальною слабкістю 

(85,0±3,6 %), а також головним болем, запамороченням, дратливістю, 

порушенням сну, емоційною лабільністю. Різноманітні прояви диспепсичного 

синдрому: гіркота в роті, зниження апетиту, нудота, блювання, важкість в 

епігастрії, відрижка, розлади стільця, здуття живота -  констатовано в 92 хворих 

(92,0±2,7 %).

Характеристика клінічних синдромів у хворих на ХГС із серцево- 

судинним ризиком порівняно з групою аналогічних хворих без наявності 

серцево-судинного ризику представлена в таблиці 3.1.1.



Таблиця 3.1.1

Частота астеновегетативного, диспепсичного, артралгічного, 

гепатомегалічного та спленомегалічного синдромів та інших симптомів у

хворих на хронічний гепатит С

Симптоми і синдроми

Г рупа порівняння 

ХГС 

(п=50)

Основна група 

ХГС та ССР 

(п=50)

абс. (Р±т)% абс. (Р±т)%

Астеновегетативний синдром 42 84,0±5,2 46 92,0±3,8

Диспепсичний синдром 44 88,0±4,6 48 96,0±2,8

Болі в суглобах 45 90,0±4,2 47 94,0±3,4

Болі в правому підребер’ї 47 94,0±3,4 46 92,0±3,8

Г епатомегалія 49 98,0±2,0 48 96,0±2,8

Спленомегалія 15 30,0±6,5 13 26,0±6,2

Примітка: р -  різниця показників основної та порівняльної групи всіх 

показників > 0,05.

Представлені в таблиці 3.1.1 дані свідчать про те, що достовірної 

різниці цих проявів між групами пацієнтів з підвищеним сумарним серцево- 

судинним ризиком (основна група) та без нього (група порівняння) за всіма 

синдромами не відмічалося (р>0,05). Так, симптом гепатомегалії діагностувався 

в 49 пацієнтів (98,0±2,0 %) хворих на хронічний гепатит С без супутнього 

серцево-судинного ризику та в 48 хворих (96,0±2,8 %) основної групи. При 

пальпаторному обстеженні органів черевної порожнини болі в правому 

підребер’ї турбували 46 (92,0±3,8 %) хворих на хронічний гепатит С із серцево- 

судинним ризиком та 47 пацієнтів (94,0±3,4 %) групи порівняння. Болі в



суглобах діагностувалися у 47 (94,0±3,4 %) пацієнтів основної групи та 45 

(90,0±4,2 %) осіб із групи порівняння. Збільшення селезінки спостерігалося в 13 

хворих (26,0±6,2 %) основної групи та 15 (30,0±6,5 %) осіб групи порівняння. 

Майже з однаковою частотою зустрічалися диспепсичний та 

астеновегетативний синдроми (ХГС та ССР -  96,0±2,8; 92,0±3,8 %; група 

порівняння -  88,0±4,6; 84,0±5,2 % відповідно, р > 0,05).

Одним із провідних синдромів у хворих на хронічний гепатит С 

вважається астеновегетативний. Частота основних клінічних симптомів цього 

синдрому у хворих на ХГС із підвищеним сумарним ССР порівняно з групою 

аналогічних хворих без ССР відображені в таблиці 3.1.2.

Таблиця 3.1.2

Частота клінічних симптомів астеновегетативного синдрому у хворих на

хронічний гепатит С

Симптоми і синдроми

Г рупа порівняння 

ХГС 

(п=50)

Основна група 

ХГС та ССР 

(п=50)

абс. (Р±т)% абс. (Р±т)%

Астеновегетативний синдром: 42 84,0±5,2 46 92,0±3,9

• загальна слабкість 40 80,0±5,7 45 90,0±4,2

• головний біль 33 66,0±6,7 45 90,0±4,2*

• порушення сну 25 50,0±7,1 31 62,0±6,9

• запаморочення 15 30,0±6,5 25 50,0±7,1*

• дратливість 10 20,0±5,7 21 42,0±7,0*

• емоційна лабільність 13 26,0±6,2 10 20,0±5,7

Примітка. * - достовірність різниці даних при порівнянні між групами 

пацієнтів з підвищеним сумарним ССР та без нього (р<0,05).



Аналізуючи дані, висвітлені в таблиці 3.1.2, астеновегетативний 

синдром найчастіше був представлений загальною слабкістю, яка 

діагностувалася у 85 обстежених хворих (85,0±3,6 %). Однак слід зазначити, що 

достовірної різниці в частоті верифікації даного синдрому між досліджуваними 

групами не виявлено. Так, загальну слабкість діагностували в 45 (90,0±4,2 %) 

хворих на хронічний гепатит С із серцево-судинним ризиком, у пацієнтів групи 

порівняння дані прояви спостерігалися у 40 хворих (80,0±5,7 %). Із всіх 

обстежених хворих на хронічний гепатит С 56 пацієнтів (56,0±5,0 %) 

скаржилися на порушення сну -  31 пацієнт із основної групи (62,0±6,9 %) та 25 

(50,0±7,1 %) із групи порівняння (р>0,05). Емоційна лабільність 

діагностувалася в 23 (23,0±4,2 %) хворих на хронічний гепатит С. Цей 

клінічний прояв зустрічався у 10 (20,0±5,7 %) хворих із основної групи та 13 

(26,0±6,2 %) пацієнтів групи порівняння, що теж достовірно не відрізнялося, 

(р>0,05).

Достовірну різницю (р<0,05) встановлено при порівнянні наявності 

симптомів головного болю, запаморочення та дратливості у хворих на ХГС із 

супутнім серцево-судинним ризиком та без нього. Так, головний біль 

діагностувалася в 78 із всіх обстежених пацієнтів (78,0±4,1 %). Однак частіше 

його відмічали хворі із ССР -  45 пацієнтів (90,0±4,2 %), в той час, як в групі 

порівняння даний симптом виявляли тільки в 33 хворих (66,0±6,7 %), р<0,05. 

Запаморочення та дратливість відмічалися відповідно у 40 (40,0±4,9 %) та 31 

(31,0±4,6 %) хворого зі всіх обстежених. Але серед пацієнтів які мали серцево- 

судинну патологію, запаморочення спостерігалося в 25 хворих (50,0±7,1 %) 

проти 15 (30,0±6,5 %) без неї, р<0,05. Дратливість діагностували в 2 рази 

частіше у хворих із супутньою патологією, ніж у хворих без серцево-судинного 

ризику (42,0±7,0 % та 20,0±5,7 % відповідно, р<0,05).

Одним із домінуючих в обстежених хворих на хронічний гепатит С був 

диспепсичний синдром, який проявлявся різноманітними симптомами. Частота 

основних клінічних симптомів даного синдрому у хворих на ХГС із ССР та в 

групі порівняння представлені в таблиці 3.1.3.



Частота клінічних симптомів диспепсичного синдрому у хворих на

хронічний гепатит С

Симптоми і синдроми

Г рупа порівняння 

ХГС 

(п=50)

Основна група 

ХГС та ССР 

(п=50)

абс. (Р±т)% абс. (Р±т)%

Диспепсичний синдром: 44 88,0±4,6 48 96,0±2,8

• поганий апетит 28 56,0±7,0 33 66,0±6,7

• гіркота в роті 15 30,0±6,5 14 28,0±6,3

• періодична нудота 13 26,0±6,2 15 30,0±6,5

• блювання 6 12,0±6,0 8 16,0±5,2

• важкість в епігастрії 40 80,0±5,7 43 86,0±4,9

• відрижка 39 78,0±5,9 42 84,0±5,2

• розлади стільця 32 64,0±6,8 28 56,0±7,0

• здуття живота 29 58,0±7,0 32 64,0±6,8

Примітка: р -  різниця показників основної та порівняльної групи всіх 

показників > 0,05.

Як видно з таблиці 3.1.3, диспепсичний синдром зустрічався в 48 

(96,0±2,8 %) хворих на хронічний гепатит С із серцево-судинним ризиком та 44 

(88,0±4,6 %) осіб групи порівняння. Слід відмітити, що достовірної різниці в 

частоті виявлення, як диспепсичного синдрому взагалі, так і окремих його 

симптомів, не спостерігалося (р>0,05). Найчастішими проявами диспепсичного 

синдрому в обох групах були важкість в епігастрії та відрижка, які 

діагностувалися у 83 (83,0±3,8 %) та 81 (81,0±3,9 %) із всіх обстежених хворих



відповідно. У пацієнтів основної групи важкість в епігастрії турбувала 43 

(86,0±4,9 %) хворих, відрижка -  42 (84,0±5,2 %). Що стосується хворих на 

хронічний гепатит С без серцево-судинного ризику, то ці симптоми 

діагностувалися в 40 (80,0±5,7 %) та 39 (78,0±5,9 %) осіб відповідно, р>0,05.

Більше, ніж у половини хворих на ХГС, зустрічалися скарги на 

зниження апетиту, розлади стільця та здуття живота. Зниження апетиту 

встановлено в 61 хворого (61,0±4,9 %) -  33 пацієнтів основної групи та 28 із 

групи порівняння, що складає 66,0±6,7 % та 56,0±7,0 % у кожній групі 

відповідно, р>0,05. Розлади стільця у хворих на ХГС з супутньою патологією 

верифіковано в 28 (56,0±7,0 %) осіб та 32 (64,0±6,8 %) із групи порівняння, 

разом 60 (60,0±4,9 %) пацієнтів. Здуття живота турбувало 32 (64,0±6,8 %) 

хворих на ХГС із серцево-судинним ризиком, в групі порівняння цей симптом 

був присутнім у 29 осіб (58,0±7,0 %, р>0,05), тобто разом -  61 (61,0±4,9 %) 

пацієнт.

Приблизно у третини хворих в обох групах зустрічалися нудота та 

гіркота в роті, ще рідше -  блювання. Гіркота в роті турбувала 14 (28,0±6,3 %) 

пацієнтів основної групи та 15 (30,0±6,5 %, р>0,05) хворих на хронічний 

гепатит С без серцево-судинного ризику, тобто разом 29 (29,0±4,5 %,) хворих. 

Всього 15 (30,0±6,5 %) хворих на хронічний гепатит С з серцево-судинним 

ризиком та 13 (26,0±6,2 %, р>0,05) пацієнтів групи порівняння на момент 

обстеження відчували нудоту, що в сумі склало 28 (28,0±4,5 %) від усіх хворих. 

Блювання мало місце тільки в 14 (14,0±3,5 %) обстежених хворих - 8 пацієнтів 

із серцево-судинним ризиком (16,0±6,6 %) та 6 хворих без ССР (12,0±4,6 %, 

р>0,05).

Таким чином, аналіз клінічних синдромів та симптомів у хворих на 

ХГС із підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком показав, що 

найчастіше, як і в порівняльній групі, у них зустрічаються астеновегетативний 

та диспепсичний синдроми, болі в правому підребер’ї та в суглобах, збільшення 

печінки. Достовірно частіше хворі із підвищеним сумарним ССР скаржаться на 

головний біль, запаморочення, дратливість, що пов'язано з основними



симптомами серцево-судинного ризику -  підвищенням АТ, вмісту глюкози 

крові.

При первинному обстеженні хворих на хронічний гепатит С було 

виявлено, що в більшості випадків перебіг захворювання характеризувався 

наявністю супутньої патології травної та нервової систем, частота якої у хворих 

на ХГС із підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком в порівнянні з 

аналогічними хворими без серцево-судинного ризику представлена у таблиці 

3.1.4.

Таблиця 3.1.4

Частота виявлення супутніх захворювань у хворих на ХГС

Захворювання

Г рупа порівняння 

ХГС 

(п=50)

Основна група 

ХГС та ССР 

(п=50)

абс. (Р±т)% абс. (Р±т)%

Хронічний холецистит, ст. ремісії 49 98,0±2,0 48 96,0±2,8

Хронічний панкреатит, ст. ремісії 7 14,0±4,9 16 32,0±6,6*

Хронічний гастродуоденіт, н/а 6 12,0±4,6 8 16,0±5,2

Дуодено-гастральний рефлюкс 7 14,0±4,9 6 12,0±4,6

Вегето-судинна дисфункція 5 10,0±4,2 13 26,0±6,2*

Сольовий діатез 3 6,0±3,4 2 4,0±2,8

Примітка. * - достовірність різниці даних при порівнянні між групами 

пацієнтів з підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком та без нього 

(р<0,05).

Аналіз даних таблиці 3.1.4 свідчить, що серед супутніх захворювань у 

обстежених пацієнтів найчастіше (у 97 осіб) верифікувався хронічний 

холецистит в стадії ремісії, що складало 97,0±1,7 % від всіх обстеженних



хворих. Майже в третини пацієнтів діагностовано хронічний панкреатит в 

стадії ремісії -  23 (23,0±4,2 %), хронічний гастродуоденіт -  14 (14,0±3,5 %) та 

дуодено-гастральний рефлекс -  13 (13,0±3,4 %) випадків. У 18 хворих була 

вегето-судинна дистонія (18,0±3,8 %), у 5 (5,0±2,2 %) -  сольовий діатез. 

Кількість хворих із супутнім хронічним холециститом, гастродуоденітом, 

дуодено-гастральним рефлюксом, сольовим діатезом у пацієнтів із серцево- 

судинним ризиком достовірно не відрізнялась від такої кількості в групі 

порівняння і складала відповідно: 48 (96,0±2,8 %), 8 (16,0±5,2 %), 6 

(12,0±4,6 %), 2 (4,0±2,8 %) проти 49 (98,0±2,0 %), 6 (12,0±4,6 %), 7 (14,0±4,9 %), 

3 (6,0±3,4 %), р>0,05.

При порівнянні даних між досліджуваними групами хворих достовірну 

різницю виявлено у наявності хронічного панкреатиту в стадії ремісії та вегето- 

судинної дисфункції. Так, супутній хронічний панкреатит був у 16 (32,0±6,6 %) 

хворих на ХГС із підвищеним сумарним ССР, вегето-судинна дисфункція -  у 

13 (26,0±6,2 %) пацієнтів. У групі хворих без підвищеного сумарного серцево- 

судинного ризику ці захворювання діагностувалися рідше -  в 7 (14,0±4,9 %) та 

5 (10,0±4,2 %) випадків відповідно, р<0,05.

Отже, на підставі результатів, отриманих у цьому підрозділі, можна 

підсумувати, що основними клінічними синдромами у пацієнтів, хворих на 

хронічний гепатит С із супутнім підвищеним сумарним серцево-судинним 

ризиком, були диспепсичний, астеновегетативний та артралгічний, а також 

збільшення печінки. Основними проявами диспепсичного синдрому були 

важкість в епігастральній ділянці, яка діагностована у 48 пацієнтів (96,0±2,8 %), 

відрижка -  у 42 хворих (84,0±5,2 %) та зниження апетиту, яке відмічало 33 

хворих (66,0±6,7 %). Найчастішими проявами астеновегетативного синдрому у 

пацієнтів із супутнім серцево-судинним ризиком були загальна слабкість і 

головний біль у 45 хворих (90,0±4,2 %) та порушення сну у 31 (62,0±6,9 %). 

Однак, при первинному обстеженні частота цих синдромів та симптомів, окрім 

головного болю, достовірно не відрізнялася від групи порівняння, і, в 

основному, була пов’язана з перебігом хронічного гепатиту С. Достовірну



різницю в основній групі пацієнтів проти контрольної виявлено в наявності 

окремих симптомів астеновегетативного синдрому: дратливості,

запаморочення, головного болю, пов’язаних з супутньою вегетосудинною 

дистонією, яка частіше зустрічалася в цій групі, підвищенням АТ, характерних 

як серцево-судинні ризики. Хронічний панкреатит у стадії ремісії серйозно не 

вплинув на переважання диспепсичного синдрому в основній групі, але 

зустрічався значно частіше, ніж у групі порівняння. Це пов’язано, на нашу 

думку, із хронічним порушенням ліпідного та вуглеводного обміну у хворих з 

наявністю серцево-судинних ризиків.

3.2 Характеристика лабораторних показників функціонального 

стану печінки у хворих на хронічний гепатит С з урахуванням проявів 

підвищених серцево-судинних ризиків до початку лікування

Для уточнення закономірностей біохімічних процесів у пацієнтів з 

патологією біліарного тракту, оцінки функціонального стану печінки з 

виділенням основних біохімічних синдромів -  цитолізу, холестазу, 

мезенхімального запалення, печінково-клітинної недостатності -  проведено 

вивчення біохімічних показників у сироватці крові. Вивчення стану 

синтетичної функції печінки проводили за допомогою визначення показників 

загального білка та його фракцій. Ми досліджували біохімічні показники, що 

найчастіше застосовуються в клінічній практиці.

