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Гепа-Мерц при хворобах печінки
і печінковій енцефалопатії
ɇțɎȣɊȜȝɁȚĘțɊɍțɌȚɈȝɪȚɋȣɖĘɇȐĘ¤ĘɪȝɋțɊɍȣҬɊȝĘɅɁȝɩȝɋɊțĘɪȝɩȟɏțɊɊɖĘɌȟɊȜɍȣȤĘɂȝɈȝɁɊȝɂȝĘɉȝɅȜȟ Ę
ɅȟɉȝɁɈțɊțĘɪțɎȣɊȜȝɁȝɕĘɊțɃȝȞɋȚɋɊȣȞɋɕĘɋȚȚɚȝĘɪȝɩɋȝȞɆȞɋțɉɊɆɉĘɏȟɊɋȟɁȚɊɊɖɉ ĘɐȝĘɪɩȝɖɁɈɖəɋɓȞɖĘ
ɏɆɩȝȜɆɉĘȞɪțȜɋɩȝɉĘɊțɁɩȝɈȝɂȣɎɊɆȠĘȣĘɪȞɆȠȣȚɋɩɆɎɊɆȠĘɪȝɩȟɏțɊɓĘ¤ĘɁȣɃĘȞȟɚȜɈȣɊȣɎɊɆȠĘɅɉȣɊĘɃȝĘȜȝɉɆ Ę
ȻțɌȣɍɆɋĘɪȞɆȠȝɉȝɋȝɩɊɆȠĘɌȟɊȜɍȣҬĘɉȝɄɊȚĘɁɆɖɁɆɋɆĘɁɄțĘɊȚĘɩȚɊɊȣȠĘȞɋȚɃȣɖȠĘɇȐĘɊȚɁȣɋɓĘɊȚĘɍɓȝɉȟĘ
țɋȚɪȣĘɅȚɅɊȚɎțɊȣĘɪȝɩȟɏțɊɊɖĘɊțȞȟɋɓĘɪțɁɊȣĘɩɆɅɆȜɆĘɁĘɪȝɚȟɋȣ ĘɊȚĘɩȝɚȝɋȣ ĘɪȣɃĘɎȚȞĘȜțɩɉȟɁȚɊɊɖĘ
ȚɁɋȝɉȝɚȣɈțɉ ĘȖɪȝɎȚɋȜȟĘɅ¨ɖɁɈɖɕɋɓȞɖĘɈțɂȜȣĘɊțȞɪțɍɆɌȣɎɊȣĘɩȝɅɈȚɃȟĘȞɊȟ ĘɊȚȞɋɩȝɕĘɋȚĘȜȝɂɊȣɋɆɁɊɆȠĘ
ɌȟɊȜɍȣҬ ĘȼĘɉȣɩȟĘɪɩȝɂɩțȞȟɁȚɊɊɖĘɅȚȠɁȝɩɕɁȚɊɊɖĘɩȝɅɁɆɁȚɕɋɓȞɖĘȞɆɉɪɋȝɉɆĘɪȞɆȠȝɉȝɋȝɩɊȝȤĘ
ɅȚɂȚɈɓɉȝɁȚɊȝȞɋȣ ĘɊțɩɁȝɁȝ ɉ¨ɖɅȝɁȣĘɩȝɅɈȚɃɆĘɊȚɪɩɆȜɈȚɃ ĘȚȞɋțɩɆȜȞɆȞ ĘɃțɅȝɩȣəɊɋȚɍȣɖ ĘɪȝɩȟɏțɊɊɖĘ
ɪȚɉ¨ɖɋȣ ĘȓȚĘɪȣɅɊȣɏɆȠĘȞɋȚɃȣɖȠĘȜɈȣɊȣɎɊȚĘȜȚɩɋɆɊȚĘɇȐĘȠȚɩȚȜɋțɩɆɅȟəɋɓȞɖĘɊȚɩȝȞɋȚɕɎɆɉɆĘɅɉȣɊȚɉɆĘ
ɩȣɁɊɖĘȞɁȣɃȝɉȝȞɋȣĘȚɄĘɃȝĘɪțɎȣɊȜȝɁȝȤĘȜȝɉɆ ĘȕȚɊɊɖĘɃȣȚɂɊȝȞɋɆȜȚĘɇȐĘəĘɃȟɄțĘɁȚɄɈɆɁȝɕ ĘȝȞȜȣɈɓȜɆĘ
ɃȝɅɁȝɈɖəĘȞɁȝəɎȚȞɊȝĘɪɩɆɅɊȚɎɆɋɆĘɪȚɋȝɂțɊțɋɆɎɊțĘɈȣȜȟɁȚɊɊɖ ĘɅȚɪȝɚȣɂɋɆĘɊțɅɁȝɩɋɊɆɉĘɅɉȣɊȚɉĘ
ɂȝɈȝɁɊȝɂȝĘɉȝɅȜȟĘɋȚĘɪȝȜɩȚɐɆɋɆĘɁȣɃɃȚɈțɊɆҬĘɪɩȝɂɊȝɅĘɪȚɍȣəɊɋȣɁ
ǁǮȻǪǧǪǟȻȶÖǮǜÖǫǜǮǪǟǡǩǡǣ

ǈǡǮǜǝǪǧȻǣǨÖǜǨȻǜǦǯÖǥÖǠǡǮǪǦǭǤǦǜȭȻǥǩǜÖ
ǰǯǩǦȭȻȶÖǫǡȮȻǩǦǤ
̸ͷΐͪ͵ /) ;ͽͬͻΉΎͽ·ͼΊͰͯͭͰͺΐͯͪͼ͵Ͷΐͽͳͭ
метаболізму азотвмісних сполук, як-от білки, амінокислоти, нуклеїнові кислоти й аміни, продукується в м’язах
і нирках, а також синтезується кишковою мікрофлорою
