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ГЕПАТОЛОГІЯДОКАЗОВА МЕДИЦИНА

Продовження на стор. 54.

Гепа-Мерц при хворобах печінки 
і печінковій енцефалопатії

Найчастішою причиною ПЕ є цироз печінки (ЦП) – 
енцефалопатія розвивається в 70% пацієнтів із цирозом 
на тому чи іншому етапі хвороби. Своєю чергою, ЦП за-
звичай є наслідком хронічної алкогольної інтоксикації 

-
повідно), 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 тка-
ниною 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 го-

-
жить аміаку, який порушує функції нейронів й астроцитів 
із розвитком енцефалопатії. Отже, важливим завданням 
лікування ПЕ є зменшення рівнів аміаку в організмі шля-
хом зниження продукції і підвищення детоксикації цієї 
сполуки.

метаболізму азотвмісних сполук, як-от білки, амінокис-
лоти, нуклеїнові кислоти й аміни, продукується в м’язах 
і нирках, а також синтезується кишковою мікрофлорою 
й утворюється в кишечнику шляхом небактеріальної де-
градації азотвмісних метаболітів із подальшим всмок-
туванням в кровообіг. Синтез аміаку може підвищува-
тися за певних обставин, приміром при дотриманні дієти 
з високим умістом білка, під час інтенсивних фізичних 
навантажень, при лікуванні діуретиками, інфекціях, за-

Печінка є головним органом, який знешкоджує аміак, 
-

рипортальних гепатоцитах аміак перетворюється на сечо-
вину в циклі сечовини; перивенозні гепатоцити метаболізу-
ють аміак до глутаміну під дією глутамінсинтетази. Надалі 
сечовина виводиться нирками, невелика кількість екскре-

глутамінази в нирках знову перетворюється на глутамат 

шляхом від’єднання другої молекули аміаку, й останній 
виводиться із сечею.

-
ного у формі інфузії та гранул для перорального прийому, 

-
-

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 карбамілфосфат-
синтетазу, необхідну цього процесу, а також є субстратом 
для синтезу сечовини.

-
єднання аміаку до глутамату), який локалізується в пе-

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 зни-
жується.

В експериментальних дослідженнях на моделі ЦП при-

відповідно (практично до нормальних рівнів), що супро-
воджувалося значним зниженням рівнів аміаку в крові 

-

на моделях печінкової коми та гострої печінкової недо-

рівні аміаку в крові та головному мозку;

підвищення аміаку в крові;

співвідношенню коротколанцюгових й ароматичних амі-
нокислот);

в умовах білкового навантаження;

в головному мозку паралельно зі зниженням рівня аміаку 
в артеріальній крові;

печінки широко вивчалась у багатьох ранніх дослідженнях 

пероральній формі в пацієнтів із різним ступенем печін-
кової недостатності внаслідок ЦП та інших захворювань. 
Тривалість лікування становила від кількох днів до кількох 
років.

Нещодавно було проведено низку клінічних досліджень 
-

часним методологічним вимогам і критеріям доказової 
медицини. Останні, зокрема, включають контроль плацебо, 
подвійний сліпий дизайн, випадковий розподіл на групи те-
рапії, достатню кількість пацієнтів, відповідність вимогам 

в крові підвищується до нефізіологічних рівнів після 
-
-

вищення аміаку при білковому навантаженні, а отже, 
зменшувати психометрично виміряний функціональний 
дефіцит. Пацієнтів із ЦП після прийому 20 г глутаміну 

і очікувалося, навантаження глутаміном спричинило 

Разом із пригніченням продукції аміаку призначення 

функцій.
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клінічних досліджень за участю. пацієнтів із ПЕ підтвер-

значне зниження рівнів аміаку в крові, покращення пси-
хічного стану і при цьому добре переноситься. Терапе-
втична різниця порівняно з плацебо була завжди статис-

et al., 2000).