3.2.1 Показники білково-синтетичної, пігментоутворюючої функції
•  •  •  •  о  •печінки та проявів цитолізу у хворих на хронічний гепатит С із 

підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком до початку лікування

Аналіз протеїнограми у хворих на ХГС з підвищеним сумарним 

серцево-судинним ризиком в порівнянні з аналогічними хворими без 

підвищеного сумарного ССР представлений в таблиці 3.2.1.1



Таблиця 3.2.1.1 

Показники протеїнограми хворих на ХГС (М ±т)

Показники
Здорові

(п=30)

Основна

група

(п=50)

Група

порівняння

(п=50)
рі р2 рз

Білок загальний, г/л 78,05±1,55 65,01±1,03 66,52±1,04 <0,05 <0,05 >0,05

Альбуміни, г/л 42,4±1,3 34,8±2,1 33,6±0,9 <0,05 <0,05 >0,05

Г лобуліни, г/л 29,1±0,8 35,6±1,4 34,9±0,9 <0,05 <0,05 >0,05

а1-глобуліни, % 3,41±0,17 4,23±0,19 4,52±0,12 <0,05 <0,05 >0,05

а2-глобуліни,% 7,12±0,36 8,13±0,44 8,29±0,35 <0,05 <0,05 >0,05

Р-глобуліни,% 8,57±0,32 11,26±0,38 10,92±0,42 <0,05 <0,05 >0,05

у-глобуліни,% 12,06±0,51 25,03±0,56 24,85±0,44 <0,05 <0,05 >0,05

Примітки:

рі- достовірність різниці між показниками хворих на ХГС із

підвищеним сумарним ССР та здорових осіб;

р2 - достовірність різниці між показниками хворих на ХГС без 

підвищеного сумарного ССР та здорових осіб;

р3 - достовірність різниці між показниками хворих на ХГС без 

підвищеного сумарного ССР та хворих на ХГС із підвищеним сумарним ССР.

При порівняльному біохімічному аналізі даних таблиці 3.2.1.1 

встановлено тенденцію до зниження концентрації загального білка в сироватці 

крові: у пацієнтів основної групи до рівня (65,01±1,03) г/л, у пацієнтів групи 

порівняння -  до (66,52±1,04) г/л, р3>0,05. Аналогічний показник у здорових осіб 

складав (78,05±1,55) г/л (р1;р2<0,05).



Слід відмітити, що рівні альбумінів у пацієнтів основної групи та групи 

порівняння значно не відрізнялися між собою, але вірогідно знижувалися 

порівняно зі здоровими особами і становили -  (34,8±2,1) г/л та (33,6±0,9) г/л 

відповідно, р3>0,05, проти (42,4±1,3) г/л (р1,р2<0,05).

При дослідженні рівня глобулінів встановлено зростання цього 

показника в усіх хворих на хронічний гепатит С. У пацієнтів основної групи 

вони підвищувалися до рівня (35,6±1,4) г/л, групи порівняння -  до (34,9±0,9) 

г/л, р3>0,05. Аналогічний показник у здорових осіб -  (29,1±0,8) г/л, р1,р2<0,05. 

За результатами протеїнограми встановлено, що показники а1-глобулінів у 

пацієнтів основної групи та групи порівняння однаково були вищими, ніж у 

здорових людей та становили (4,23±0,19) % і (4,52±0,12) %, р3>0,05 проти 

здорових -  (3,41±0,17) %, р1,р2<0,05. У всіх хворих встановлено достовірне 

зростання рівнів а2-глобулінів -  у пацієнтів основної групи та групи 

порівняння вони склали (8,13±0,44) % та (8,29±0,35) %, р3>0,05 проти здорових 

осіб -  (7,12±0,36) %, р1,р2<0,05. Рівень Р-глобулінів був підвищеним, однаково 

як в групі порівняння, так і в основній групі, але значно більше, ніж у здорових 

осіб ((10,92±0,42) % і (11,26±0,38) %, р3>0,05 проти (8,57±0,32) % відповідно, 

р1,р2<0,05). Також визначено вірогідне зростання рівня у-глобулінів у пацієнтів 

основної групи до рівня (25,03±0,56) % та у хворих без серцево-судинного 

ризику -  (24,85±0,44) %, р3>0,05, в порівнянні із аналогічним показником у 

здорових осіб -  (12,06±0,51) %, р1,р2<0,05.

При порівнянні рівнів показників протеїнограми у хворих із 

підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком та без нього, можна зробити 

висновок, що достовірної різниці між досліджуваними групами не виявлено 

(р3>0,05), тобто не спостерігається впливу ССР на білково-синтетичну функцію 

печінки. Гіпопротеїнемія за рахунок зниження синтезу альбумінів, збільшення 

рівнів глобулінових фракцій, особливо у-глобулінів у 2 рази, обумовлені 

ураженням печінки вірусом гепатиту С та циркуляцією противірусних антитіл.

Для ґрунтовного вивчення цитолітичного та холестатичного синдромів 

проведено детальне обстеження хворих на ХГС із підвищеним сумарним ССР в



порівнянні з аналогічними хворими без ССР за основними біохімічними 

показниками до початку лікування. Результати досліджень цих показників 

представлені в таблиці 3.2.1.2.

Таблиця. 3.2.1.2

Біохімічні показники хворих на ХГС (М ±т)

Показники
Здорові

(n=30)

Основна

група

(n=50)

Група

порівняння

(n=50)
рі р2 рз

Білірубін загальний, 

мкмоль/л
11,94±0,46 33,68±1,09 24,60±0,64 <0,05 <0,05 <0,05

Білірубін прямий, 

мкмоль/л
2,18±0,16 8,37±0,29 5,35±0,23 <0,05 <0,05 <0,05

АлАТ, ммоль/годхл 0,39±0,03 1,72±0,08 1,48±0,08 <0,05 <0,05 <0,05

АсАТ, ммоль/годхл 0,29±0,02 1,62±0,09 1,37±0,06 <0,05 <0,05 <0,05

Протромбіновий 

індекс, %
86,0±5,3 71,4±1,9 79,0±4,7 <0,05 >0,05 >0,05

Тимолова проба, од 2,8±0,2 10,2±1,2 6,1±0,5 <0,05 <0,05 <0,05

Сечова кислота, 

ммоль/л
0,37±0,03 0,39±0,04 0,38±0,03 >0,05 >0,05 >0,05

Креатинін, 

мкмоль/ годхл
77,9±4,7 86,04±2,01 78,2±2,67 >0,05 >0,05 <0,05

Сечовина, ммоль/л 6,3±0,75 7,02±0,54 6,25±0,44 >0,05 >0,05 >0,05

Примітки:

р1- достовірність різниці між показниками хворих на ХГС із 

підвищеним сумарним ССР та здорових осіб;

р2 - достовірність різниці між показниками хворих на ХГС без 

підвищеного сумарного ССР та здорових осіб;



р3 - достовірність різниці між показниками хворих на ХГС без 

підвищеного сумарного ССР та хворих на ХГС із підвищеним сумарним ССР.

Аналізуючи дані наведені в таблиці 3.2.1.2, слід зазначити, що до 

початку лікування між пацієнтами з підвищеним сумарним серцево-судинним 

ризиком та без нього наявна достовірна різниця більшості біохімічних 

показників.

Так показники пігментного обміну -  загальний та прямий білірубін в 

сироватці крові були достовірно підвищеними у пацієнтів із підвищеним 

сумарним ССР проти групи порівняння та здорових осіб (до 33,68±1,09 

мкмоль/л та 8,37±0,29 мкмоль/л, проти 24,60±0,64 мкмоль/л та 5,35±0,23 

мкмоль/л, р3<0,05, 11,94±0,46 мкмоль/л та 2,18±0,16 мкмоль/л, рі<0,05, 

відповідно).

При дослідженні показників ферментної активності гепатоцитів, 

особливу увагу приділено визначенню показників активності АлАТ та АсАТ. У 

результаті аналізу активності аланінамінотрансферази виявлено підвищений 

рівень цього показника у всіх обстежених хворих на хронічний гепатит С. У 

пацієнтів основної групи -  до (1,72±0,08) ммоль/год*л, у пацієнтів групи 

порівняння -  до (1,48±0,08) ммоль/год*л; проти норми у здорових осіб -  

(0,39±0,03) ммоль/годхл (р1;р2<0,05). Причому, активність АлАТ у пацієнтів із 

підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком та без нього достовірно 

відрізнялася (р3<0,05).

Активність аспартатамінотрансферази також була підвищена як у 

пацієнтів основної групи (1,62±0,09 ммоль/год*л), так і в порівняльній групі 

(1,37±0,06 ммоль/годхл) і значно відрізнялась від аналогічного показника у 

здорових осіб (0,29±0,02 ммоль/год*л, р1;р2<0,05). Слід відмітити, що у хворих 

із супутнім підвищеним сумарним ССР цей показник був достовірно вищим 

(рз<0,05).

Простежується достовірне зниження рівня протромбінового індексу в 

основній групі хворих до (71,4±1,9) % порівняно з аналогічним показником



здорових людей (86,0±5,3) %, р1<0,05) та пацієнтів контрольної групи 

(79,0±4,7) %, р3>0,05), у котрій цей показник достовірно не відрізнявся від 

норми (р2>0,05).

При дослідженні рівня тимолової проби виявлено, що найвищі 

показники спостерігалися у хворих на ХГС із підвищеним сумарним ССР і 

складали (10,2±1,2) од. проти групі порівняння -  (6,1±0,5) од., р3<0,05, та 

здорових осіб -  (2,8±0,2) од., р1,р2<0,05.

Вміст сечовини і сечової кислоти у всіх обстежених хворих не 

відрізнявся від нормальних показників здорових осіб (р1,р2>0,05). В той же час 

у пацієнтів основної групи простежується вірогідно підвищений рівень 

креатиніну (86,04±2,01) мкмоль/год*л), ніж у здорових людей (77,9±4,7) 

мкмоль/годхл, р1<0,05) та в групі порівняння (78,2±2,67), р3>0,05 

мкмоль/годхл), де він не відрізнявся від норми.

Підсумовуючи аналіз біохімічних показників таблиці 3.2.1.2, можемо 

сказати, що до початку лікування у хворих на ХГС із підвищеним сумарним 

ССР на відміну від групи аналогічних хворих без підвищеного сумарного ССР і 

здорових осіб спостерігалися достовірно вищі рівні показників білірубіну 

(загального і прямого), активності АлАТ, АсАТ, тимолової проби, креатиніну, а 

також більш виражене зниження протромбінового індексу. Хворі на ХГС із 

підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком мали вищу активність АлАТ 

у 1,16 разів та АсАТ у 1,18 разів, ніж у пацієнтів групи порівняння (р<0,05). 

Рівні білірубіну загального та прямого також були достовірно вищими у хворих 

із підвищеним сумарним ССР у порівнянні з пацієнтами без нього в 1,36 та 1,56 

разів відповідно (р<0,05). Виявлено зростання рівня тимолової проби в 1,67 

разів, а рівня креатиніну в 1,1 разів вище у хворих основної групи, ніж у групі 

порівняння (р<0,05). Але, в той же час рівні протромбінового індексу та 

загального білка в сироватці крові були зниженими у обох групах хворих 

(р>0,05). Це заставляє думати про можливий додатковий вплив сумарних 

серцево-судинних ризиків на обмінні процеси у хворих на ХГС.



3.2.2 Показники ліпідного та вуглеводного обміну у хворих на 

хронічний гепатит С із підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком 

до початку лікування.

Для вивчення функції обміну ліпідів у печінці та глюкози крові у 

хворих на ХГС із підвищеним сумарним ССР порівняно з групою аналогічних 

хворих без підвищеного сумарного ССР визначалися рівень глюкози крові, 

загального холестерину, тригліцеридів. Результати досліджень цих показників 

представлені в таблиці 3.2.2.1.

Таблиця 3.2.2.1

Показники ліпідного та вуглеводного обміну у хворих на ХГС (М ±т)

Показники
Здорові

(п=30)

Основна

група

(п=50)

Група

порівняння

(п=50)
р1 р2 р3

Г люкоза, ммоль/л 4,5±0,38 6,33±0,12 4,6±0,19 <0,05 >0,05 <0,05

Холестерин 

загальний, ммоль/л
4,6±0,51 7,31±0,25 4,5±0,47 <0,05 >0,05 <0,05

Тригліцериди,

ммоль/л
1,13±0,22 2,35±0,42 1,19±0,14 <0,05 >0,05 <0,05

Примітки:

р1- достовірність різниці між показниками хворих на ХГС із

підвищеним сумарним ССР та здорових осіб;

р2 - достовірність різниці між показниками хворих на ХГС без 

підвищеного сумарного ССР та здорових осіб;

р3 - достовірність різниці між показниками хворих на ХГС без 

підвищеного сумарного ССР та хворих на ХГС із підвищеним сумарним ССР.



Аналізуючи таблицю 3.2.2.1, ми зафіксували, що до початку лікування 

між пацієнтами основної групи та групи порівняння наявна достовірна різниця 

всіх вивчених біохімічних показників (р3<0,05).

Встановлено вірогідне підвищення рівня глюкози у пацієнтів основної 

групи до (6,33±0,12) ммоль/л порівняно з аналогічним показником здорових 

людей ((4,5±0,38) ммоль/л, рі<0,05) та в контрольній групі ((4,6±0,19) ммоль/л, 

р3<0,05), де він не відрізнявся від норми (р2>0,05).

При вивченні ліпідного обміну встановлено, що у хворих на хронічний 

гепатит С із сумарним серцево-судинним ризиком спостерігається значне 

підвищення вмісту загального холестерину та тригліцеридів, порівняно з 

групою хворих на ХГС без сумарного серцево-судинного ризику.

Так, у пацієнтів основної групи рівень загального холестерину 

підвищувався до (7,31±0,25) ммоль/л. Аналогічний показник здорових людей 

складав (4,6±0,51) ммоль/л, р1<0,05. У пацієнтів групи порівняння вміст 

холестерину був достовірно нижчим ((4,5±0,47) ммоль/л, р3<0,05), ніж в 

основній групі і не відрізнявся від норми, р2>0,05.

При дослідженні рівнів тригліцеридів у пацієнтів основної групи 

визначено підвищення цього показника до рівня (2,35±0,42) ммоль/л в 

порівнянні з групою здорових осіб ((1,13±0,22) ммоль/л, р1<0,05). Показник 

тригліцеридів у пацієнтів групи порівняння був достовірно нижчим ((1,19±0,14) 

ммоль/л, р3<0,05) і не відрізнявся (р2>0,05) від нормальних показників здорових 

людей.

У результаті аналізу даних таблиці 3.2.2.1 можна зробити висновок, що 

виявлені зміни ліпідного та вуглеводного обмінів в основній групі хворих вже 

при первинному обстеженні підтверджують наявність у них серцево-судинних 

ризиків, на відміну від хворих групи порівняння, в яких ці показники не 

відрізнялися від таких у здорових людей.

Підсумовуючи дані, висвітлені в підрозділі 3.2 можна зробити 

висновок, що серцево-судинні ризики у хворих на хронічний гепатит С мають 

додатковий патологічний вплив на білково-синтезуючу функцію печінки,



ліпідний та вуглеводний обміни. Це відображалося у змінах біохімічних 

показників крові (більш значне зниження концентрації загального білка і 

протромбінового індексу, диспротеїнемія за рахунок зниження рівня альбуміну 

і зростання всіх фракцій глобулінів, особливо -  у-глобулінів). Також 

встановлено, що у хворих на ХГС із сумарним серцево-судинним ризиком мали 

місце достовірно вищий рівень гіпербілірубінемії та цитолітичного синдрому, 

креатиніну, що може бути обумовлене більшою перебудовою 

цитоархітектоніки печінки, суттєвим зниженням кількості функціонуючих 

гепатоцитів, на відміну від хворих на ХГС без підвищеного сумарного серцево- 

судинного ризику. Достовірно високі показники глюкози, холестерину та 

тригліцеридів тільки підтверджують наявність і вплив серцево-судинних 

ризиків у хворих на ХГС.

3.3 Інтерлейкіновий профіль та стан вірусного навантаження у 

хворих на хронічний гепатит С із підвищеним сумарним серцево-судинним 

ризиком до початку лікування

Діагноз ХГС етіологічно підтверджувався виявленням сумарних 

антитіл класу IgG до структурних (core) та неструктурних білків вірусу 

гепатиту С (анти-HCV IgG+), а також виявленням у крові пацієнтів RNA HCV 

методом ПЛР у реальному часі (RT-PCR). Генотип HCV а також кількісне 

визначення РНК вірусу гепатиту С проводили методом ПЛР в реальному часі. 

У всіх хворих на ХГС як з підвищеним серцево-судинним ризиком, так і без 

нього був виявлений однаковий геном HCV - 1b. Вірусне навантаження 

визначалося до призначення лікування.

Під час дослідження виявлено високу концентрацію вірусу гепатиту С 

в сироватці крові в пацієнтів основної групи та групи порівняння. Встановлено, 

що в групі хворих на ХГС із підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком 

вірусне навантаження до початку лікування становило (4,7*106±5,8*105) МО, 

тоді як у групі пацієнтів без серцево-судинного ризику -  (2,6х106±3,5х105) МО



(р>0,05). Слід відмітити, що в основній групі вірусне навантаження до початку 

лікування було більше в 1,8 раза, ніж в групі порівняння.