й утворюється в кишечнику шляхом небактеріальної деградації азотвмісних метаболітів із подальшим всмоктуванням в кровообіг. Синтез аміаку може підвищуватися за певних обставин, приміром при дотриманні дієти
з високим умістом білка, під час інтенсивних фізичних
навантажень, при лікуванні діуретиками, інфекціях, за͵ͻͰͺͪͽ΄ͅͰͽͪͫͶΐͲͷͪͷΐͪ͵;ͬΰͻͭͪΐͲͷΐͪͬͰͯͰͳʹ
ͪΰͻͳͼ;͵;
Печінка є головним органом, який знешкоджує аміак,
;ͽͬͻͰͳʹ;ΰͽͬͼͽΐʹΐΰͽ͵ΐʹ͵ͳ͵ͪ ͷΊͲͪΐΰͳͻ͵ͪ͌ΰͺͰрипортальних гепатоцитах аміак перетворюється на сечовину в циклі сечовини; перивенозні гепатоцити метаболізують аміак до глутаміну під дією глутамінсинтетази. Надалі
сечовина виводиться нирками, невелика кількість екскреͽ;Ύͽ·ͼΊͰͻͰͲͶ;͵ͬ͵ͳ͵ͬͳʹͽͻͪ͵ͽ̻Ͷ;ͽͪͷΐͺΐͯͯΐΎΉ
глутамінази в нирках знову перетворюється на глутамат
ʹͪͷΐͪ͵ͭͶ;ͽͪͷͪͽͺͽΐͷ͵ͬͰͻͽ;Ύͽ·ͼΊͬΰʂ͵ͰͽͭͶ;ͽͪͻͪͽ
шляхом від’єднання другої молекули аміаку, й останній
виводиться із сечею.

ǈǡǱǜǩȻǣǨÖǠȻכÖȻÖǰǜǬǨǜǦǪǠǤǩǜǨȻǦǜÖÖ
ƿǡǫǜ ǈǡǬȭ
̸͵ͽͳͬΉͻͰͬͳΉͺͻͰͺͪͻͪͽ;̻ͰͺͪͅͰͻ ͯͼͽ;ͺного у формі інфузії та гранул для перорального прийому,
Ύΰ- ͻΐͽͳ-ͪͼͺͪͻͽͪͽ -0-" mͼΐͶ·ͺͻͳͻͯͳͪͷΐ͵ͳͼͶͽͻΐͽͳ;ʹͪͼͺͪͻͽͪͽ;̀ͪΰͯͺͷͭΉͷͰͪΐͲͷ;ͼ;ͫстратної активації ці дві молекули сприяють знешкодженню
аміаку шляхом стимуляції порушеного синтезу сечовини
та глутаміну.
Синтез сечовини є незворотним печінково-специфічним
процесом, який відбувається переважно в перипортальних
гепатоцитах. Орнітин активує фермент карбамілфосфатсинтетазу, необхідну цього процесу, а також є субстратом
для синтезу сечовини.