яка широко застосовувалася для лікування ПЕ, обидва 
препарати покращували час виконання тесту на  з’єд-

до 53 с в групі лактулози). Покращення стадії ПЕ також 
спостерігали в обох групах, при цьому симптоми ПЕ пов-

-

з плацебо вивчали в багатоцентровому рандомізованому 
подвійному сліпому дослідженні за участю пацієнтів із ЦП 
і стабільною хронічною явною (ступінь І/ІІ) або субклі-

критеріями включення були гіперамоніємія (аміак ве-
нозної крові натще >50 мкмол/л) та час виконання тесту 
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-
альні плазмові рівні аміаку (первинна кінцева точка) були 

-

-
-

захворюваннями печінки, у яких нефармакологічні заходи 
виявилися неефективними і які мали показання до при-

-

причинами печінкової недостатності були зловживання 
-

діагностовано неалкогольну жирову хворобу печінки (55,5%), 

Результати показали чітке зниження маркерів печінкової 

-
чив більш виражені корисні ефекти при збільшенням дози 

інфузії сприяло швидкому зниженню печінкових ферментів 
у пацієнтів із ЦП, ускладненим ПЕ (рис. 5).

Патологічна втома є одним із важливих симптомів ПЕ, 

-

втомою вона повністю зникла в 53% випадків (рис. 6).

-

на інші показники якості життя пацієнтів із ЦП та ПЕ. 

дозі 6 г спостерігали виражене покращення всіх доменів 

того, в пацієнтів значно зменшилася тяжкість абдоміналь-
них симптомів, покращилися сон і когнітивна функція. 

лікування відзначили в 70% пацієнтів, добру або дуже 
-

годжуються з даними, отриманими раніше в дослідженні 

Таким чином, L-орнітин-L-аспартат (LOLA) є патогене-
тично обґрунтованим засобом лікування ПЕ, який зав-
дяки подвійному механізму дії зв’язує та знешкоджує 
надлишок аміаку, усуває його негативну дію на клі-
тини печінки і  головний мозок, зменшує клінічні 
прояви ПЕ й покращує якість життя пацієнтів. Сво-
єчасне призначення LOLA дозволяє довше зберегти 
когнітивні функції й уникнути тяжких ускладнень. 
В Україні оригінальний L-орнітин-L-аспартат – пре-
парат Гепа-Мерц виробництва Merz Pharma GmbH (Ні-
меччина) – представляє швейцарська фармацевтична 
компанія Acino.

Гепа-Мерц при хворобах печінки і печінковій енцефалопатії
Продовження. Початок на стор. 53.
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Жінка, 56 років, із підвищеними рівнями печінкових 

порушеннями сну та концентрації.
Результати обстеження та діагноз. -

логічних досліджень і біопсії печінки діагностовано хро-
нічний гепатит С і вірус-індукований ЦП зі збереженою 
синтезувальною функцією печінки. HCV-індуковану 
кріоглобінемію були виключено, проте відзначалися під-

проти білкових компонентів малого ядерного нуклео-

змішаного колагенозу (хвороби Шарпа). Для диферен-
ційної діагностики мозкового васкуліту і легкої ПЕ ви-
конали магнітно-резонансну спектроскопію; специфічна 
картина мозкових метаболітів (міоінозитолу і холіну) 
свідчила на користь ПЕ.

Лікування. Пацієнтці призначили дієту з низьким 
-

Після початку лікування артралгія та нейропсихіат-
ричні 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 

Цей клінічнй випадок свідчить, що навіть у паці-
єнтів із незначно порушеною функцією печінки і ЦП 
важливо виявляти початкові прояви ПЕ (за наявності 
нейропсихіа тричних симптомів) і призначати відповідне 

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. 
-

лученням темпорофронтопарієтальної кори з обох боків; при цьому були збережені перироландичні ділянки і поти-

Діагноз: кортикальний ламінарний склероз.
Наведений клінічний випадок є прикладом того, до яких наслідків може призводити нелікована токсична гіпер-

ЗУ