Сучасними доведеними факторами регулювання запальних реакцій в 

організмі є дисбаланс прозапальних, протизапальних та рістстимулюючих 

факторів. Дослідження рівнів фактора некрозу пухлин-а (ФНП-а), 

інтерлейкіну-2 (ІЛ-2), інтерлейкіну-4 (ІЛ-4) дозволяє визначити глибину 

залучення гепатоцитів у мітохондріальній недостатності, активності 

внутрішньоклітинних запальних процесів. У кінцевому результаті дослідження 

рівнів концентрації протизапальних та прозапальних цитокінів у сироватці 

крові дозволяє оцінити регенераторний потенціал гепатоцитів та їх резервні 

можливості.

У результаті вивчення цитокінового профілю були виявлені важливі 

зміни рівнів ІЛ-2, ІЛ-4 та ФНП-а у хворих на ХГС із підвищеним сумарним 

ССР порівняно з аналогічними хворими без нього (табл. 3.3.1).

Таблиця 3.3.1.\

Показники тумор-некротичного фактора та інтерлейкінового профілю у

хворих на ХГС (М ±т)

Показники
Здорові

(n=30)

Основна

група

(n=50)

Група

порівняння

(n=50)
рі р2 рз

ІЛ-2, Пг/мл 10,11±0,33 3,40±0,37 4,37±0,31 <0,05 <0,05 <0,05

ІЛ-4, Пг/мл 2,06±0,19 7,63±0,37 6,01±0,29 <0,05 <0,05 <0,05

ФНП-а, пкг/мл 4,85±1,03 8,66±0,42 7,06±0,63 <0,05 <0,05 <0,05

Примітки:

р1- достовірність різниці між показниками хворих на ХГС із

підвищеним сумарним ССР та здорових осіб;

р2 - достовірність різниці між показниками хворих на ХГС без 

підвищеного сумарного ССР та здорових осіб;



р3 - достовірність різниці між показниками хворих на ХГС без 

підвищеного сумарного ССР та хворих на ХГС із підвищеним сумарним ССР.

Як показано в таблиці 3.3.1, у всіх обстежених пацієнтів рівні ІЛ-4 та 

ФНП-а були достовірно вищими, а рівень ІЛ-2 достовірно нижчим, ніж у 

здорових осіб (рі,р2<0,05). Під час дослідження встановлено, що рівень ІЛ-2 в 

обох групах хворих був зниженим (у пацієнтів основної групи до (3,40±0,37) 

пг/мл та у хворих без серцево-судинного ризику -  (4,37±0,31) пг/мл) (р3<0,05). 

Хворі на ХГС із підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком мали рівень 

ІЛ-4 (7,63±0,37) пг/мл, тоді як у групі порівняння (6,01±0,29) пг/мл (р 3<0,05). 

Рівень ФНП-а також був підвищеним в обох досліджуваних групах (у пацієнтів 

основної групи -  (8,66±0,42) пг/мл, у групі порівняння -  (7,06±0,63) пг/мл) 

(р3<0,05).

Порівнюючи показники ІЛ-2, ІЛ-4 та ФНП-а у хворих на ХГС із 

підвищеним сумарним ССР та без нього, виявлено достовірну різницю цих 

цитокінів: рівень ІЛ-2 в основній групі був у 1,28 разів нижче, ніж у групі 

порівняння, а рівні ІЛ-4 та ФНП-а навпаки були вищими в 1,27 та 1,22 разів у 

пацієнтів із підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком порівняно з 

хворими без нього (р3<0,05).

При аналізі даних таблиці 3.3.1 встановлено зниження рівня ІЛ-2 в 2,97 

раза в пацієнтів хворих на хронічний гепатит С із супутнім серцево-судинним 

ризиком порівняно зі здоровими особами (р1<0,05). Рівні ІЛ-4 та ФНП-а, у цієї 

групи пацієнтів навпаки були підвищеними порівняно з аналогічними 

показниками в контрольній групі в 3,70 та 1,78 разів відповідно (р1<0,05).

Так, у пацієнтів без підвищеного серцево-судинного ризику рівень ІЛ-2 

до лікування був у 2,31 раза нижчим в порівнянні із здоровими (р2<0,05). Рівень 

ІЛ-4 у даної групи пацієнтів навпаки був підвищеним у 2,91 раза порівняно зі 

здоровими людьми (р2<0,05). Фактор некрозу пухлин також був вищим в 1,45 

раза в порівнянні із групою фактично здорових осіб (р2<0,05).



При оцінці цитокінового профілю пацієнтів із супутнім підвищеним 

сумарним ССР було встановлено, що зростання вірусного навантаження 

корелювало з рівнем показників ІЛ-2 та ІЛ-4. Зростання рівня ІЛ-4 мало прямий 

середньої сили кореляційний зв'язок, а рівень ІЛ-2, навпаки, мав зворотній 

середньої сили кореляційний зв'язок із кількістю вірусу в крові (відповідно, 

г=0,32, г= -0,34).

Вищезазначене вказує на те, що зміна рівнів показників ІЛ-2, ІЛ-4 та 

ФНП-а у пацієнтів із хронічним гепатитом С із наявними серцево-судинними 

ризиками є прогностичними критеріями розвитку тяжких ускладнень з боку 

функціонального стану печінки та свідчать про напруженість в системі 

прозапально-регенаторних цитокінів гепатоцитів.
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РОЗДІЛ 4

КОРЕКЦІЯ ПАТОГЕНЕТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА 

ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С ІЗ ПІДВИЩЕНИМ СУМАРНИМ СЕРЦЕВО-

СУДИННИМ РИЗИКОМ

4.1 Клінічна ефективність коригованого лікування у хворих на 

хронічний гепатит С із підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком

У групах пацієнтів 1а та 2а, які отримували препарат рибонуклеїнової 

кислоти у складі комплексної терапії, вже через 1 місяць спостерігалося 

зниження частоти клінічних порушень з боку астеновегетативного та 

диспепсичного синдромів.

Прояви основних клінічних синдромів та симптомів захворювання 

зменшувалися впродовж усього періоду лікування залежно від призначення 

препарату рибонуклеїнової кислоти. Динаміка проявів клінічних симптомів та 

синдромів у пацієнтів із супутнім підвищеним сумарним серцево-судинним 

ризиком та без нього під впливом різних видів терапії через 1 місяць лікування 

представлена в таблиці 4.1.1.

Аналізуючи клінічні дані, представлені в таблиці 4.1.1, слід відмітити, 

що після першого місяця лікування у всіх пацієнтів, хворих на ХГС, провідним 

симптомом залишалася гепатомегалія, яку діагностували у 95,0±2,2 % 

пацієнтів, а також болі в правому підребер’ї і суглобах, на які скаржилися 

89,0±3,1 % хворих. Астеновегетативний синдром спостерігався у 78,0±4,1 %, 

диспепсичний -  у 83,0±3,8 %, спленомегалія -  у 27,0±4,4 % пацієнтів.

Слід зазначити, що більш виражена позитивна динаміка в лікуванні 

спостерігалася у пацієнтів, які отримували препарат рибонуклеїнової кислоти. 

Однак, достовірної різниці даних проявів між групами хворих з сумарним 

серцево-судинним ризиком (основна група) та без нього (група порівняння) не 

відмічалося (р>0,05).



Частота клінічних симптомів астеновегетативного, диспепсичного, 

артралгічного, гепатомегалічного та спленомегалічного синдромів та 

інших симптомів у хворих на ХГС через 1 місяць лікування

Симптоми і 

синдроми

Основна група 

(п=50)
Група порівняння (п=50)

1а (п=25) 1б (п=25) 2а(п=25) 2б (п=25)

Абсол.(%) Абсол.(%) Абсол.(%) Абсол.(%)

Астеновегетативний

синдром
18 (72,0*9,0) 22 (88,0*6,5) 17 (68,0*9,3) 21 (84,0*7,3)

Диспепсичний

синдром
21 (84,0*7,3) 22 (88,0*6,5) 19 (76,0*8,5) 21 (84,0*7,3)

Болі в суглобах 23 (92,0*5,4) 23 (92,0*5,4) 22 (88,0*6,5) 21 (84,0*7,3)

Болі в правому 

підребер’ї
23 (92,0*5,4) 22 (88,0*6,5) 23 (92,0*5,4) 21 (84,0*7,3)

Г епатомегалія 23 (92,0*5,4) 24 (96,0*3,9) 24 (96,0*3,9) 24 (96,0*3,9)

Спленомегалія 7 (28,0*9,0) 6 (24,0*8,5) 6 (24,0*8,5) 8 (32,0*9,3)

Примітка. * - достовірність різниці даних при порівнянні між групами (р<0,05).

Динаміка проявів основних клінічних симптомів та синдромів у 

пацієнтів із супутнім серцево-судинним ризиком та без нього під впливом 

різних видів терапії через 3 місяці лікування представлені в таблиці 4.1.2.

При порівняльному клінічному аналізі даних таблиці 4.1.2 встановлено, 

що після 3-ох місяців терапії суб’єктивно відмічалася більш виражена 

позитивна динаміка лікування в пацієнтів, які отримували препарат 

рибонуклеїнової кислоти. Домінуючими симптомами в усіх хворих на ХГС 

діагностовано гепатомегалію та болі в правому підребер’ї (93,0±2,5 % та 

86,0±3,5 % відповідно). Астеновегетативний синдром спостерігався у



73,0*4,4 %, диспепсичний -  у 74,0*4,4 %, болі в суглобах -  у 83,0*3,8 %, 

спленомегалія -  у 24,0*4,3 % пацієнтів. Слід зазначити, що достовірної різниці 

даних проявів між групами хворих із ССР та без нього не відмічалося (р>0,05).

Таблиця 4.1.2

Частота клінічних симптомів астеновегетативного, диспепсичного, 

артралгічного, гепатомегалічного та спленомегалічного синдромів та 

інших симптомів у хворих на ХГС через 3 місяці лікування

Симптоми і 

синдроми

Основна група 

(п=50)
Група порівняння (п=50)

1а(п=25) 1б (п=25) 2а(п=25) 2б (п=25)

Абсол.(%) Абсол.(%) Абсол.(%) Абсол.(%)

Астеновегетативний

синдром
17 (68,0±9,3) 21 (84,0*7,3) 15 (60,0*9,8) 20 (80,0*8,0)

Диспепсичний

синдром
18 (72,0±9,0) 19 (76,0*8,5) 17 (68,0*9,3) 20 (80,0*8,0)

Болі в суглобах 21 (84,0*7,3) 22 (88,0*6,5) 20 (80,0*8,0) 20 (80,0*8,0)

Болі в правому 

підребер’ї
22 (88,0*6,5) 22 (88,0*6,5) 22 (88,0*6,5) 20 (80,0*8,0)

Г епатомегалія 22 (88,0*6,5) 24 (96,0*3,9) 23 (92,0*5,4) 24 (96,0*3,9)

Спленомегалія 6 (24,0±$5) 6 (24,0*8,5) 5 (20,0*8,0) 7 (28,0*9,0)

Примітка. * - достовірність різниці даних при порівнянні між групами (р<0,05).

Динаміка проявів основних клінічних симптомів та синдромів у 

пацієнтів із супутнім серцево-судинним ризиком та без нього під впливом 

різних видів лікування через 6 місяців терапії представлені в таблиці 4.1.3.

Порівнюючи клінічні дані, представлені в таблиці 4.1.3, виявлено, що 

клінічно, позитивна динаміка в лікуванні спостерігалася в усіх групах 

дослідження та більш вираженою була в група 1а та 2а, які отримували



додатково препарат рибонуклеїнової кислоти. Однак достовірної різниці 

більшості проявів між групами пацієнтів з сумарним серцево-судинним 

ризиком та без нього не відмічалося (р>0,05).

Таблиця 4.1.3

Частота клінічних симптомів астеновегетативного, диспепсичного, 

артралгічного, гепатомегалічного та спленомегалічного синдромів та 

інших симптомів у хворих на ХГС через 6 місяців лікування

Симптоми і 

синдроми

Основна група 

(п=50)
Група порівняння (п=50)

1а(п=25) 1б (п=25) 2а(п=25) 2б (п=25)

Абсол.(%) Абсол.(%) Абсол.(%) Абсол.(%)

Астеновегетативний

синдром
14 (56,0*9,9) 20 (80,0*8,0) 11 (44,0*9,9)* 19 (76,0*8,5)

Диспепсичний

синдром
16 (64,0*9,6) 18 (72,0*9,0) 15 (60,0*9,8) 18 (72,0*9,0)

Болі в суглобах 19 (76,0*8,5) 21 (84,0*7,3) 17 (68,0*9,3) 19 (76,0*8,5)

Болі в правому 

підребер’ї
19 (76,0*8,5) 19 (76,0*8,5) 19 (76,0*8,5) 18 (72,0*9,0)

Г епатомегалія 19 (76,0*8,5) 22 (88,0*6,5) 19 (76,0*8,5) 20 (80,0*8,0)

Спленомегалія 4 (16,0*7,3) 4 (16,0*7,3) 3 (12,0*6,5) 6 (24,0*8,5)

Примітка. * - достовірність різниці даних при порівнянні між групами (р<0,05).

Після 6-ти місяців лікування у всіх пацієнтів, хворих на ХГС, 

провідним симптомом залишалася гепатомегалія, яку діагностували у 

80,0±4,0 % пацієнтів, болі в суглобах та правому підребер’ї, на які скаржилися 

76,0±4,3 % та 75,0±4,3 % хворих відповідно. Диспепсичний синдром 

встановлений у 67,0±4,7 % хворих, спленомегалія визначалась у 17,0±3,8 % 

пацієнтів. Астеновегетативний синдром діагностовано у 64,0±4,8 % хворих, та



встановлено, що у пацієнтів без супутнього ССР, які отримували в комплексній 

терапії препарат РНК цей синдром реєструвався достовірно рідше у порівнянні 

із іншими групами хворих (р<0,05).

Одним із провідних синдромів у хворих на хронічний гепатит С 

вважається астеновегетативний. Основні клінічні симптоми цього синдрому, які 

діагностувалися у хворих із супутнім серцево-судинним ризиком та без нього 

під впливом різних видів терапії після 1 -го місяця лікування, відображені в 

таблиці 4.1.4.

Таблиця 4.1.4

Частота клінічних симптомів астеновегетативного синдрому у хворих на 

хронічний гепатит С через 1 місяць лікування

Симптоми і 

синдроми

Основна група 

(п=50)
Група порівняння (п=50)

1а(п=25) 1б (п=25) 2а(п=25) 2б (п=25)

Абсол.(%) Абсол.(%) Абсол.(%) Абсол.(%)

Астеновегетативний

синдром
18 (720±9,0) 22 (8806,5) 17 (68,0±9,3) 21 (84,0±7,3)

• загальна слабкість 18 (7209,0) 22 (8806,5) 13(52010,0)* 20 (80,0±8,0)

• головний біль 18 (7209,0) 21 (8407,3) 8 (32,0±9,3)* 17 (68,0±9,3)

• порушення сну 9 (3609,6) 16 (6409,6) 10 (4009,8) 11 (44,0±9,9)

• запаморочення 11 (4409,9) 12 (48010,0) 3 (12,0±6,5)* 9 (36,0±9,6)

• дратливість 5 (2008,0) 11 (44,0±9,9) 0 (000,0)* 6 (24085)

• емоційна 

лабільність
1 (403,9) 5 (20080) 2 (805,4) 6 (24,0±85)

Примітка. * - достовірність різниці даних при порівнянні між групами (р<0,05).

При аналізі даних висвітлених в таблиці 4.1.4, слід відмітити, що після 

першого місяця лікування серед основних симптомів астеновегетативного



синдрому в групі пацієнтів без супутнього ССР, які отримували в комплексній 

терапії препарат РНК достовірно рідше реєструвалися загальна слабкість, 

головний біль та запаморочення (52,0*10,0 %, 32,0*9,3 % та 12,0*6,5 % 

відповідно), а дратівливість взагалі була відсутня у порівнянні із іншими 

групами хворих (р<0,05).

Динаміка проявів основних клінічних симптомів астеновегетативного 

синдрома через 3 місяці терапії представлені в таблиці 4.1.5.

Таблиця 4.1.5

Частота клінічних симптомів астеновегетативного синдрому у хворих на 

хронічний гепатит С через 3 місяці лікування

Симптоми і 

синдроми

Основна група 

(п=50)
Група порівняння (п=50)

1а(п=25) 1б (п=25) 2а(п=25) 2б (п=25)

Абсол.(%) Абсол.(%) Абсол.(%) Абсол.(%)

Астеновегетативний

синдром
17 (68,0*9,3) 21 (84,0*7,3) 15 (60,0*9,8) 20 (80,0*9,0)

• загальна слабкість 14 (56,0*9,9) 20 (80,0*8,0) 11 (44,0*9,9) 19 (76,0*8,5)

• головний біль 15 (60,0*9,8) 21 (84,0*7,3) 6 (24,0*8,5)* 16 (64,0*9,6)

• порушення сну 7 (28,0*9,0) 15 (60,0*9,8) 9 (36,0*9,6) 11 (44,0*9,9)

• запаморочення 10 (40,0*9,8) 12 (48,0*10,0) 1 (4,0*3,9)* 8 (32,0*9,3)

• дратливість 4 (16,0*7,3) 11 (44,0*9,9) 0 (0,0*0,0)* 6 (24,0*8,5)

• емоційна 

лабільність
0 (0,0*0,0)* 5 (20,0*8,0) 0 (0,0*0,0)* 6 (24,0*8,5)

Примітка. * - достовірність різниці даних при порівнянні між групами (р<0,05).