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ǤǬǆǵǃǭǪ
ǞǁǱǰǪǂǵǃ

̓ͶΐΐͪͰͿͰ͵ͽͳͬΐͼͽ·̻ͰͺͪͅͰͻͺͻͳͲͪͬͻΉͬͪΊ
печінки широко вивчалась у багатьох ранніх дослідженнях
4DINJEU .ÛUJOH 3FJLPXTLJ )FOESJDLT )FMMXFH 
.ÛMMFS,FOHFMCBDI .ÛUJOHFUBM )BOETDIVI 
.ÛUJOHFUBM 1PEZNPWB /BEJOTLBZB ΰͽͪΰΐ 
͌ΰͳͻͫͽ̻ͪͰͺͪͅͰͻͲͪͼͽͼͬ;ͬͪͶͳͬΰΐͿ;Ͳΐʹΐʹͪͫ
пероральній формі в пацієнтів із різним ступенем печінкової недостатності внаслідок ЦП та інших захворювань.
Тривалість лікування становила від кількох днів до кількох
років.
Нещодавно було проведено низку клінічних досліджень
ͰͿͰ͵ͽͳͬͼͽΐʹͫͰͲͺͰ͵ͳ̻ͰͺͪͅͰͻ Ί͵ΐͬΐͯͺͬΐͯͪΉͽ·ͼ;часним методологічним вимогам і критеріям доказової
медицини. Останні, зокрема, включають контроль плацебо,
подвійний сліпий дизайн, випадковий розподіл на групи терапії, достатню кількість пацієнтів, відповідність вимогам
͆ͪͶͰͱΑ͵ͶΐΐΑͺͻͪ͵ͽͳ͵ͳ ($1 ͽ΄
̀ͪ ͺͰΐ͵ͬΑ Ͱͯͼͽͪͽͼͽΐ ͵ͰͽͻͪΐΊ ͪͷΐͪ͵;
в крові підвищується до нефізіологічних рівнів після
ͫΐͶ͵ͬΑΑͱΐ͌ΰ͵ͽͻͶ·ͬͪͷ;ͯͼͶΐͯͱͰΐ3FFTΐΰͼͺΐͬͪͬͽ  ͬͳͬͪͶͳͲͯͪͽΐͼͽ·-0-"Ͳͪͳ΄ͪͽͳͬΐͯͺΐͯвищення аміаку при білковому навантаженні, а отже,
зменшувати психометрично виміряний функціональний
дефіцит. Пацієнтів із ЦП після прийому 20 г глутаміну
ͻͪͯͷΐͲ;ͬͪͶͳ ͪΰ ΐͿ;ͲΐΉ ΰ ͭ -0-" ͪͫ ͺͶͪͰͫ ͘͵
і очікувалося, навантаження глутаміном спричинило
ͺΐͯͬͳ΄ͰΊ ͪͷΐͪ͵; Ͳΰ ͬͳΐͯͭ ͻΐͬΊ  ͷ͵Ͷ·Ͷ 
ͺͻͽͰͬΰͭͻ;ͺΐ-0-"ͬͫ;ͶͲͪͷͰͳͷ ͻͳͼΰ 
Разом із пригніченням продукції аміаку призначення
-0-"ͼ;ͺͻͬͯͱ;ͬͪͶͼΊͼͽͪͫΐͶΐͲͪΐΎΉͺͼͳͷͰͽͻͳͳ
функцій.
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ǜǂǵǪǭ ÐǂǭǂǮǁǋ ǁ

Найчастішою причиною ПЕ є цироз печінки (ЦП) –
енцефалопатія розвивається в 70% пацієнтів із цирозом
на тому чи іншому етапі хвороби. Своєю чергою, ЦП зазвичай є наслідком хронічної алкогольної інтоксикації
ͬͳͺͪͯ͵ΐͬ ͬΐͻ;ͼͭͭͰͺͪͽͳͽ;̺ΰͽͪΰ͊ΰ ΰͽͪΰͬΐͯповідно), неалкогольної жирової хвороби печінки. До менш
поширених причин належать первинний біліарний холангіт
і первинний біліарний склероз, автоімунний гепатит і низка
спадкових хвороб. Незалежно від етіологічного чинника
прогресувальне структурне заміщення сполучною тканиною призводить до втрати функціональної паренхіми
і зниження детоксикаційної функції печінки. Водночас
розвиток портальної гіпертензії зумовлює формування
колатералей, крізь які не очищена від токсинів кров в обхід
печінки надходить у системний кровообіг (портосистемне
шунтування). Обидва механізми призводять до того, що
нейротоксини, присутні в портальній вені, досягають гоͶͬͭͷͲ͵;̀ͺͷΐͱͳͽ͵ͼͳΐͬͼͫͶͳͬͪͻͶ·ͪͶͰжить аміаку, який порушує функції нейронів й астроцитів
із розвитком енцефалопатії. Отже, важливим завданням
лікування ПЕ є зменшення рівнів аміаку в організмі шляхом зниження продукції і підвищення детоксикації цієї
сполуки.