При порівняльному клінічному аналізі даних таблиці 4.1.5 встановлено, 

що після 3-ох місяців терапії препаратом РНК у хворих без ССР головний біль 

та запаморочення реєструвалися достовірно рідше (24,0*8,5 % та 4,0*3,9 %



відповідно) порівняно із іншими групами (р<0,05), а дратівливість була 

відсутня. У групах хворих, які отримували препарат РНК в складі ПВТ (1а та 

2а) емоційна лабільність не реєструвалася.

Динаміка проявів основних клінічних симптомів астеновегетативного 

синдрома через 6 місяців терапії представлені в таблиці 4.1.6.

Таблиця 4.1.6

Частота клінічних симптомів астеновегетативного синдрому у хворих на 

хронічний гепатит С через 6 місяців лікування

Симптоми і 

синдроми

Основна група 

(п=50)
Група порівняння (п=50)

1а(п=25) 1б (п=25) 2а(п=25) 2б (п=25)

Абсол.(%) Абсол.(%) Абсол.(%) Абсол.(%)

Астеновегетативний

синдром
14 (56,0*9,9) 20 (80,0*8,0) 11 (44,0*9,9)* 19 (76,0*8,5)

• загальна слабкість 12 (48,0*10,0) 18 (72,0*9,0) 10 (40,0*9,8) 17 (68,0*9,3)

• головний біль 13 (52,0*10,0) 20 (80,0*8,0) 5 (20,0*8,0)* 14 (56,0*9,9)

• порушення сну 7 (28,0*9,0) 15 (60,0*9,8) 7 (28,0*9,0) 9 (36,0*9,6)

• запаморочення 10 (40,0*9,8) 11 (44,0*9,9) 1 (4,0*3,9)* 7 (28,0*9,0)

• дратливість 4 (16,0*7,3) 11 (44,0*9,9) 0 (0,0*0,0)* 5 (20,0*8,0)

• емоційна 

лабільність
0 (0,0*0,0)* 5 (20,0*8,0) 0 (0,0*0,0)* 5 (20,0*8,0)

Примітка. * - достовірність різниці даних при порівнянні між групами (р<0,05).

Порівнюючи клінічні дані, представлені в таблиці 4.1.6, виявлено, що 

клінічно, більш виражена позитивна динаміка в лікуванні спостерігалася в 

група 1а та 2а, які отримували додатково препарат рибонуклеїнової кислоти. 

Після 6 місяців терапії препаратом РНК у хворих без супутнього ССР головний 

біль та запаморочення реєструвалися достовірно рідше (20,0*8,0 % та 4,0*3,9 %



відповідно) порівняно із іншими групами (р<0,05), а дратівливість була 

відсутня взагалі. У групах хворих, які отримували препарат РНК в складі 

комплексної терапії (1а та 2а) емоційна лабільність й надалі не реєструвалася.

Одним із домінуючих синдромів у обстежених хворих на хронічний 

гепатит С був диспепсичний. Основні клінічні симптоми цього синдрому, які 

діагностувалися у хворих із супутнім ССР та без нього під впливом різних 

видів терапії після 1-го місяця лікування, відображені в таблиці 4.1.7.

Таблиця 4.1.7

Частота клінічних симптомів диспепсичного синдрому у хворих на 

хронічний гепатит С через 1 місяць лікування

Симптоми і 

синдроми

Основна група 

(п=50)
Група порівняння (п=50)

1а(п=25) 1б (п=25) 2а(п=25) 2б (п=25)

Абсол.(%) Абсол.(%) Абсол.(%) Абсол.(%)

Диспепсичний

синдром:
21 (84,0±7,3) 22 (8806,5) 19 (76085) 21 (84,0±7,3)

• поганий апетит 15 (6009,8) 15 (6009,8) 10 (4009,8) 14 (5609,9)

• гіркота в роті 3 (1206,5)* 8 (32093) 6 (24085) 6 (24,0±85)

• розлади стільця 10 (4009,8) 15 (6009,8) 14 (5609,9) 14 (5609,9)

• періодична нудота 5 (20080) 7 (2809,0) 4 (16073) 6 (24,0±85)

• важкість в епігастрії 18 (7209,0) 22 (8806,5) 17 (6809,3) 21 (84,0±7,3)

• відрижка 19 (76085) 21 (8407,3) 18 (7209,0) 20 (80080)

• здуття живота 16 (6409,6) 13 (52,0£10,0) 11 (4409,9) 15 (6009,8)

Примітка. * - достовірність різниці даних при порівнянні між групами (р<0,05).

При аналізі даних висвітлених в таблиці 4.1.7, слід відмітити, що після 

першого місяця лікування в групі пацієнтів із підвищеним сумарним ССР, які



отримували в комплексній терапії препарат РНК достовірно рідше 

реєструвалася гіркота в роті в порівнянні з іншими групами хворих (р<0,05).

Динаміка проявів основних клінічних симптомів диспепсичного 

синдрому у пацієнтів із супутнім ССР та без нього під впливом різних видів 

терапії через 3 місяці лікування представлені в таблиці 4.1.8.

Таблиця 4.1.8

Частота клінічних симптомів диспепсичного синдрому у хворих на 

хронічний гепатит С через 3 місяці лікування

Симптоми і 

синдроми

Основна група 

(п=50)
Група порівняння (п=50)

1а(п=25) 1б (п=25) 2а(п=25) 2б (п=25)

Абсол.(%) Абсол.(%) Абсол.(%) Абсол.(%)

Диспепсичний

синдром:
18 (72,0*9,0) 19 (76,0*8,5) 17 (68,0*9,3) 20 (80,0*8,0)

• поганий апетит 13 (52,0*10,0) 14 (56,0*9,9) 8 (32,0*9,3) 12 (48,0*10,0)

• гіркота в роті 2 (805,4) 7 (28,0*9,0) 3 (12,0*6,5) 6 (24,0*8,5)

• періодична нудота 4 (16,0*7,3) 6 (24,0*8,5) 2 (80*5,4) 5 (20,0*8,0)

• важкість в епігастрії 16 (64,0*9,6) 21 (84,0*7,3) 15 (60,0*9,8) 20 (80,0*8,0)

• відрижка 18 (72,0*9,0) 21 (84,0*7,3) 18 (72,0*9,0) 20 (80,0*8,0)

• розлади стільця 8 (32,0*9,3) 13 (52,0*10,0) 11 (44,0*9,9) 12 (48,0*10,0)

• здуття живота 15 (60,0*9,8) 13 (52,0*10,0) 6 (24,0*8,5)* 14 (56,0*9,0)

Примітка. * - достовірність різниці даних при порівнянні між групами (р<0,05).

Аналізуючи клінічні дані, представлені в таблиці 4.1.8, слід відмітити, 

що після 3 місяців лікування в групі пацієнтів без супутнього підвищеного 

сумарного ССР, які отримували препарат РНК достовірно рідше реєструвалося 

здуття живота у порівнянні із іншими групами хворих (р<0,05).



Динаміка проявів основних клінічних симптомів диспепсичного 

синдрома у пацієнтів із супутнім ССР та без нього під впливом різних видів 

терапії через 6 місяців лікування представлені в таблиці 4.1.9.

Таблиця 4.1.9

Частота клінічних симптомів диспепсичного синдрому у хворих на 

хронічний гепатит С через 6 місяців лікування

Симптоми і 

синдроми

Основна група 

(п=50)
Група порівняння (п=50)

1а(п=25) 1б (п=25) 2а(п=25) 2б (п=25)

Абсол.(%) Абсол.(%) Абсол.(%) Абсол.(%)

Диспепсичний

синдром:
16 (64,0±9,6) 18 (72090) 15 (60098) 18 (72090)

• поганий апетит 12 (48,0±10,0) 13 (52,0±10,0) 7 (28090) 11 (44099)

• гіркота в роті 1 (4039) 7 (28090) 2 (805,4) 5 (20080)

• періодична нудота 3 (1206,5) 5 (20080) 1 (403,9) 4 (1607,3)

• важкість в епігастрії 15 (6009,8) 20 (8008,0) 13 (52,0±10,0) 18 (72090)

• відрижка 17 (68093) 21 (8407,3) 17 (68093) 19 (7608,5)

• розлади стільця 7 (28090) 11 (44099) 10 (40098) 11 (44099)

• здуття живота 13 (52010,0) 12 (48,0±10,0) 4 (1607,3)* 12 (48,0±10,0)

Примітка. * - достовірність різниці даних при порівнянні між групами (р<0,05).

При порівняльному клінічному аналізі даних таблиці 4.1.9 встановлено, 

що після 6 місяців лікування в групі пацієнтів без серцево-судинного ризику, 

які отримували в препарат РНК продовжували достовірно рідше реєструвати 

здуття живота у порівнянні із іншими групами хворих (р<0,05).

Підсумовуючи дані, висвітлені в цьому підрозділі, можна зробити 

висновок, що в пацієнтів хворих на хронічний гепатит С, які отримували в



комплексній терапії препарат рибонуклеїнової кислоти, вже через 1 місяць 

спостерігалася позитивна динаміка. Знизилася частота проявів основних 

клінічних синдромів та симптомів. Однак, достовірні зміни відбулися в групі 

хворих на ХГС без супутнього сумарного серцево-судинного ризику, у 

пацієнтів зменшилися дратівливість, зниження працездатності та важкість в 

епігастрії. Слід зазначити, що зменшення частоти проявів астеновегетативного 

та диспепсичного синдромів, а також основних клінічних симптомів 

спостерігалося в усіх групах, однак вони були не достовірними. Через 1 місяць 

лікування, незалежно від отримуваної терапії та супутньої патології, блювання 

було відсутнє у всіх пацієнтів.

4.2 Зміни лабораторних показників під впливом коригованого 

лікування у хворих на хронічний гепатит С із підвищеним сумарним 

серцево-судинним ризиком

Аналізуючи ефективність лікування з включенням препарату РНК та без 

нього хворих основної групи та групи порівняння оцінювали динаміку рівнів 

лейкоцитів та через 1, 3 та 6 місяців терапії (рис. 4.2.1).

Рисунок 4.2.1. Показники лейкоцитів через 1, 3 та 6 місяців лікування



Середні показники лейкоцитів на 4-й тиждень лікування в групах 1б та 

2б були достовірно нижчі від показників у групах 1а та 2а та склали 

(3,08±0,07)х10% та (3,12±0,07)х109/л проти (6,41±0,18)х109/л та 

(6,62±0,22)х109/л відповідно (р<0,05). Через 3 місяці в групах 1б та 2б кількість 

лейкоцитів була знижена до рівня (3,25±0,07)х109/л та (3,22±0,07)х109/л, а в 

групах 1а та 2а залишалася в межах норми (6,21±0,18)х109/л та 

(6,88±0,22)х109/л (р<0,05). Через 6 місяців кількість лейкоцитів в групах 1б та 

2б була достовірно нижча від показників в групах 1а та 2а (3,40±0,06)х109/л та 

(3,51±0,07)х109/л проти (6,16±0,18)х109/л та (6,87±0,23)х109/л) відповідно 

(р<0,05).

Динаміка рівнів тромбоцитів у хворих на ХГС через 1, 3 та 6 місяців 

лікування представлена на рисунку 4.2.2.

1 міс 3 міс 6 міс

Х<1а Д іб  = 2а ><2б

Рисунок 4.2.2. Показники тромбоцитів через 1, 3 та 6 місяців лікування

Рівень тромбоцитів через 1 місяць лікування складав (141,52±3,21)х109/л 

та (138,76±1,60)х109/л у групах що не отримували додатково препарат РНК (1б 

та 2б), а в групах 1а та 2а -  (347,04±13,51)х109/л та (344,56±10,89)х109/л 

відповідно (р<0,05). Через 3 місяці в групах 1б та 2б кількість тромбоцитів була 

знижена до рівня (139,84±1,52)х109/л та (140,32±1,14)х109/л, а групах 1а та 2а



рівні тромбоцитів складали (341,40±11,72)х109/л та (344,72±10,16)х109/л 

відповідно (р<0,05). Після 6 місяців лікування рівень тромбоцитів в 

досліджуваних групах також достовірно відрізнявся, так в групах 1б та 2б він 

складав (140,76±1,21)*109/л та (142,00±1,96)*109/л, в групах 1а та 2а 

(347,08±10,11)х109/л та (358,32±7,71)*109/л відповідно (р<0,05). До початку 

дослідження та впродовж 6 місяців лікування, кількість еритроцитів, рівень 

гемоглобіну та ШОЕ у хворих на ХГС залишалися в межах нормальних значень 

та достовірно не відрізнялися порівняно зі здоровими особами (р>0,05).

4.2.1 Динаміка показників функціонального стану печінки у хворих 

на хронічний гепатит С із підвищеним сумарним серцево-судинним 

ризиком

Хронічний запальний процес з тривалим перебігом зумовлює зміни 

функціонування гепатоцитів, що характеризується метаболічними 

відхиленнями в лабораторних обстеженнях (табл. 4.2.1.1 та 4.2.1.2).

За даними таблиць 4.2.1.1 та 4.2.1.2 можна констатувати, що рівень 

загального білірубіну в групах 1а та 1б знизився до рівня (16,20±0,60) мкмоль/л 

та (16,71±0,55) мкмоль/л, в групах 2а та 2б -  (15,45±0,56) мкмоль/л та 

(15,71±0,60) мкмоль/л відповідно. Показник прямого білірубіну після лікування 

також був в межах нормальних значень, так в групах 1а та 1б знизився до 

(3,95±0,19) мкмоль/л та (3,68±0,19) мкмоль/л, в групах 2а та 2б -  (4,16±0,25) 

мкмоль/л та (4,21±0,22) мкмоль/л відповідно. Відмічалося також зниження 

активності АлАТ в групах 1а та 1б до (0,50±0,03) ммоль/год*л та (0,42±0,04) 

ммоль/годхл, а в групах 2а та 2б -  (0,47±0,04) ммоль/год*л та (0,45±0,03) 

ммоль/годхл відповідно. Активність АсАТ теж була знижена у всіх пацієнтів -  

(0,37±0,03) ммоль/годхл та (0,35±0,02) ммоль/годхл в групах 1а та 1б, в групах 

2а та 2б активність була на рівні (0,38±0,02) ммоль/годхл та (0,34±0,03) 

ммоль/годхл відповідно.



Біохімічні показники у хворих на ХГС із підвищеним сумарним ССР через

6 місяців лікування (М ±т)

Показники

До

лікування

(п=50)

1а група 

(п=25)

1б група 

(п=25)
рі р2 рз

Білірубін загал., 

мкмоль/л
33,68±1,09 16,20±0,60 16,71±0,55 <0,05 <0,05 >0,05

Білірубін прямий, 

мкмоль/л
8,37±0,29 3,95±0,19 3,68±0,19 <0,05 <0,05 >0,05

АлАТ,

ммоль/годхл
1,72±0,08 0,50±0,03 0,42±0,04 <0,05 <0,05 >0,05

АсАТ,

ммоль/годхл
1,62±0,09 0,37±0,03 0,35±0,02 <0,05 <0,05 >0,05

Протромбіновий 

індекс, %
71,4±1,9 74,3±2,13 72,45±1,53 >0,05 >0,05 >0,05

Тимолова проба, од 10,2±1,2 3,12±0,42 3,25±0,37 <0,05 <0,05 >0,05

Сечова кислота, 

ммоль/л
0,39±0,04 0,37±0,03 0,38±0,04 >0,05 >0,05 >0,05

Креатинін, 

мкмоль/ годхл
86,04±2,01 80,33±1,13 81,24±0,88 <0,05 <0,05 >0,05

Сечовина,

ммоль/л
7,02±0,54 6,58±0,43 6,15±0,28 >0,05 >0,05 >0,05

Примітки:

р1 - достовірність різниці між показниками хворих 1а групи та 

показниками до лікування;

р2 - достовірність різниці між показниками хворих 1б групи та 

показниками до лікування;

р3 - достовірність різниці між показниками хворих1а та 1б груп.



Динаміка змін біохімічних показників через 6 місяців лікування у 

хворих на ХГС без підвищеного сумарного ССР під впливом різних видів 

терапії представлена в таблиці 4.2.1.2

Таблиця. 4.2.1.2

Біохімічні показники у хворих на ХГС через 6 місяців лікування (М ±т)

Показники

До

лікування

(n=50)

2а група 

(n=25)

2б група 

(n=25)
рі р2 рз

Білірубін загал., 

мкмоль/л
24,60±0,64 15,45±0,56 15,71±0,60 <0,05 <0,05 >0,05

Білірубін прямий, 

мкмоль/л
5,35±0,23 4,16±0,25 4,21±0,22 <0,05 <0,05 >0,05

АлАТ,

ммоль/годхл
1,48±0,08 0,47±0,04 0,45±0,03 <0,05 <0,05 >0,05

АсАТ,

ммоль/годхл
1,37±0,06 0,38±0,02 0,34±0,03 <0,05 <0,05 >0,05

Протромбіновий 

індекс, %
79,0±4,7 81,3±1,75 78,4±2,5 >0,05 >0,05 >0,05

Тимолова проба, од 6,1±0,5 3,32±0,19 3,64±0,55 <0,05 <0,05 >0,05

Сечова кислота, 

ммоль/л
0,38±0,03 0,36±0,04 0,37±0,03 >0,05 >0,05 >0,05

Креатинін, 

мкмоль/ годхл
78,2±2,67 78,55±1,89 77,92±2,33 >0,05 >0,05 >0,05

Сечовина,

ммоль/л
6,25±0,44 6,82±0,37 7,01±0,16 >0,05 >0,05 >0,05

Примітки:

р1 - достовірність різниці між показниками хворих 2а групи та 

показниками до лікування;



р2 - достовірність різниці між показниками хворих 2б групи та 

показниками до лікування;

р3 - достовірність різниці між показниками хворих2а та 2б груп.

Проаналізувавши дані висвітлені в таблицях 4.2.1.1 та 4.2.1.2 необхідно 

зазначити, що після 6 місяців лікування достовірної різниці між показниками 

загального та прямого білірубіну, а також амінотрансфераз у досліджуваних 

групах не виявлено (р>0,05). Рівні протромбінового індексу, сечової кислоти та 

сечовини достовірно не відрізнялися, залишалися сталими впродовж 

дослідження та були в межах норми (р>0,05).

4.2.2 Динаміка показників, які визначають підвищений серцево- 

судинний ризик у хворих на хронічний гепатит С

Проаналізувавши показники загального холестерину, тригліцеридів та 

глюкози за результатами розгорнутого біохімічного аналізу крові, можна 

стверджувати, що включення до удосконаленої терапії хронічного гепатиту С, у 

пацієнтів із підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком, препарату 

рибонуклеїнової кислоти, окрім позитивних впливів на нормалізацію рівня 

глюкози в крові, має також позитивний вплив на зниження рівнів показників 

холестеринів й індукує покращення функціонального стану печінки. Результати 

досліджень даних показників представлені в таблиці 4.2.2.1.

Аналізуючи таблицю 4.2.2.1, виявлено, що через 6 місяців лікування в 1а 

групі спостерігалося достовірне зниження рівнів загального холестерину та 

тригліцеридів порівняно з групою 1б (р3<0,05). Середні показники в 1а групі 

склали для загального холестерину (4,45±0,21) ммоль/л, тригліцеридів -  

(1,32±0,09) ммоль/л. В групі хворих 1б відповідно -  (5,03±0,16) ммоль/л 

(р<0,05) та (1,73±0,10) ммоль/л (р3<0,05). Рівень глюкози у пацієнтів 1а групи 

був (4,87±0,20) ммоль/л проти (5,40±0,17) ммоль/л у пацієнтів 1б групи 

(рз<0,05).



Показники ліпідного та вуглеводного обміну у хворих на ХГС із 

підвищеним сумарним ССР через 6 місяців лікування (М ±т)

Показники

До

лікування

(n=50)

1а група 

(n=25)

1б група 

(n=25)
рі р2 рз

Г люкоза, ммоль/л 6,33±0,12 4,87±0,20 5,40±0,17 <0,05 <0,05 <0,05

Холестерин 

загальний, ммоль/л
7,31±0,25 4,45±0,21 5,03±0,16 <0,05 <0,05 <0,05

Тригліцериди,

ммоль/л
2,35±0,42 1,32±0,09 1,73±0,10 <0,05 >0,05 <0,05

Примітки:

рі- достовірність різниці між показниками хворих 1а групи та 

показниками до лікування;

р2 - достовірність різниці між показниками хворих 1б групи та 

показниками до лікування;

р3 - достовірність різниці між показниками хворихіа та 1б груп.

До початку дослідження та впродовж 6 місяців лікування, рівні 

загального холестерину, тригліцеридів та глюкози, у хворих на ХГС без 

сумарного серцево-судинного ризику, залишалися в межах нормальних значень 

та достовірно не відрізнялися порівняно зі здоровими особами (р>0,05).

Підсумовуючи дані, висвітлені в підрозділі 4.2 можна зробити висновок, 

що включення до удосконаленої терапії хронічного гепатиту С препарату 

рибонуклеїнової кислоти, окрім позитивних впливів на нормалізацію 

показників рівнів білків, холестеринів, білірубіну, має також позитивний вплив 

на зниження активності ферментів й індукує покращення функціонального 

стану печінки. Хоча досягнення біохімічної відповіді не є головним завданням 

противірусної терапії даних пацієнтів, але отримання навіть такої відповіді



може слугувати фактором сповільнення подальшого прогресування 

захворювання за рахунок зниження активності запального процесу.

4.3 Показники інтерлейкінового профілю та вірусного 

навантаження у хворих на хронічний гепатит С із підвищеним сумарним 

серцево-судинним ризиком під впливом запропонованого лікування

Зрушення в системі мітогенних цитокінів є невід’ємною складовою 

типових патологічних процесів, що лежать в основі багатьох захворювань. В 

першу чергу, це стосується органів гепатобіліарної системи, де дисбаланс 

факторів регуляції апоптозу в подальшому може призвести до негативного 

наслідку -  розвитку склерозу, фіброзу чи некрозу. Для оцінки ефективності 

корекції лікування хворих на хронічний гепатит С, ми провели аналіз динаміки 

рівня ФНП-а, ІЛ-2 та ІЛ-4 через 6 місяців лікування (табл. 4.3.1 та 4.3.2).

Таблиця 4.3.1

Показники ФНП-а та інтерлейкінового профілю у хворих на ХГС із 

підвищеним сумарним ССР через 6 місяців лікування (М ±т)

Показники

До

лікування

(n=50)

1а група 

(n=25)

1б група 

(n=25)
рі р2 рз

ІЛ-2, Пг/мл 3,40±0,37 9,13±0,72 6,32±0,44 <0,05 <0,05 <0,05

ІЛ-4, Пг/мл 7,63±0,37 3,27±0,62 5,24±0,38 <0,05 <0,05 <0,05

ФНП-а, пкг/мл 8,66±0,42 5,19±0,51 6,21±0,65 <0,05 <0,05 >0,05

Примітки:

р1 - достовірність різниці між показниками хворих 1а групи та 

показниками до лікування;

р2 - достовірність різниці між показниками хворих 1б групи та 

показниками до лікування;

р3 - достовірність різниці між показниками хворих1а та 1б груп.



За даними таблиці 4.3.1 можна констатувати, що рівень ІЛ-2 у пацієнтів 

1а та 1б груп збільшився в порівнянні із рівнем до лікування у 2,68 та 1,85 разів 

відповідно (р^р2<0,05). У пацієнтів, які отримували в складі комплексної 

терапії препарат РНК через 6 місяців лікування рівень ІЛ-2 збільшився в 

порівнянні із пацієнтами 1б групи в 1,44 рази (р3<0,05).

Рівень ІЛ-4 у пацієнтів 1а та 1б груп навпаки знизився в порівнянні із 

рівнем до лікування у 2,33 та 1,45 разів відповідно (р1;р2<0,05). Слід зазначити, 

що у пацієнтів 1а групи рівень ІЛ-4 після 6 місяців лікування був у 1,6 разів 

нижче, ніж у пацієнтів 1б групи (р3<0,05).

У пацієнтів 1а та 1б груп рівень ФНП-а в порівнянні із рівнем до 

лікування також знизився у 1,67 та 1,39 разів відповідно (р1;р2<0,05). У 

пацієнтів, які отримували в складі комплексної терапії препарат 

рибонуклеїнової кислоти через 6 місяців лікування рівень ФНП-а в порівнянні 

із пацієнтами 1б групи достовірно не відрізнявся, та знизився у 1,2 рази 

(рз>0,05).

Таблиця 4.3.2

Показники ФНП-а та інтерлейкінового профілю у хворих на ХГС через 6

місяців лікування (М ±т)

Показники

До

лікування

(n=50)

2а група 

(n=25)

2б група 

(n=25)
рі р2 рз

ІЛ-2, Пг/мл 4,37±0,31 9,45±0,81 7,15±0,54 <0,05 <0,05 <0,05

ІЛ-4, Пг/мл 6,01±0,29 3,18±0,58 4,83±0,42 <0,05 <0,05 <0,05

ФНП-а, пкг/мл 7,06±0,63 5,03±0,42 5,58±0,35 <0,05 <0,05 >0,05

Примітки:

р1 - достовірність різниці між показниками хворих 1а групи та 

показниками до лікування;

р2 - достовірність різниці між показниками хворих 1б групи та 

показниками до лікування;



р3 - достовірність різниці між показниками хворихіа та 1б груп.

Аналізуючи дані таблиці 4.3.2 встановлено, що рівень ІЛ-2 у пацієнтів 

2а та 2б груп збільшився в порівнянні із рівнем до лікування у 2,16 та 1,63 разів 

відповідно (р1;р2<0,05). У пацієнтів, які отримували в складі комплексної 

терапії препарат РНК через 6 місяців лікування рівень ІЛ-2 збільшився в 

порівнянні із пацієнтами 2б групи в 1,32 рази (р3<0,05).

Рівень ІЛ-4 у пацієнтів 2а та 2б груп навпаки знизився в порівнянні із 

рівнем до лікування у 1,89 та 1,24 разів відповідно (р1;р2<0,05). Слід зазначити, 

що у пацієнтів 2а групи рівень ІЛ-4 після 6 місяців лікування був у 1,51 разів 

нижче, ніж у пацієнтів 2б групи (р3<0,05).

У пацієнтів 2а та 2б груп рівень ФНП-а в порівнянні із рівнем до 

лікування також знизився у 1,4 та 1,26 разів відповідно (р1;р2<0,05). У пацієнтів, 

які отримували в складі комплексної терапії препарат рибонуклеїнової кислоти 

через 6 місяців лікування рівень ФНП-а знизився у 1,1 рази в порівнянні із 

пацієнтами 2б групи та достовірно не відрізнявся (р3>0,05).

ІЛ-2 ІЛ-4 ФНП-а

до лікування 1 гр К  1а =  1б до лікування 2 гр ±1 2а 2б

Рисунок 4.3.1. Показники ІЛ-2, ІЛ-4, ФНП-а у хворих на хронічний гепатит С 

через 6 місяців лікування.



Як показано на рисунку 4.3.1 після 6 місяців лікування у групах хворих 

на ХГС як із підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком, так і без нього, 

які отримували препарат рибонуклеїнової кислоти у складі комплексної терапії, 

спостерігалася достовірна різниця даних показників порівняно з такими до 

лікування (р<0,05) та порівняно з групами пацієнтів, які не отримували 

препарат РНК (р<0,05).

Через 6 місяців терапії рівень ІЛ-2 у групах хворих, що не отримували 

препарат РНК, достовірно відрізнявся в порівнянні із показниками здорових

Визначено, що рівень ІЛ- 2 У 

пацієнтів всіх груп підвищився 

(у хворих 1а групи до

(9,13±0,72) пг/мл, в групі 2а -

(9,45±0,81) пг/мл) та достовірно 

не відрізнявся від показників 

здорових (р>0,05), в той час, як 

у пацієнтів, що не отримували 

препарат РНК, рівень ІЛ-2 був 

нижчим (у пацієнтів 1б групи -

(6,32±0,44) пг/мл, в групі 2б -

(7,15±0,54) пг/мл).

Рисунок 4.3.2. Показники ІЛ-2 у хворих на ХГС через 6 місяців лікування

На рисунку 4.3.3 показано, що у групах хворих на хронічний гепатит С 

як із підвищеним сумарним ССР, так і без нього, які не отримували препарат 

РНК в комплексному лікуванні, рівень ІЛ-4 також достовірно відрізнявся в 

порівнянні із показниками здорових осіб (р<0,05).

осіб (р<0,05) (рисунок 4.3.2).

ХГС

ПВТ + препарат РНК ПВТ
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Так в групах пацієнтів, які 

отримували препарат РНК у 

складі комплексної терапії (1а 

та 2а) показник знизився до 

рівня (3,27±0,62) пг/мл та 

(3,18±0,58) пг/мл, що достовірно 

не відрізнялося від групи 

здорових (р>0,05), а в групах 

пацієнтів, які не отримували 

препарат РНК (1б та 2б) -  

(5,24±0,38) пг/мл та (4,83±0,42) 

пг/мл відповідно.

Рисунок 4.3.3. Показники ІЛ-4 у хворих на ХГС через 6 місяців лікування

Через 6 місяців терапії достовірної різниці між показниками ФНП-а в 

досліджуваних групах не виявлено (р>0,05) (рисунок 4.3.4).

У всіх хворих на хронічний 

гепатит С рівень ФНП-а 

знизився, у пацієнтів, що

отримували препарат РНК до 

(5,19±0,51) пг/мл та (5,03±0,42) 

пг/мл (групи 1а та 2а

відповідно), у пацієнтів, що не 

отримували препарат РНК -  

(6,21±0,65) пг/мл та (5,58±0,35) 

пг/мл (групи 1б та 2б

відповідно).

Рисунок 4.3.4. Показники ФНП-а у хворих на ХГС через 6 місяців лікування.



У всіх хворих на ХГС як з підвищеним серцево-судинним ризиком, так і 

без нього був виявлений однаковий геном HCV - 1b. Якісне визначення РНК в 

сироватці крові визначалося за ПЛР RNA. Вірусне навантаження визначалося 

до призначення лікування а також через 1, 3 і 6 місяців лікування, та в деяких 

пацієнтів через 6 місяців після закінчення курсу противірусної терапії.

Аналізуючи результати призначення противірусної терапії, слід 

зазначити, що додаткове включення препарату рибонуклеїнової кислоти 

вплинуло на рівень віремії. У 32,0±6,6% пацієнтів, які отримували додатково 

препарат РНК, спостерігалася швидка вірусологічна відповідь (у групі 

пацієнтів, які не отримували препарат РНК -  18,0±5,4%, р>0,05). У 66,0±6,7% 

спостерігалася рання вірусологічна відповідь (у групі пацієнтів, які не 

отримували препарат РНК -  42,0±7,0%, р<0,05), що свідчить про позитивний 

прогноз терапії. Стійка вірусологічна відповідь виявлена у 36,0±6,8% пацієнтів, 

які отримували препарат РНК (у групі пацієнтів, які не отримували препарат 

РНК -  26,0±6,2%, р>0,05).
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У сучасному світі ХГС залишається актуальною медико-соціальною 

проблемою галузі охорони здоров’я, незважаючи навіть на значні успіхи 

досягнуті в його лікуванні. В першу чергу це зумовлено глобальним 

поширенням ХГС, його тривалим перебігом з високою частотою розвитку 

несприятливих близьких і віддалених наслідків [31, 32, 62, 194, 229, 233, 283]. 

Згідно з даними інформаційного бюлетню ВООЗ № 164 (2014 р.), на ХГС по 

всьому світу страждає близько 150 млн. осіб, а 350 000 -  500 000 щорічно 

помирають внаслідок ураження печінки вірусом гепатиту С [43]. Згідно з 

даними Європейської асоціації з вивчення хвороб печінки (БЛЗЬ, 2014 р.) -  

кількість хронічно інфікованих осіб у всьому світі оцінюється на рівні 

приблизно 160 млн., але більшість з них про свою інфекцію не знають [29, 174].

Доведено, що особливості перебігу ХГС залежать від 

імунопатологічних реакцій [64, 87, 154]. Багато дослідників вважають, що Т- 

клітинний імунітет є головним чинником який впливає на елімінацію вірусу, на 

перебіг та хронізацію ИЄУ-інфекції, але в більшості випадків ні Т-ланка, ні В- 

ланка імунітету нездатні припинити персистенцію та патологічний вплив ИЄУ 

[65, 135, 141, 151]. Дослідження цитокінового статусу у пацієнтів з ХГС 

дозволяє оцінити характер перебігу процесу, спрогнозувати наслідки, оцінити 

ефективність імуномодулюючої терапії [187, 189, 203, 204, 231]. У

дослідженнях останніх років вчені підтверджують тісну взаємодію між рівнем 

цитокінів та клінічним перебігом ГС [20, 131, 144, 151, 166, 183, 186, 219, 277].

Незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених вивченню 

ИЄУ-інфекції, механізми прогресування ХГС у хворих із супутньою 

патологією на сьогодні залишаються не зовсім з'ясованими [53, 56, 147, 210, 

251]. Вітчизняними та зарубіжними науковцями продовжується активне 

вивчення факторів, які не тільки впливають на природній перебіг ХГС, але й 

сприяють прогресуванню захворювання та зменшують ефективність 

специфічної противірусної терапії, знижуючи частоту досягнення СВВ [48, 57,



58, 190, 245]. Також, актуальними й недостатньо вирішеними залишаються 

питання щодо впливу на перебіг ХГС доведених факторів ризику серцево- 

судинної патології та вибору корекції ССР у хворих на ХГС [112, 163].