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̸ͼͺͪͻͽͪͽ Ί͵ΰʹͻΐͽͳ ͺΐͯͽͻͳͷ;ΎͼͳͽͰͲͭͶ;ͽͪͷΐ; ͺͻͳєднання аміаку до глутамату), який локалізується в пеͻͳͬͰͲͳͭͰͺͪͽͳͽͪ̀ͬͻͽͰͲͰ͵ͯͱͰΊͪͷΐͪ͵;
шляхом утворення глутаміну, крім печінки, відбувається
в головному мозку та м’язах. Цей механізм є особливо
важливим за портосистемного шунтування та печінкової
недостатності, коли детоксикаційна функція печінки знижується.

ȩȺɠɟɛôȪȷȺȶ ȭȷȻɣôɢȶôɡȷɚȶɶȹɠɁɞɡôȶɡɁȶȸȽ

В експериментальних дослідженнях на моделі ЦП приͲͪͰΊ-0-"ͺΐͯͬͳ΄;ͬͪͶͪ͵ͽͳͬΐͼͽ·ͿͰͻͷͰͽΐͬͳ͵Ͷ;
ͼͰͬͳͳ͵ͪͻͫͪͷΐͶͿͼͿͪͽͼͳͽͰͽͪͲͳʹͪͻͭΐͪͲͳͪΰΰͽͪΰ
відповідно (практично до нормальних рівнів), що супроводжувалося значним зниженням рівнів аміаку в крові
(FCIBSEUFUBM  ͆ͪΰͷͯͰͶΐͺͻͽͼͳͼͽͰͷͭ;ͽ;ͬͪΊͫ;ͶͬͼͽͪͬͶͰ ΰ΄-0-"ͲͪͲͳͱ;Ύͻΐͬΐ
ͪͷΐͪ͵;ͬΰ͵ͻͬΐ WTΰͷͷͶ·ͻ  ΐΰͭͶͬͷ;
ͷͲ͵;   WT ΰͷͷͶ·ͻ   7PHFMTFUBM  
͈ͻͽͰ͵ͽͻΐͰͿͰ͵ͽͳ-0-"ͽͪ͵ͱͫ;ͶͳͺͻͯͰͷͼͽͻͬͪΐ
на моделях печінкової коми та гострої печінкової недоͼͽͪͽͼͽΐ 3PTFFUBM   ̀ͪͭͪͶͷ;ΰͳͽͪΰΐͳ
ͯͼͶΐͯͱͰΊͫ;ͶͺͻͯͰͷͼͽͻͬͪ ΰ΄̻ͰͺͪͅͰͻ
rͺΐͯͬͳ΄;Ύ;ͽͬͻͰΊͼͰͬͳͳ ͻͷͪͶΐͲ;Ύͺΐͯͬͳ΄Ͱΐ
рівні аміаку в крові та головному мозку;
rͲͷͰ;ΎͪͫͺͺͰͻͰͯͱ;ΎͺͪͽͶͭΐͰͺͼͽͺͻͪͯΐͪͶ·Ͱ
підвищення аміаку в крові;
rͺͻͽͳͯΐΎͪͷΐ͵ͳͼͶͽͷ;ͯͳͼͫͪͶͪͼ; ͺͻ;Ͱͷ;
співвідношенню коротколанцюгових й ароматичних амінокислот);
rͺ͵ͻͪ΄;ΎͼͳͽͰͲͫΐͶ͵ͪͬΰͷΊͲͪ ͪͽͳ͵ͪͽͪͫͶΐͪͯΐΊ 
rͼͽͪͫΐͶΐͲ;ΎͺͼͳͷͰͽͻͳΐͿ;͵ΐΑͽͪΰͺͼͳΐͳʹͼͽͪ
в умовах білкового навантаження;
rͲͳͱ;ΎͺͪͽͶͭΐΐ͵ͰͽͻͪΐΑͭͶ;ͽͪͷΐ;ʹͭͶ;ͽͪͷͪͽ;
в головному мозку паралельно зі зниженням рівня аміаку
в артеріальній крові;
rͷͪΎͯͲͲͪͶͰͱͳʹͰͿͰ͵ͽ
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ǡƻƏƗǑƏ1DDRƏDSƏ@K Ə