Одними із таких доведених факторів ризику, які мають негативний 

вплив на перебіг основного захворювання є підвищення артеріального тиску, 

підвищення рівня глюкози в крові , надмірна вага, тютюнопаління, похилий вік 

пацієнта з ХГС [26, 85, 129, 136, 160, 175, 177, 230, 284]. За офіційними даними 

Центру медичної статистики МОЗ України на артеріальну гіпертензію страждає

32,2 % дорослого населення країни; а за епідеміологічними даними показники 

поширеності АГ серед мешканців міської та сільської популяції становлять 

29,6 % та 36,3 % відповідно. Проведені епідеміологічні дослідження показали, 

що в Україні обізнані щодо наявності АГ -  81 % міських мешканців і 68 % 

сільських жителів з підвищеним артеріальним тиском. В українській популяції, 

за результатами дослідження проведених співробітниками Національного 

наукового центру «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» 

НАМН України, лише 1 % пацієнтів з підвищеним артеріальним тиском не 

мають додаткових факторів ризику серцево-судинної патології. У кожного 

восьмого пацієнта АГ поєднується з одним, у кожного четвертого -  з двома, у 

61% пацієнтів з трьома і більше факторами ризику. У 46 % осіб з підвищеним 

артеріальним тиском виявляють надмірну вагу; у 67 % -  гіперхолестеринемію, 

у кожного 4-го -  низькій вміст холестерину ЛПВЩ; у кожного 5-го -  

гіпертригліцеридемію [111, 161, 202, 208, 212, 230, 250].

Останнім часом взаємозв'язок між порушенням функцій печінки та 

серцево-судинною системою розглядають з двох позицій: з одного боку зміни, 

які відбуваються в печінці, обумовлені розладами центральної гемодинаміки, 

кисневим голодуванням та гуморальними порушеннями; а з іншого боку -  

хронічна НСУ патологія печінки може бути важливим фактором для 

виникнення або посилення вже наявних серцево-судинних порушень і впливати 

на прогноз [30, 110, 248, 264, 277, 292, 293].



Сучасні підходи щодо діагностування та лікування ХГС в нашій країні 

регламентовані наказами МОЗ України № 233 (2014 р.) та № 723 (від 

04.11.2015 р) [229]. На жаль, застосування безінтерферонової терапії в Україні 

поки що обмежено, внаслідок високої вартості оригінальних препаратів 

рекомендованих EASL та ВООЗ для 1-го і 4-го генотипів вірусу [12, 46, 77, 83, 

147, 174, 198, 236]. До появи нових схем «потрійної» ПВТ не існувало 

проблеми вірусної резистентності при лікуванні хронічного гепатиту С. Після 

впровадження в клінічну практику у 2011 -  2013 рр. препаратів ДААs у 

пацієнтів, інфікованих 1-м генотипом HCV -  розвиток вірусної резистентності 

до інгібіторів протеази став однією з найбільш серйозних проблем при 

застосуванні цих препаратів. У дослідженнях ADVANCE, REALIZE, 

ILLUMINATE було доведено, що серед більшості пацієнтів, які в наслідок ПВТ 

не досягли СВВ, виникла стійкість вірусу до інгібіторів протеази, тобто 

сформувалися резистентні штами [48, 70, 81, 82, 89, 113, 171, 173, 217, 235, 254, 

286, 330].

Отже, станом на сьогоднішній день, висока результативність способів 

лікування ХГС поєднується з недостатньою їх безпечністю, та можливістю 

розвитку додаткових побічних ефектів [19, 24, 45, 47, 67, 80, 162, 216, 244, 253]. 

Широкий спектр та висока частота розвитку небажаних явищ, пов’язаних із 

застосуванням Peg IFNa та рибавирину, які складають основну більшість схем 

ПВТ, обумовлюють необхідність пошуку більш безпечних варіантів лікування 

[18, 46, 58, 79, 83, 84, 92, 106, 115-118, 140, 157, 180, 185, 188]. Таким чином, 

для підвищення якості лікування доцільне включення в схему противірусної 

терапії додаткових препаратів, що забезпечують кращий терапевтичний ефект і 

підвищують переносимість стандартних схем лікування. Наведені факти 

пояснюють значну увагу сучасної медицини до проблеми лікування хворих на 

ХГС і пошук нових лікарських препаратів.

Для підвищення ефективності терапії хворих на ХГС із підвищеним 

сумарним серцево-судинним ризиком було обрано препарат «Нуклекс», який 

складається з 25-членного рибоолігонуклеотида [239]. З 2010 року він



застосовувався в лікуванні хворих із серцево-судинною патологією, оскільки 

збалансовує адренергічну та холінергічну регуляцію діяльності серця, 

коронарний і системний кровообіг за участю симпатичної та парасимпатичної 

нервових систем. У результаті препарат розслабляє коронарні та периферичні 

судини на фоні їх адреналінового скорочення й зменшує артеріальний тиск 

[205, 248]. Нуклекс виявляє виражену протизапальну дію, нормалізує 

функціональний стан печінки та оптимізує ліпідний спектр крові [37, 73, 238, 

333]. Як препарат, в основі якого є дріжджова рибонуклеїнова кислота, має 

противірусну активність широкого спектра дії, протизапальні та 

імуномодулюючі властивості [6, 7, 59, 158, 222, 224, 226, 331]. В клінічних 

умовах було з ’ясовано, що препарат стимулює процеси клітинного 

метаболізму, підсилює біосинтез ендогенних нуклеїнових кислот, специфічних 

протеїнів і ферментів, підсилює мітотичну активність клітин кісткового мозку 

та допомагає нормалізувати гематологічні показники [38, 71, 156, 220, 221, 223, 

228].

В дослідження увійшло 100 хворих на хронічний гепатит С, 

госпіталізованих у гепатологічний центр Івано-Франківської обласної клінічної 

інфекційної лікарні впродовж 2012-2015 рр. Серед пацієнтів чоловіків було 

58,0 %, жінок -  42,0 %, віком від 18 до 68 років, середній вік склав 39,4±3,2 

року. Усі обстежені були розподілені на 4 групи в залежності від схеми 

лікування та супутньої патології:

1 група основна: 50 пацієнтів хворих на ХГС із підвищеним сумарним 

серцево-судинним ризиком:

1а група: 25 пацієнтів, які отримують противірусну терапію препаратами 

інтерферону та рибавірину у поєднанні з препаратом рибонуклеїнової кислоти; 

1б група: 25 пацієнтів, які отримують противірусну терапію препаратами 

інтерферону та рибавірину.

2 група порівняння: 50 пацієнтів хворих на ХГС без підвищеного сумарного 

серцево-судинного ризику:



2а група: 25 пацієнтів, які отримують противірусну терапію препаратами 

інтерферону та рибавірину у поєднанні з препаратом рибонуклеїнової кислоти; 

2б група: 25 пацієнтів, які отримують противірусну терапію препаратами 

інтерферону та рибавірину.

Контрольна група: 30 практично здорових донорів.

Діагноз верифікували на основі клініко-епідеміологічних даних, 

результатів лабораторних та інструментальних досліджень. Були використані 

такі методи дослідження: загальноклінічне обстеження, біохімічні дослідження 

(білірубін загальний і прямий, АлАТ, АсАТ, білок загальний, креатинін, 

сечовина, загальний холестерин, тригліцериди, глюкоза в крові). З 

імунологічних досліджень вивчали ІЛ-2, ІЛ-4 та ФНП-а. Лабораторні біохімічні 

дослідження проводили до початку лікування, через 1, 3 і 6 місяців, 

імунологічні -  до початку лікування і через 6 місяців. Діагноз ХГС етіологічно 

підтверджувався виявленням у крові пацієнтів RNA HCV методом ПЛР в 

реальному часі (RT-PCR). Вірусне навантаження визначали до призначення 

лікування, а також через 1, 3 і 6 місяців терапії.

Стратифікацію серцево-судинного ризику проводили згідно з 

уніфікованим клінічним протоколом первинної, екстреної та вторинної 

(спеціалізованої) медичної допомоги «Артеріальна гіпертензія» (Наказ 

Міністерства охорони здоров'я України № 384 від 24.05.2012 р.), відповідно до 

якого у дослідження увійшли хворі на ХГС із помірним ризиком виникнення 

серцево-судинної патології [230]. У даних пацієнтів систолічний артеріальний 

тиск коливався в межах 140-159 мм. рт. ст., діастолічний артеріальний тиск -  

від 90 до 99 мм рт. ст. У пацієнтів із підвищеним сумарним серцево-судинним 

ризиком визначалися 1-2 основні фактори ризику: вік (у чоловіків > 55 років, у 

жінок > 65 років); дисліпідемія (ЗХС > 5,0 ммоль/л, або ХС ЛПНЩ > 3,0 

ммоль/л; або ХС ЛПВЩ чоловіки < 1,0 ммоль/л, жінки < 1,2 ммоль/л, 

тригліцериди > 1,7 ммоль/л); гіперглюкоземія (глюкоза плазми крові натще 5,6

6,9 ммоль/л); абдомінальне ожиріння (обхват талії > 102 см у чоловіків і > 88 см 

у жінок).



У групу дослідження не включалися пацієнти із супутніми серцево- 

судинними захворюваннями. Серед іншої супутньої патології у обстежених 

пацієнтів були хронічний холецистит в стадії ремісії (96,0±2,8 % пацієнтів 

основної групи проти 98,0±2,0 % в групі хворих без серцево-судинного ризику, 

р>0,05), хронічний панкреатит у стадії ремісії (32,0±6,6 % пацієнтів основної 

групи проти 14,0±4,9 % в групі хворих без серцево-судинного ризику, р<0,05) 

та вегето-судинна дисфункція (26,0±6,2 % проти 10,0±5,7 %, р<0,05).

У ході дослідження було виявлено, що у пацієнтів з підвищеним 

сумарним серцево-судинним ризиком рівень глюкози складав в середньому 

(6,33±0,12) ммоль/л рівень загального холестерину -  (7,31±0,25) ммоль/л, 

рівень тригліцеридів -  (2,35±0,42) ммоль/л. Слід відзначити, що серед хворих 

на хронічний гепатит С без сумарного серцево-судинного ризику обхват талії 

не перевищував у чоловіків 94 см, у жінок -  80 см. Рівень артеріального тиску 

був не вище 130/85 мм. рт. ст. Розміри печінки по 1. medioclavicularis d. 

становили (12,3±1,0) см. У хворих із сумарним серцево-судинним ризиком 

обхват талії в середньому у чоловіків був (107,0±5,3) см, у жінок -  (94,0±7,2) 

см. Розміри печінки по 1. medioc1avicu1aris d. становили (13,65±1,5) см.

У пацієнтів з ХГС та помірним підвищеним серцево-судинним ризиком 

використовували препарат рибонуклеїнової кислоти «Нуклекс», виробництва 

ТОВ «Фарма Старт», Україна, (реєстрація № иА/5066/01/02 30.04.2010 -  

30.04.2015, 15.07.2015 -  15.07.2020). Препарат рибонуклеїнової кислоти 

призначали в дозі 1,5 г/д (по 2 капсули 3 рази на добу) впродовж 6 місяців. 

Впродовж лікування препарат добре переносився, побічних ефектів не 

викликав. Специфічну комбіновану ПВТ препаратами пегільованого 

інтерферону альфа-2Ь та рибавірину отримали 45 хворих на ХГС згідно з 

міжнародними рекомендаціями EASL (2011 р.) [29]. 55 пацієнтів отримували 

лінійний інтерферон та рибавірин. Тривалість терапії становила 48 тижнів. 

Невідповідачі на лікування, в подальше дослідження після 6 місяців, не 

включалися. Доза пегільованого інтерферону альфа-2Ь визначалася з 

розрахунку 1,5 мкг/кг 1 раз на тиждень, лінійного -  внутрішньом'язово по 3 млн



МО три рази на тиждень. Необхідна доза рибавірину для комбінованої ПВТ в 

комбінації з інтерфероном альфа-2Ь розраховувалась залежно від маси тіла 

пацієнта і розподілялась на 2 прийоми.

У всіх хворих на ХГС як з підвищеним серцево-судинним ризиком, так 

і без нього був виявлений 1b генотип HCV, ступінь фіброзу F2-F3 за шкалою 

Knodell [77]. Клінічні прояви у всіх хворих характеризувались наявністю 

астеновегетативного та диспепсичного синдромів. У більшості пацієнтів 

відмічалась помірна гепатомегалія: печінка виступала на 2,3±0,8 см з-під краю 

реберної дуги по l. medioclavicularis, ущільнена, край печінки був частіше 

тупий, заокруглений, чутливий при пальпації. Селезінка в більшості випадків 

пальпувалася нижнім полюсом у положенні хворого на правому боці або в 

положенні стоячи.

Порівнюючи частоту виявлення окремих клінічних симптомів 

достовірної різниці їх проявів у обох групах пацієнтів не було (р>0,05). 

Провідними симптомами в обстежених хворих були гепатомегалія, яка 

діагностувалася в 97 пацієнтів (97,0±1,7 %), болі в правому підребер’ї, які 

відмічали 93 хворих (93,0±2,5 %) та болі в суглобах - 92 хворих (92,0±2,7 %). 

Основними клінічними синдромами у хворих на хронічний гепатит С із 

супутнім серцево-судинним ризиком були диспепсичний (96,0±2,8 % проти 

88,0±4,6 % у групі порівняння, р>0,05), астеновегетативний (92,0±3,8 % проти 

84,0±5,2 %, р>0,05) та артралгічний (94,0±3,4 % проти 90,0±4,2 % в групі 

порівняння, р>0,05).

Астеновегетативний синдром найчастіше був представлений загальною 

слабкістю, яка діагностувалася у 85 обстежених хворих (85,0±3,6 %). Однак 

слід зазначити, що достовірної різниці в частоті верифікації даного синдрому 

між досліджуваними групами не виявлено. Так, загальну слабкість 

діагностували в 45 (90,0±4,2 %) хворих на хронічний гепатит С із серцево- 

судинним ризиком, у пацієнтів групи порівняння дані прояви спостерігалися у 

40 хворих (80,0±5,7 %). Із всіх обстежених хворих на хронічний гепатит С 56 

пацієнтів (56,0±5,0 %) скаржилися на порушення сну -  31 пацієнт із основної



групи (62,0±6,9 %) та 25 (50,0±7,1 %) із групи порівняння (р>0,05). Емоційна 

лабільність діагностувалася в 23 (23,0±4,2 %) хворих на хронічний гепатит С. 

Цей клінічний прояв зустрічався у 10 (20,0±5,7 %) хворих із основної групи та 

13 (26,0±6,2 %) пацієнтів групи порівняння, що теж достовірно не відрізнялося, 

(р>0,05).

Однак, вираженість деяких клінічних симптомів у пацієнтів із 

сумарним ССР мала свої певні особливості, достовірну різницю (р<0,05) 

встановлено при порівнянні наявності симптомів головного болю, 

запаморочення та дратливості у хворих на ХГС із супутнім серцево-судинним 

ризиком та без нього. Так, головний біль діагностувалася в 78 із всіх 

обстежених пацієнтів (78,0±4,1 %). Однак частіше його відмічали хворі із ССР 

-  45 пацієнтів (90,0±4,2 %), в той час, як в групі порівняння даний симптом 

виявляли тільки в 33 хворих (66,0±6,7 %), р<0,05. Запаморочення та дратливість 

відмічалися відповідно у 40 (40,0±4,9 %) та 31 (31,0±4,6 %) хворого зі всіх 

обстежених. Але серед пацієнтів які мали серцево-судинну патологію, 

запаморочення спостерігалося в 25 хворих (50,0±7,1 %) проти 15 (30,0±6,5 %) 

без неї, р<0,05. Дратливість діагностували в 2 рази частіше у хворих із 

супутньою патологією, ніж у хворих без серцево-судинного ризику (42,0±7,0 % 

та 20,0±5,7 % відповідно, р<0,05).

Диспепсичний синдром зустрічався в 48 (96,0±2,8 %) хворих на 

хронічний гепатит С із серцево-судинним ризиком та 44 (88,0±4,6 %) осіб групи 

порівняння. Слід відмітити, що достовірної різниці в частоті виявлення, як 

диспепсичного синдрому взагалі, так і окремих його симптомів, не 

спостерігалося (р>0,05). Найчастішими проявами диспепсичного синдрому в 

обох групах були важкість в епігастрії та відрижка, які діагностувалися у 83 

(83,0±3,8 %) та 81 (81,0±3,9 %) із всіх обстежених хворих відповідно. У 

пацієнтів основної групи важкість в епігастрії турбувала 43 (86,0±4,9 %) 

хворих, відрижка -  42 (84,0±5,2 %). Що стосується хворих на хронічний 

гепатит С без серцево-судинного ризику, то ці симптоми діагностувалися в 40 

(80,0±5,7 %) та 39 (78,0±5,9 %) осіб відповідно, р>0,05.



Більше, ніж у половини хворих на ХГС, зустрічалися скарги на 

зниження апетиту, розлади стільця та здуття живота. Зниження апетиту 

встановлено в 61 хворого (61,0±4,9 %) -  33 пацієнтів основної групи та 28 із 

групи порівняння, що складає 66,0±6,7 % та 56,0±7,0 % у кожній групі 

відповідно, р>0,05. Розлади стільця у хворих на ХГС з супутньою патологією 

верифіковано в 28 (56,0±7,0 %) осіб та 32 (64,0±6,8 %) із групи порівняння, 

разом 60 (60,0±4,9 %) пацієнтів. Здуття живота турбувало 32 (64,0±6,8 %) 

хворих на ХГС із серцево-судинним ризиком, в групі порівняння цей симптом 

був присутнім у 29 осіб (58,0±7,0 %, р>0,05), тобто разом -  61 (61,0±4,9 %) 

пацієнт.