ͅͰͽͪͪͪͶΐͲͻͪͯͷΐͲͬͪͳͺͶͪͰͫ͵ͽͻͶ·ͬͪͳ
клінічних досліджень за участю. пацієнтів із ПЕ підтверͯͳͬ ΰ΄ͯͰͪΐͿ;ͲΐʹͪͽͰͻͪͺΐΊ̻ͰͺͪͅͰͻͲͪͫͰͲͺͰ;Ύ
значне зниження рівнів аміаку в крові, покращення психічного стану і при цьому добре переноситься. Терапевтична різниця порівняно з плацебо була завжди статисͽͳͬͳͼ͵ͯͼͽͬΐͻΉͪΰ͵ͻͳͼͽ·̻ͰͺͪͅͰͻ %FMDLFS
et al., 2000).
͌ͺͻΐͬΊͶ·ͳͯͼͶΐͯͱͰΊ̻ͰͺͪͅͰͻͽͪΰͶͪ͵ͽ;ͶͲͳ 
яка широко застосовувалася для лікування ПЕ, обидва
препарати покращували час виконання тесту на з’єдͪΊͳͿͻm/$5" Ͳΰͯΰͬΰͭͻ;ͺΐ̻ͰͺͪͅͰͻͽͪΰͲΰ
до 53 с в групі лактулози). Покращення стадії ПЕ також
спостерігали в обох групах, при цьому симптоми ПЕ повΐͼͽΉͲͳ͵ͶͳͬΰͺͪΐΎͽΐͬͭͻ;ͺͳ̻ͰͺͪͅͰͻΐΰͽΐͶ·͵ͳ
ͬΰͬͻͳͭͻ;ͺͳͶͪ͵ͽ;ͲͶͳ̻ͰͺͪͅͰͻͺͰͻͰͼͳͬͼΊͯ;ͱͰ
ͯͫͻͰ ͪͽͷΐͼͽ·ͬͻͳ Ί͵ΐͺͻͳʹͷͪͶͳͶͪ͵ͽ;ͶͲ; ͺͬΐͯͷͶΊͶͳͺͻͺͫΐΐͰͿͰ͵ͽͳ ͺͰͻͰͬͪͱͯΐͪͻͰΉ  -JFISFU
BM ,JSDIFJTFUBM ,SÛHFSFUBM  
̾ͿͰ͵ͽͳͬΐͼͽ· ̻ͰͺͪͅͰͻ ;ΰ Ϳͻͷΐ ͭͻͪ;Ͷ ͺͻΐͬΊ
з плацебо вивчали в багатоцентровому рандомізованому
подвійному сліпому дослідженні за участю пацієнтів із ЦП
і стабільною хронічною явною (ступінь І/ІІ) або субкліΐΉ ͼͽ;ͺΐ· ͈̾ 4UBVDIFUBM  ̽ͯͪͽ͵ͬͳͷͳ
критеріями включення були гіперамоніємія (аміак венозної крові натще >50 мкмол/л) та час виконання тесту
/$5"ͼ
Продовження на стор. 54.
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ГЕПАТОЛОГІЯ

ДОКАЗОВА МЕДИЦИНА

Гепа-Мерц при хворобах печінки і печінковій енцефалопатії
Продовження. Початок на стор. 53.
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Жінка, 56 років, із підвищеними рівнями печінкових
ͿͰͻͷͰͽΐͬ ̻̻͋ ̸͊͋ ͪͻͽͻͪͶͭΐΊͷͳ ͼͳͯͻͷͷ͉Ͱʹ 
порушеннями сну та концентрації.
Результати обстеження та діагноз. ̀ͪΰͯͪͳͷͳͼͰͻлогічних досліджень і біопсії печінки діагностовано хронічний гепатит С і вірус-індукований ЦП зі збереженою
синтезувальною функцією печінки. HCV-індуковану
кріоглобінемію були виключено, проте відзначалися підͬͳ΄Ͱΐͽͳͽͻͳͪͽͳ;͵ͶͰͪͻͳͪͽͳͽΐͶ "/" ʹͪͽͳͽΐͶ
проти білкових компонентів малого ядерного нуклеоͽͳͯ; ͪͽͳ3/1 ͪΰͽͪ͵ͱͽͳͺͬΐͼͰͻͶͭΐΐͺͪͻͪͷͰͽͻͳ
змішаного колагенозу (хвороби Шарпа). Для диференційної діагностики мозкового васкуліту і легкої ПЕ виконали магнітно-резонансну спектроскопію; специфічна
картина мозкових метаболітів (міоінозитолу і холіну)
свідчила на користь ПЕ.
Лікування. Пацієнтці призначили дієту з низьким
;ͷΐͼͽͷͫΐͶ͵ͪ ͺͻͽͳͬΐͻ;ͼ;ͽͰͻͪͺΐΉ ΐͽͰͻͿͰͻ ͻͳͫͪͬΐͻͳ ͽͪΰ-0-" ̻ͰͺͪͅͰͻΰͭͻͯͫ;ͺͰͻͻͪͶ· 
Після початку лікування артралгія та нейропсихіатричні симптоми швидко покращилися, ПЛР на HCV
РНК – негативна. Після відміни противірусної терапії
HCV спостерігали рецидив HCV-інфекції з погіршенням
артралгії та проявів синдрому Рейно (HCV-індукована
хороба Шарпа). Покращення когнітивних симптомів
ͪΰͽͶΐͺͻͳʹͷ;-0-"ͲͫͰͻΐͭͪͶͼΊ
Цей клінічнй випадок свідчить, що навіть у пацієнтів із незначно порушеною функцією печінки і ЦП
важливо виявляти початкові прояви ПЕ (за наявності
нейропсихіатричних симптомів) і призначати відповідне
Ͷΐ͵;ͬͪΊ -0-" 
͈ͪΐΎͽͳͽͻͳͷ;ͬͪͶͳͺΰͺͪ͵Ͱͽͳ̻ͰͺͪͅͰͻ ͵ͱͰ
ͷΐͼͽͳͽ·ΰͭ-0-"ͬͷΐͼͽͻͲͳΊͶͳ;ΰͬͯΐ ͽͻͳΐͪΰͯͰ·ͪͫ
ͬΐͯͺͬΐͯͰͺͶͪͰ̺ͫͱͰͪΰʹͯͰ·Ͷΐ͵;ͬͪΊͺͼͽͺͻͪͯΐальні плазмові рівні аміаку (первинна кінцева точка) були
Ͳͪͳͱͳͷͳͬΰͭͻ;ͺΐ̻ͰͺͪͅͰͻ ͻͳͼΰ ͈ΐͼͶΊΰͯΐͬͶΐ͵;ͬͪΊΐ͵ͪ/$5"ΐΰ͵Ͷΐΐͳʹͼͽ;ͺΐ·͈̾ͫ;ͶͳͲͪ
͵ͻͪ΄ͳͷͳͬΰͺͪΐΎͽΐͬ Ί͵ΐͽͻͳͷ;ͬͪͶͳ̻ͰͺͪͅͰͻ̺ΰͫ
ͭͻ;ͺͪͬΐͯͲͪͳͶͳͯͫͻ;ͺͰͻͰͼͳͷΐͼͽ·ͽͰͻͪͺΐΑ m
-0-" mͺͶͪͰͫ 
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Чоловік, 55 років, з алкогольним ЦП, надійшов у status epilepticus. Терапію, спрямовану на зниження рівня аміаку
в крові, раніше не отримував.
Результати обстеження та діагноз. Лабораторні дослідження показали значно підвищений рівень аміаку в крові.