Приблизно у третини хворих в обох групах зустрічалися нудота та 

гіркота в роті, ще рідше -  блювання. Гіркота в роті турбувала 14 (28,0±6,3 %) 

пацієнтів основної групи та 15 (30,0±6,5 %, р>0,05) хворих на хронічний 

гепатит С без серцево-судинного ризику, тобто разом 29 (29,0±4,5 %,) хворих. 

Всього 15 (30,0±6,5 %) хворих на хронічний гепатит С з серцево-судинним 

ризиком та 13 (26,0±6,2 %, р>0,05) пацієнтів групи порівняння на момент 

обстеження відчували нудоту, що в сумі склало 28 (28,0±4,5 %) від усіх хворих. 

Блювання мало місце тільки в 14 (14,0±3,5 %) обстежених хворих - 8 пацієнтів 

із серцево-судинним ризиком (16,0±6,6 %) та 6 хворих без ССР (12,0±4,6 %, 

р>0,05). Така неяскрава вираженість клінічної симптоматики ще раз вказує на 

труднощі диференціації між хворими на ХГС із супутнім сумарним серцево - 

судинним ризиком та без нього.

Отже, при оцінці клінічного перебігу захворювання було встановлено, 

що основними клінічними синдромами у пацієнтів, хворих на хронічний 

гепатит С із супутнім підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком, були 

диспепсичний, астеновегетативний та артралгічний, а також збільшення 

печінки. Основними проявами диспепсичного синдрому були важкість в 

епігастральній ділянці, яка діагностована у 48 пацієнтів (96,0±2,8 %), відрижка 

-  у 42 хворих (84,0±5,2 %) та зниження апетиту, яке відмічало 33 хворих 

(66,0±6,7 %). Найчастішими проявами астеновегетативного синдрому у



пацієнтів із супутнім серцево-судинним ризиком були загальна слабкість і 

головний біль у 45 хворих (90,0±4,2 %) та порушення сну у 31 (62,0±6,9 %). 

Однак, при первинному обстеженні частота цих синдромів та симптомів, окрім 

головного болю, достовірно не відрізнялася від групи порівняння, і, в 

основному, була пов’язана з перебігом хронічного гепатиту С.

Достовірну різницю в основній групі пацієнтів проти контрольної 

виявлено в наявності окремих симптомів астеновегетативного синдрому: 

дратливості, запаморочення, головного болю, пов’язаних з супутньою 

вегетосудинною дистонією, яка частіше зустрічалася в цій групі, підвищенням 

АТ, характерних як серцево-судинні ризики. Хронічний панкреатит у стадії 

ремісії серйозно не вплинув на переважання диспепсичного синдрому в 

основній групі, але зустрічався значно частіше, ніж у групі порівняння. Це 

пов’язано, на нашу думку, із хронічним порушенням ліпідного та вуглеводного 

обміну у хворих з наявністю серцево-судинних ризиків.

Для уточнення закономірностей біохімічних процесів у пацієнтів з 

патологією біліарного тракту, оцінки функціонального стану печінки з 

виділенням основних біохімічних синдромів -  цитолізу, холестазу, 

мезенхімального запалення, печінково-клітинної недостатності -  проведено 

вивчення біохімічних показників у сироватці крові. Вивчення стану 

синтетичної функції печінки проводили за допомогою визначення показників 

загального білка та його фракцій. Ми досліджували біохімічні показники, що 

найчастіше застосовуються в клінічній практиці.

Аналізуючи біохімічні показники встановлено, що у хворих на ХГС із 

супутнім сумарним серцево-судинним ризиком мали місце достовірно вищий 

рівень гіпербілірубінемії та наростання цитолітичного синдрому порівняно з 

хворими на ХГС без серцево-судинного ризику. Так, у всіх обстежених 

активність АлАТ та АсАТ були достовірно вищими, ніж у здорових осіб. Хворі 

на ХГС із підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком мали вищу 

активність АлАТ у 1,16 разів та АсАТ в 1,18 разів, ніж у пацієнтів групи 

порівняння (р<0,05). Рівні білірубіну загального та прямого також були



достовірно вищими у хворих із сумарним ССР у порівнянні із пацієнтами без 

нього у 1,36 та 1,56 разів відповідно (р<0,05). Виявлено зростання рівня 

тимолової проби у 1,67 раза, а рівня креатиніну у 1,1 раза вище у хворих 

основної групи, ніж у групі порівняння (р<0,05). Але, в той же час рівні 

протромбінового індексу та загального білка в сироватці крові були зниженими 

у обох групах хворих (р>0,05). При порівнянні рівнів показників протеїнограми 

у хворих із підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком та без нього, 

можна зробити висновок, що достовірної різниці між досліджуваними групами 

не виявлено (р3>0,05), тобто не спостерігається впливу ССР на білково- 

синтетичну функцію печінки. Гіпопротеїнемія за рахунок зниження синтезу 

альбумінів, збільшення рівнів глобулінових фракцій, особливо у-глобулінів у 2 

рази, обумовлені ураженням печінки вірусом гепатиту С та циркуляцією 

противірусних антитіл.

Стосовно рівня вірусного навантаження, яке визначалося до початку 

лікування, виявлено, що в групі хворих на ХГС із підвищеним серцево- 

судинним ризиком воно становило (4,7*106±5,8х105) МО, тоді як у групі 

пацієнтів без серцево-судинного ризику -  (2,6* 106±3,5*105) МО (р>0,05).

Порівнюючи показники ІЛ-2, ІЛ-4 та ФНП-а у пацієнтів із підвищеним 

сумарним ССР та без нього виявлено достовірну їх різницю у порівнянні із 

групою фактично здорових осіб (р<0,05). Також була виявлена достовірна 

різниця в рівнях цитокінів у хворих основної групи та групи порівняння: рівень 

ІЛ-2 в основній групі був у 1,28 раза нижче, ніж у групі порівняння, а рівні ІЛ-4 

та ФНП-а, навпаки були вищими у 1,27 та 1,22 разів у пацієнтів із підвищеним 

ССР у порівнянні із хворими без нього (р<0,05).

Встановлено зниження рівня ІЛ-2 в 2,97 та у 2,31 разів у пацієнтів 

хворих на хронічний гепатит С із супутнім ССР та без нього відповідно, в 

порівнянні зі здоровими особами (р<0,05). Рівень ІЛ-4 навпаки був підвищеним 

в порівнянні з аналогічними показниками у контрольної групи в 3,70 у 

пацієнтів основної групи та в 2,91 раза у хворих групи порівняння (р<0,05). 

Фактор некрозу пухлин також був вищим у хворих в 1,78 та 1,45 разів у хворих



на хронічний гепатит С із супутнім ССР та без нього відповідно, в порівнянні із 

групою фактично здорових осіб (р<0,05).

Отримані результати співпадають із даними літератури, які свідчать, 

що під контролем цитокінів відбуваються всі «події» у клітині: проліферація, 

диференціювання, апоптоз, функціональна активність клітин, тобто вони 

координують важливі процеси в печінці -  ріст гепатоцитів, їх регенерацію, 

запальні процеси, розвиток фіброзу і цирозу [66, 154, 168, 183, 203, 231, 261]. 

Дослідження цитокінового статусу в пацієнтів з ХГС дозволяє оцінити характер 

перебігу процесу, ефективність противірусної та імуномодулюючої терапії, 

спрогнозувати наслідки [105, 143, 166, 172, 183, 203, 211, 219, 277].

Доведено, що прозапальні цитокіни є посередниками взаємодії між 

клітинами, підтримують місцеве запалення, здатні здійснювати 

кардіодепресивну дію, посилювати ішемію міокарду і таким чином суттєво 

змінювати клінічний перебіг захворювання, тобто вони є маркером 

несприятливого прогнозу та високого кардіоваскулярного ризику [30, 98, 110, 

133, 155, 178, 179, 277, 306]. Доведено, що дисбаланс продукції цитокінів 

корелює або з хронізацією процесу, або зі спонтанним одужанням та 

елімінацією НСУ [7, 20, 39, 65, 71, 87, 120, 131, 135, 143, 144, 151, 154, 156, 166, 

183, 189, 204, 211, 232, 258]. Підсумовуючи все вище означене, можна зробити 

наступний висновок, що виявлені нами зміни цитокінового профілю у хворих 

на ХГС співпадають із результатами досліджень останніх років [20, 32, 64, 65, 

131, 166, 186, 187, 189].

Аналізуючи кореляції ми встановили, що зростання вірусного 

навантаження корелювало із рівнем показників ІЛ-2 та ІЛ-4. Підвищення рівня 

ІЛ-4 мало прямий середньої сили кореляційний зв'язок, а рівень ІЛ-2 навпаки 

мав зворотній середньої сили кореляційний зв'язок із кількістю вірусу в крові 

(відповідно, г=0,32, г= -0,34). Таким чином можна зробити висновок, що ці 

зміни вказують на взаємозв’язок між кількістю вірусу в крові та глибиною 

ураження гепатоцитів, тобто активністю внутрішньоклітинних запальних 

процесів.



Призначивши противірусну терапію із включенням препарату РНК та 

без нього, суттєвої різниці в клінічних проявах нами не було виявлено ні після 

першого, ні через 3 чи 6 місяців лікування. Після першого місяця лікування у 

обох групах пацієнтів найчастіше реєстрували гепатомегалію, яку 

діагностували у 95,0±2,2 % пацієнтів, а також болі в правому підребер’ї і 

суглобах, на які скаржилися 89,0±3,1 % хворих. Астеновегетативний синдром 

спостерігався у 78,0±4,1 %, диспепсичний -  у 83,0±3,8 %, спленомегалія -  у 

27,0±4,4 % пацієнтів. Слід зазначити, що більш виражена позитивна динаміка в 

лікуванні спостерігалася у пацієнтів, які отримували препарат рибонуклеїнової 

кислоти. Однак, достовірної різниці даних проявів між групами хворих з 

сумарним серцево-судинним ризиком (основна група) та без нього (група 

порівняння) не відмічалося (р>0,05).

Після 3 місяців терапії відмічалася більш виражена позитивна динаміка 

лікування в пацієнтів, які отримували препарат рибонуклеїнової кислоти. 

Астеновегетативний синдром спостерігався у 73,0±4,4 %, диспепсичний -  у 

74,0±4,4 %, болі в суглобах -  у 83,0±3,8 %, спленомегалія -  у 24,0±4,3 % 

пацієнтів. Проте у пацієнтів хворих на ХГС найчастіше діагностували 

гепатомегалію та болі в правому підребер’ї (93,0±2,5 % та 86,0±3,5 % 

відповідно). Слід зазначити, що достовірної різниці даних проявів між групами 

хворих із ССР та без нього не відмічалося (р>0,05).

Порівнюючи клінічні дані через 6 місяців терапії виявлено, що 

клінічно, позитивна динаміка в лікуванні спостерігалася в усіх групах 

дослідження та більш вираженою була в група 1а та 2а, які отримували 

додатково препарат рибонуклеїнової кислоти. Однак достовірної різниці 

більшості проявів між групами пацієнтів з сумарним серцево-судинним 

ризиком та без нього не відмічалося (р>0,05). Після 6-ти місяців лікування у 

всіх пацієнтів, хворих на ХГС, провідним симптомом залишалася 

гепатомегалія, яку діагностували у 80,0±4,0 % пацієнтів, болі в суглобах та 

правому підребер’ї, на які скаржилися 76,0±4,3 % та 75,0±4,3 % хворих 

відповідно. Диспепсичний синдром встановлений у 67,0±4,7 % хворих,



спленомегалія визначалась у 17,0±3,8 % пацієнтів. Астеновегетативний 

синдром діагностовано у 64,0±4,8 % хворих, та встановлено, що у пацієнтів без 

супутнього ССР, які отримували в комплексній терапії препарат РНК цей 

синдром реєструвався достовірно рідше у порівнянні із іншими групами хворих 

(р<0,05).

Аналізуючи ефективність лікування з включенням препарату РНК та 

без нього хворих основної групи та групи порівняння оцінювали динаміку 

рівнів лейкоцитів та через 1, 3 та 6 місяців терапії. Середні показники 

лейкоцитів на 4-й тиждень лікування в групах 1б та 2б були достовірно нижчі 

від показників у групах 1а та 2а та склали (3,08±0,07)х109/л та 

(3,12±0,07)х109/л проти (6,41±0,18)х109/л та (6,62±0,22)х109/л відповідно 

(р<0,05). Через 3 місяці в групах 1б та 2б кількість лейкоцитів була знижена до 

рівня (3,25±0,07)х109/л та (3,22±0,07)х109/л, а в групах 1а та 2а залишалася в 

межах норми (6,21±0,18)х109/л та (6,88±0,22)х109/л (р<0,05). Через 6 місяців 

кількість лейкоцитів у групах 1б та 2б була достовірно нижча від показників у 

групах 1а та 2а (3,40±0,06)х109/л та (3,51±0,07)х109/л проти (6,16±0,18)х109/л 

та (6,87±0,23)х109/л) відповідно (р<0,05).

Через 1, 3 та 6 місяців лікування в групах пацієнтів, які не отримували 

препарат РНК, рівні тромбоцитів також залишалися достовірно нижчими, ніж у 

пацієнтів, що отримували препарат РНК (р<0,05). Рівень тромбоцитів через 1 

місяць лікування складав (141,52±3,21)х109/л та (138,76±1,60)х109/л у групах, 

що не отримували додатково препарат РНК (1б та 2б), а в групах 1а та 2а -  

(347,04±13,51)х109/л та (344,56±10,89)х109/л відповідно (р<0,05). Через 3 місяці 

в групах 1б та 2б кількість тромбоцитів була знижена до рівня 

(139,84±1,52)х109/л та (140,32±1,14)х109/л, а групах 1а та 2а рівні тромбоцитів 

складали (341,40±11,72)х109/л та (344,72±10,16)х109/л відповідно (р<0,05). 

Після 6 місяців лікування рівень тромбоцитів у досліджуваних групах також 

достовірно відрізнявся, так в групах 1б та 2б він складав (140,76±1,21)х109/л та 

(142,00±1,96)х109/л, в групах 1а та 2а (347,08±10,11)х109/л та 

(358,32±7,71)х109/л відповідно (р<0,05).



До початку дослідження та впродовж 6 місяців лікування, кількість 

еритроцитів, рівень гемоглобіну та ШОЕ у хворих на ХГС залишалися в межах 

нормальних значень та достовірно не відрізнялися порівняно зі здоровими 

особами (р>0,05).

Отримані результати дають підставу припустити, що призначення 

препарату РНК на тлі противірусного лікування ХГС є ефективним в якості 

корекції інтерфероніндукованих лейко- та тромбоцитопеній у хворих як із 

підвищеним сумарним ССР, так і без нього. Підсумовуючи вище наведені дані, 

можна зробити наступний висновок, що виявлені нами зміни гематологічних 

показників під впливом запропонованого лікування співпадають із 

результатами досліджень останніх років [63, 71, 156].

Дані біохімічного обстеження виявили, що після 6 місяців лікування у 

біохімічних показниках обох груп пацієнтів достовірної різниці не виявили, 

хоча показник нормалізувалися. Так, достовірно знизилися рівні загального та 

прямого білірубіну, а також активність амінотрансфераз, порівняно з 

показниками до лікування (р<0,05). Рівень загального білірубіну в групах 1а та 

1б знизився до рівня (16,20±0,60) мкмоль/л та (16,71±0,55) мкмоль/л, у групах 

2а та 2б -  (15,45±0,56) мкмоль/л та (15,71±0,60) мкмоль/л відповідно. Показник 

прямого білірубіну після лікування також був у межах нормальних значень, так 

в групах 1а та 1б знизився до (3,95±0,19) мкмоль/л та (3,68±0,19) мкмоль/л, в 

групах 2а та 2б -  (4,16±0,25) мкмоль/л та (4,21±0,22) мкмоль/л відповідно.

Відмічалося зниження активності АлАТ в групах 1а та 1б до (0,50±0,03) 

ммоль/годхл та (0,42±0,04) ммоль/год*л, а в групах 2а та 2б -  (0,47±0,04) 

ммоль/годхл та (0,45±0,03) ммоль/год*л відповідно. Активність АсАТ теж була 

знижена у всіх пацієнтів -  (0,37±0,03) ммоль/год*л та (0,35±0,02) ммоль/год*л 

в групах 1а та 1б, в групах 2а та 2б активність була на рівні (0,38±0,02) 

ммоль/годхл та (0,34±0,03) ммоль/год*л відповідно. Необхідно зазначити, що 

після 6 місяців лікування достовірної різниці між вищенаведеними 

показниками досліджуваних груп не виявлено (р>0,05).



Слід зазначити, що додавання до противірусної терапії препарату РНК 

мало позитивний вплив на показники загального холестерину, тригліцеридів та 

глюкози у пацієнтів із підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком. Так, 

через 6 місяців лікування в 1а групі спостерігалося достовірне зниження рівнів 

загального холестерину та тригліцеридів порівняно з групою 1б (р<0,05). 