ͪͭͅΐͽͻͰͲͪͼͪͽͷͭͻͪͿΐΊ ͉͋ͅ ͭͶͬͭͷͲ͵;ͺͳͻͰΐͲͷΐͳͼͳͭͪͶΐͬ͵ͻͳͲΰͫͷͰͱͰΉͯͳͿ;ͲΐΎΉ Ͳͪлученням темпорофронтопарієтальної кори з обох боків; при цьому були збережені перироландичні ділянки і потиͶͳͪ͵ͻ͉ͪ͋ͭͅͶͬͭͷͲ͵; ͬͳ͵ͪͪͺΐͯͪͼͺͯͪͶ·ͭͼͺͼͽͰͻͰͱͰΊ ͺͻͯͰͷͼͽͻ;ͬͪͶͪͯͳͿ;Ͳ;ͪͽͻͿΐΉ
͵ͻͳͲΰͺͼͳͶͰͳͷͳͼͳͭͪͶͪͷͳͪΰ͋ͲͬͪͱͰͳͲͫͻͪͱͰΊͬΰͫͪͲͪͶ·ͳͭͪͭͶΐΊΐΰ͵ͻΐͼ͵ͻͰͬΑͪͼͽ͵ͳͲΰͫͫ͵ΐͬ
Діагноз: кортикальний ламінарний склероз.
Наведений клінічний випадок є прикладом того, до яких наслідків може призводити нелікована токсична гіперͪͷΐΎͷΐΊ̀ͪͺͫΐͭͽͳͽͪ͵ͳ;ͼ͵ͶͪͯͰ·ͯͲͬͶΊΎͬͪͼͺͻͳͲͪͰͪͽͰͻͪͺΐΊ-0-"
͌ͼͺͼͽͰͻͰͱͷ;ͯͼͶΐͯͱͰΐ(SVOHSFJGGͽͪΰ-BNCFSU
#BVNBOO  ͬͳͬͪͶͳͰͿͰ͵ͽͳͬΐͼͽ·ΐΰͺͰͻͰͼͳͷΐͼͽ·Ͷΐ͵;ͬͪΊ̻ͰͺͪͅͰͻ;ΰͿͻͷΐͭͻͪ;Ͷͬΰ;ͷͬͪͲͪͭͪͶ·ͽͰͻͪͺͰͬͽͳΑͺͻͪ͵ͽͳ͵ͳ͌ͪͼͽ·ͬͲΊͶͳͺͪΐΎͽͳͲΰͻΐͳͷͳ
захворюваннями печінки, у яких нефармакологічні заходи
виявилися неефективними і які мали показання до приͲͪͰΊ-0-"̺ΐ͵ͬͻͳͼͽͪͬͳͬͬΐͯͯΰͻ͵ΐͬ ͼͰͻͰͯΊͽͻͳͬͪͶΐͼͽ·ͬͻͫͳͺͰΐ͵ͳmͻ͵ΐ̻ͬͶͬͳͷͳ
причинами печінкової недостатності були зловживання
ͪͶ͵ͭͶͰͷ  ͪΰͽͪ͵ͱͬΐͻ;ͼΐΐͿͰ͵ΐΑ Ͷΐ͵ͪͻͼ·͵ΐͺͻͰͺͪͻͪͽͳ ͺͻͷͳͼͶͬΐΐͷΐ͵ͪͽͳͽͪΰΐ͌ΰͫΐͶ·ͼͽΐͺͪΐΎͽΐͬͫ;Ͷ
діагностовано неалкогольну жирову хворобу печінки (55,5%),
ͯͪͶΐͲͪΰͪͼͽͽΉʹͶͳ͏͈   ΐΰͻΐͳʹͭͰͺͪͽͳͽ   
Результати показали чітке зниження маркерів печінкової
ͯͳͼͿ;͵ΐΑmͪͶͪΐͪͷΐͽͻͪͼͿͰͻͪͲͳ ̸̈́͋ ͪͼͺͪͻͽͪͽ
ͪͷΐͽͻͪͼͿͰͻͪͲͳ ̸͊͋ ΐΰͭͪͷͷͪͭͶ;ͽͪͷΐͶͽͻͪͼͺͰͺͽͳͯͪͲͳ
̻̻͋ ͪΰͽͶΐͶΐ͵;ͬͪΊ̻ͰͺͪͅͰͻ ͻͳͼΰ ̸ͪͶΐͲͯͳͪͷΐ͵ͳ
ͺͰΐ͵ͬͳͿͰͻͷͰͽΐͬͲͪͶͰͱͬΐͯͯͫͬΑͯͲͳ-0-"  
ΐΰͭ ΐΰͽͻͳͬͪͶͼͽΐͶΐ͵;ͬͪΊ  ΰͽͪΰͯΐͬ Ͳͪͼͬΐͯчив більш виражені корисні ефекти при збільшенням дози
ͽͪΰͽͻͳͬͪͶͼͽΐͺͻͳʹͷ;̻ͰͺͪͅͰͻ͈ͯΐͫΐͻͰͲ;Ͷ·ͽͪͽͳͫ;Ͷ
ͽͻͳͷͪͬΰͺͶͪͰͫ͵ͽͻͶ·ͬͪͷ;ͯͼͶΐͯͱͰΐ$IFO
ΐΰͼͺΐͬͪͬͽ  ͬΰΊ͵ͷ;Ͳͪͼͽͼ;ͬͪΊ̻ͰͺͪͅͰͻ;ΰͿͻͷΐ
інфузії сприяло швидкому зниженню печінкових ферментів
у пацієнтів із ЦП, ускладненим ПЕ (рис. 5).