Середні показники загального холестерину в 1а групі склали (4,45±0,21) 

ммоль/л, у групі 1б (5,03±0,16) ммоль/л (р<0,05), рівень тригліцеридів -  

(1,32±0,09) ммоль/л та (1,73±0,10) ммоль/л відповідно (р<0,05). Рівень глюкози 

у пацієнтів 1а групи був (4,87±0,20) ммоль/л проти (5,40±0,17) ммоль/л у 

пацієнтів 1б групи (р<0,05).

Тоді як до початку дослідження та впродовж 6 місяців лікування, рівні 

загального холестерину, тригліцеридів та глюкози, у хворих на ХГС без 

сумарного серцево-судинного ризику, залишалися в межах нормальних значень 

та достовірно не відрізнялися порівняно зі здоровими особами (р>0,05). 

Досягнення нормалізації ліпідного та вуглеводного обмінів є важливим пре 

диктором позитивної динаміки в лікуванні хворих із наявним підвищеним 

сумарним серцево-судинним ризиком.

Аналізуючи ефективність противірусної терапії, слід зазначити, що 

додаткове включення препарату рибонуклеїнової кислоти має певний вплив на 

рівень віремії. Так, РВВ спостерігалася у 66,0±6,7% пацієнтів, які отримували 

препарат РНК, тоді як у групі пацієнтів, які не отримували препарат РНК у 

42,0±7,0%, р<0,05), що свідчить про позитивний прогноз терапії. У 32,0±6,6% 

пацієнтів, які отримували додатково препарат РНК, спостерігалася швидка 

вірусологічна відповідь (у групі пацієнтів, які не отримували препарат РНК -  

18,0±5,4%, р>0,05). Стійка вірусологічна відповідь виявлена у 36,0±6,8% 

пацієнтів, які отримували препарат РНК (у групі пацієнтів, які не отримували -  

26,0±6,2%, р>0,05).

Після закінчення терапії, для оцінки ефективності корекції лікування 

хворих на хронічний гепатит С, ми проаналізували динаміку рівнів ІЛ-2, ІЛ-4 та 

ФНП-а. Так, у групах пацієнтів, які отримували препарат рибонуклеїнової



кислоти у складі комплексної терапії, спостерігалася достовірна різниця цих 

показників порівняно з такими до лікування (р<0,05) та порівняно з групами 

пацієнтів, які не отримували препарат РНК (р<0,05). Встановлено, що рівень 

ІЛ-2 у хворих на ХГС із підвищеним сумарним ССР (групи 1а та 1б) збільшився 

порівняно із рівнем до лікування у 2,68 та 1,85 разів відповідно (р<0,05). У 

пацієнтів, які отримували в складі комплексної терапії препарат РНК через 6 

місяців лікування рівень ІЛ-2 збільшився в порівнянні із пацієнтами 1б групи в 

1,44 раза (р<0,05). Рівень ІЛ-4 у пацієнтів 1а та 1б груп навпаки знизився в 

порівнянні із рівнем до лікування у 2,33 та 1,45 разів відповідно (р<0,05). Слід 

зазначити, що у пацієнтів які отримували препарат РНК рівень ІЛ-4 після 6 

місяців лікування був у 1,6 раза нижче, ніж у пацієнтів без нього (р<0,05). У 

пацієнтів 1а та 1б груп рівень ФНП-а порівняно із рівнем до лікування також 

знизився у 1,67 та 1,39 разів відповідно (р<0,05). У пацієнтів, які отримували в 

складі комплексної терапії препарат рибонуклеїнової кислоти через 6 місяців 

лікування рівень ФНП-а порівняно із пацієнтами 1б групи достовірно не 

відрізнявся, та знизився у 1,2 раза (р>0,05). У хворих на ХГС без сумарного 

ССР встановлено, що рівень ІЛ-2 у пацієнтів 2а та 2б груп збільшився 

порівняно із рівнем до лікування у 2,16 та 1,63 разів відповідно (р<0,05). У 

пацієнтів, які отримували в складі комплексної терапії препарат РНК (2а група) 

через 6 місяців лікування рівень ІЛ-2 збільшився порівняно із пацієнтами 2б 

групи в 1,32 раза (р<0,05). Рівень ІЛ-4 у пацієнтів 2а та 2б груп навпаки 

знизився порівняно із рівнем до лікування у 1,89 та 1,24 разів відповідно 

(р<0,05). Слід зазначити, що у пацієнтів 2а групи рівень ІЛ-4 після 6 місяців 

лікування був у 1,51 разів нижче, ніж у пацієнтів 2б групи (р<0,05). У пацієнтів 

2а та 2б груп рівень ФНП-а порівняно із рівнем до лікування також знизився у 

1,4 та 1,26 разів відповідно (р<0,05). У хворих, які отримували в складі 

комплексної терапії препарат рибонуклеїнової кислоти через 6 місяців 

лікування рівень ФНП-а знизився у 1,1 рази порівняно із пацієнтами 2б групи 

та достовірно не відрізнявся (р>0,05). Також слід відзначити, що у пацієнтів, які



отримували в складі комплексної терапії препарат РНК рівні ІЛ-2, ІЛ-4 та 

ФНП-а достовірно не відрізнялися від рівнів здорових осіб (р>0,05).

Дані сучасної літератури також свідчать, що діагностична значимість 

оцінки рівня цитокінів полягає в констатації самого факту його підвищення або 

зниження у пацієнта з ХГС в динаміці хвороби. Наприклад, зниження вмісту 

ІЛ-4 у сироватці крові хворих які пройшли курс лікування, може служити 

предиктором формування первинної ремісії [41]. На сьогодні накопичено 

достатньо фактів, які підтверджують тісну взаємодію між рівнем цитокінів та 

клінічним перебігом ГС [20, 87, 131, 135, 144, 151, 166, 172, 186, 219]. 

Порівняльний аналіз виявив позитивний вплив препарату РНК на відновлення 

різнонаправлених змін в таких показниках цитокінового профілю, як ІЛ-2, ІЛ-4 

та ФНП-а у хворих на ХГС, що узгоджується з сучасними літературними 

даними [37, 39, 63, 71, 73, 156, 158, 220, 222, 238, 239, 248].

Таким чином, комплексне визначення клініко-функціональних, 

молекулярно-біологічних та імунологічних змін дозволило поглибити уявлення 

про особливості ХГС у хворих із підвищеним сумарним серцево-судинним 

ризиком. Досліджено роль функціонального стану механізмів імунного захисту 

на етапах розвитку патологічного процесу та проаналізовано стан системного 

імунологічного гомеостазу за показниками прозапальних та протизапальних 

цитокінів у сироватці крові хворих на ХГС в залежності від наявності 

сумарного серцево-судинного ризику. На підставі виявлених клінічних ознак 

обґрунтовано спосіб підвищення ефективності комплексного лікування цих 

хворих шляхом додаткового призначення препарату РНК. Результати динаміки 

змін клінічних ознак, показників функціонального стану печінки, позитивні 

гематологічні зрушення (корекція інтерфероніндукованих лейко- та 

тромбоцитопеній) та відновлення параметрів цитокінового балансу на тлі 

лікування препаратом РНК, порівняно з пацієнтами, які лікувалися лише ПВТ, 

дало змогу стверджувати про ефективність додаткового включення цього 

препарату у протокольне лікування. Впровадження запропонованого підходу 

щодо ведення хворих на ХГС із підвищеним сумарним ССР дозволяє



оптимізувати лікування різних категорій хворих на ХГС, поліпшити прогноз і 

знизити ризики серцево-судинних ускладнень, що є дуже важливим для 

практичної ланки охорони здоров’я а також забезпечити клінічний та 

соціальний ефекти через поліпшення якості життя пацієнтів.



ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі наведене теоретичне узагальнення та нове 

вирішення науково-практичної задачі, яка полягає в поглибленні уявлення про 

клініко-лабораторні особливості ХГС за наявності підвищеного сумарного 

серцево-судинного ризику шляхом комплексного вивчення клінічних, 

біохімічних та імунологічних показників, що дало змогу оптимізувати 

лікування таких хворих.

1. В останні роки значно зросла частка осіб, в яких є підвищені ризики 

виникнення серцево-судинної патології. Одними із доведених факторів ризику, 

які мають негативний вплив на перебіг ХГС, є підвищення артеріального тиску, 

підвищення рівня глюкози в крові, надмірна вага, тютюнопаління, похилий вік 

пацієнта. У 46 % осіб з підвищеним артеріальним тиском виявляють надмірну 

вагу; у 67 % -  гіперхолестеринемію, у кожного 4-го -  низькій вміст 

холестерину ЛПВЩ; у кожного 5-го -  гіпертригліцеридемію. Підвищений 

ризик серцево-судинної патології може суттєво знижувати шанси на досягнення 

стійкої вірусологічної відповіді при проведенні стандартної ПВТ, тобто стати 

негативним предиктором ефективності лікування.

2. У хворих на ХГС із факторів сумарного серцево-судинного ризику 

найчастіше відзначалися помірна гіперглікемія (у 62,0±6,9 % хворих) та 

збільшення обводу талії (у 56,0±7,0 % хворих). Наявність факторів ризику 

обумовило певні особливості перебігу ХГС: частіше реєструвалися дратливість 

(42,0 % проти 20,0 %, р<0,05), запаморочення (50,0 % проти 30,0 %, р<0,05), 

головний біль (90,0 % проти 66,0 %, р<0,05), більший рівень білірубінемії 

(р<0,05), вища виразність цитолітичного синдрому (р<0,05), мезенхімально- 

запальної реакції (р<0,05) та вищий рівень креатиніну крові (р<0,05), порівняно 

з хворими на ХГС без підвищеного сумарного серцево-судинного ризику.

3. Наявність підвищеного сумарного серцево-судинного ризику у 

хворих на хронічний гепатит С потенціює гіперпродукцію ІЛ-4 (р<0,05) й



ФНП-а (р<0,05) та зниження вмісту ІЛ-2 (р<0,05) у сироватці крові, порівняно з 

пацієнтами без супутнього серцево-судинного ризику. Рівень вірусного 

навантаження мав пряму кореляцію з кількісним вмістом ІЛ-2 (г=0,32, р<0,05) 

та зворотну кореляцію з кількісним вмістом ІЛ-4 (г= -0,34, р<0,05) у сироватці 

крові.

4. Доповнення противірусної терапії хворих на ХГС препаратом 

рибонуклеїнової кислоти коригує інтерфероніндуковані лейко- та 

тромбоцитопенію як в основній групі, так і в групі порівняння. Вже через 1 

місяць від початку лікування противірусними препаратами без препарату РНК 

в 1б та 2б групах спостерігається достовірне зниження кількості лейкоцитів та 

тромбоцитів, тоді як в групах, які отримують препарат рибонуклеїнової 

кислоти, ці показники залишаються в межах норми (р<0,05). Через 3 та 6 

місяців лікування в групах пацієнтів, які не отримують препарат РНК, рівні 

лейкоцитів та тромбоцитів залишаються достовірно нижчими, ніж у пацієнтів, 

які отримують препарат РНК (р<0,05).

5. Підтверджено ефективність препарату, який містить рибонуклеїнову 

кислоту, на позитивну динаміку біохімічних показників вуглеводного та 

ліпідного видів обміну (холестерин, тригліцериди, глюкоза) у хворих на 

хронічний гепатит С із супутнім підвищеним сумарним серцево-судинним 

ризиком (р<0,05).

6. Включення препарату РНК у комплексне лікування хворих основної 

групи та групи порівняння сприяє достовірному зниженню рівнів ІЛ-4 та 

підвищенню рівня ІЛ-2 через 6 місяців лікування порівняно з такими до 

лікування (р<0,05) та з групами пацієнтів, які не отримують препарат РНК 

(р<0,05). Через 6 місяців терапії рівень ФНП-а у всіх досліджуваних групах 

достовірно знижується порівняно з показниками до лікування (р<0,05), 

незалежно від прийому препарату РНК. Після 6 місяців лікування в пацієнтів, 

які отримували в складі терапії препарат РНК, рівні ІЛ-2, ІЛ-4 та ФНП-а



нормалізувались та достовірно не відрізнялися від рівнів здорових осіб 

(р>0,05).

7. Доповнення противірусної терапії препаратом РНК дозволило 

досягнути ранньої вірусологічної відповіді в 33 хворих (66,0±6,7 %), а без 

доповненої терапії рання вірусологічна відповідь була досягнута в 21 хворого 

(42,0±7,0 %) (р<0,05). Тоді як кількість пацієнтів, які мали швидку 

вірусологічну відповідь та стійку вірусологічну відповідь, достовірно не 

відрізнялася у хворих як з препаратом РНК, так і без нього (р>0,05).



ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Для встановлення підвищеного сумарного серцево-судинного ризику у 

хворих на хронічний гепатит С рекомендовано вимірювати артеріальний 

тиск і окружність талії, визначати рівень глюкози плазми крові натще, а 

також ліпідемію (загальний холестерин, тригліцериди).

2. Для оптимізації комплексної терапії хворих на хронічний гепатит С із 

підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком доцільно призначати 

препарат рибонуклеїнової кислоти в дозі 1,5 г/д впродовж 6 місяців.
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кислоты в комплексном лечении больных с хроническим гепатитом С /  Васкул Н.В. // 
Клиническая инфектология и паразитология. -  2014. -  №4 (11). -  С. 125-130.

(назва, рік видання методичних рекомендацій, інформаційних листів, вихідні дані статті і т.д.)

4. Впроваджено за ДПВ: Коломийська районна інфекційна лікарня______________________

5. Термін впровадження з листопада 2014 р. по квітень 2015 р.

6. Загальна кількість випадків: 12

7. Ефективність впровадження (корекція загальноклінічних та біохімічних показників, 
основних клінічних симптомів та синдромів).

Очікувані: підвищення ефективності лікування хворих на хронічний гепатит С в стадії 
реплікації вірусу шляхом корекції основних клінічних симптомів та синдромів, підвищення 
працездатності та зниження втомлюваності, зниження рівня загального та прямого білірубіну, а 
також рівнів показників АЛТ, ACT.

Ф актичні: покращ ення загальноклін ічни х та  норм алізація б іохім ічни х показників через 1 
м ісяць після початку тер ап ії препаратом  рибонуклеїн ово ї кислоти  в дозі 1,5 г/добу, зі 
стаб іл ізац ією  їх  на протязі всього періоду л ікування (6 міс.).

Область застосування методу4: А) лікувально-профілактична робота
Б) педагогічний процес 
В) наукова діяльність

8. Зауваження та пропозиції:
немає З  і _____________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _

(заклад-розробник, поштова адреса, П.І.П. авторів)

(назва лікувально-профілактичного закладу)

Відповідальний за е  

Л.С.
« 29 » квітня 2015 t

зав. дорослим інфекційним відділенням Стефанів

'Узагальнені акти впровадження затверджує зам. зав. відділом охорони здоров’я.
2 Заповнюється розробником. ■'Тільки з пропозицій, включених в державний план впровадження.
Заповнюється установою, в якій проводилось впровадження.



Додаток А З «ЗАТВЕРДЖУЮ»
Г оловний лікар
КУ «Обласна клінічна лікарня»,
м. Чернівці, .
заслуже ний лікарУ країни

у В.І. Ушаков

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ

1. Застосування препарату рибонуклеїнової кислоти в комплексному лікуванні 
хворих на хронічний гепатит С в стадії ршяікашї
ВІРУСУ__________________________________________

(назва пропозиції для впровадження)

2. ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра 
інфекційних хвороб та епідеміології, 76018. м. Івано-Франківськ, 
вуя. Галицька, 2. Васкул Н.В.______

(заклад-розробник, поштова адреса, Ш .П , авторів)
3. Джерело інформації: Целесообразность применения препарата
рибонуклеиновой кислоты в комплексном лечении больных с хроническим 
гепатитом С / Васкул Н.В. // Клиническая инфектологня и паразитология. -  2014. 
-  №4 (11).-  С. 125-130.

(назва, рік видання методичних рекомендацій, інформаційних листів, вихідні
дані стаггі І т.д.)

4. Впроваджено за ДПВ; Обласна клінічна лікарня, інфекційне відділення.
(назва лікувально-профілактичного закладу)

5. Термін впровадження з листопада 2014 р. по квітень 2015 р.

6. Загальна кількість випадків: 14

7. Ефективність впровадження (корекція загальноклінічних та біохімічних
показників, основних клінічних симптомів та синдромів).

Очікувані результати: підвищення ефективності лікування хворих на
хронічний гепатит С в стадії реплікації вірусу шляхом корекції основних 
клінічних симптомів та синдромів, підвищення працездатності та зниження 
втомлюваності, зниження рівня загального та прямого білірубіну, а також рівнів 
показників АДТ, АСТ.

Фактичні результати: покращення загальноклінічних та нормалізація
біохімічних показників через І місяць після початку терапії препаратом 
рибонуклеїнової кислоти в дозі 1,5 г/добу, зі стабілізацією їх протягом всього 
періоду лікування (6 міс.).

Область застосування методу: лікувально-профілактична робота.



8. Зауваження та пр <%8ШШуРОТ£одовження

Відповідальні за впровадження: 

зав. інфекційним відділенням Миндреску В.Б. 

Доц. Рандюк Ю.О.

« 22 » жовтня 2015 р.