Патологічна втома є одним із важливих симптомів ПЕ,
Ί͵ͳʹͲͪͺͻ;;ΎΊ͵ΐͼͽ·ͱͳͽͽΊͺͪΐΎͽΐͬ͌ΰͯͼͶΐͯͱͰΐ
(SVOHSFJĒͽͪΰ-BNCFSU#BVNBOO  ;ΰͬͻͳͪΰ͏͈ͺͪͽ͵ͬͯ;ͱͰͬͳͻͪͱͰͪͬͽͷͪͲͪͺ͵ͻͪ΄ͳͶͪͼΊͬΰ
ͬͳͺͪͯ͵ΐͬͺΐͼͶΊͶΐ͵;ͬͪΊ̻ͰͺͪͅͰͻ;ΰͺͪΐΎͽΐͬΐͲΰͶͰͭ͵Ή
втомою вона повністю зникла в 53% випадків (рис. 6).

͌ͬΐͯ͵ͻͳͽͷ;ͺͻͼͺͰ͵ͽͳͬͷ;ͫͪͭͪͽͰͽͻͬͷ;ͯͼͶΐͯͱͰΐ0OHΐΰͼͺΐͬͪͬͽ  ΐΉͬͪͶͳͬͺͶͳ̻ͬͰͺͪͅͰͻ
на інші показники якості життя пацієнтів із ЦП та ПЕ.
͈ΐͼͶΊΰͽͳͱͺͰͻͻͪͶ·ͭͶΐ͵;ͬͪΊ̻ͰͺͪͅͰͻ;ΰͯͫͬΐʹ
дозі 6 г спостерігали виражене покращення всіх доменів
͵ͪͶͳ)320- ͼͫͶͳͬͬͽͷͳ ͪΰ   ͻͳͼΰ ̓ͻΐͷ
того, в пацієнтів значно зменшилася тяжкість абдомінальних симптомів, покращилися сон і когнітивна функція.
̺ͳͼ͵;ͪͫͯ;ͱͰͬͳͼ͵;ͰͿͰ͵ͽͳͬΐͼͽ·̻ͰͺͪͅͰͻ;ΰ͵ΐΐ
лікування відзначили в 70% пацієнтів, добру або дуже
ͯͫͻ;ͺͰͻͰͼͳͷΐͼͽ·m;ΰ ͬͻͳ͏ΐͻͰͲ;Ͷ·ͽͪͽͳ;Ͳгоджуються з даними, отриманими раніше в дослідженні
(SVOHSFJĒͽͪΰ-BNCFSU#BVNBOO   ͻͳͼΰ 
Таким чином, L-орнітин-L-аспартат (LOLA) є патогенетично обґрунтованим засобом лікування ПЕ, який завдяки подвійному механізму дії зв’язує та знешкоджує
надлишок аміаку, усуває його негативну дію на клітини печінки і головний мозок, зменшує клінічні
прояви ПЕ й покращує якість життя пацієнтів. Своєчасне призначення LOLA дозволяє довше зберегти
когнітивні функції й уникнути тяжких ускладнень.
В Україні оригінальний L-орнітин-L-аспартат – препарат Гепа-Мерц виробництва Merz Pharma GmbH (Німеччина) – представляє швейцарська фармацевтична
компанія Acino.
ǏǭǦǯǬǨØǩȽǰǣǮǞǰǱǮǦØǥǫǞǳǬǢǦǰȵǯȸØǠØǮǣǢǞǨȯȽס
̸̝̲̱̼̰̮̰̟̙̞̥̝͒̀́̂Ῠ̡̢̙̤̙̭̙̞
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