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Суть
впровадження

лікування пацієнтів, що страждають на неалкогольний
стеатогепатит, з застосуванням противірусної терапії.

Пропонується для впровадження в лікувально-профілактичні
заклади охорони здоров’я України (багатопрофільні обласні, міські та
районнілікарні, диспансери радіаційного захисту населення) та науководослідні установи, які здійснюють нагляд за пацієнтами, опроміненими
внаслідок радіаційних аварій.

Неалкогольний стеатогепатит (НАСГ) має тривалий персистуючий
перебіг, супроводжується розповсюдженою супутньою патологією серцевосудинної, ендокринної, бронхолегеневої систем та запальними захворюваннями
опорно-рухового апарату та інших органів і систем, що сприяє формуванню
фіброзу та цирозу печінки у віддаленому періоді після аварії [Гасанова О.В. та
інш., 2016].
Дослідження показали, що НАСГ в учасників ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС супроводжується моно- чи мікст-інфекцією вірусами родини
Herpesviridae (простого герпесу 1 та 2 типів, цитомегалії та Епштейна-Барр)
[Чумак А. А. та інш., 2016], яка сприяє порушенню функціонального стану
печінки: підвищенню рівнів загального білірубіну, лужної фосфатази,
гамаглутамілтранспептидази, аланінової та аспарагінової амінотрансфераз,
підвищенню перекисного окиснення ліпідів і зниженням активності
антиоксидантної системи (АОС).
За наявності в сироватці крові хворих на НАСГ антитіл класу IgG до
вірусів родини Herpesviridae, що в 2 і більше разів перевищують референтні
рівні, додатково до комплексної терапії гепатопротекторами та
антиоксидантами призначають послідовно:
1. Інозин пранобекс (гропринозин, ізопринозин, новірин) по 1 г (2табл.) 4
рази на день х 6 днів
2. Ліастен по 2 мг(1 табл.) 2 рази на день розсмоктувати під язиком х 5 днів
3. Інозин пранобекс по 1 г (2табл.) 4 рази на день х 6 днів
4. Кислота рибонуклеїнова (нуклеїнат, нуклекс) 250 мг – по 1 капсулі 2 рази
на день х 7-днів.
5. Інозин пранобекс по 1 г (2табл.) 4 рази на день х 6 днів
6. Ліастен по 2 мг(1 табл.) 2 рази на день х 5 днів
7. Валацикловір (валавір, вальтрекс, вальтровір, герпевал, валацикловіргетеро, герпациквір) по 1 г (2 табл.) 3 рази на день протягом 7 днів.
Запивати не менше півсклянки води.
8. Валацикловір по 500 мг (1 табл.) 1 раз на день протягом 42 днів. Перші 20
днів одночасно приймати кислоту рибонуклеїнову 250 мг - по 1 капсулі 2
рази на день.

Лікування сприяє позитивній динаміці показників активності
антиоксидантних ферментів: підвищенню каталази, супероксиддисмутази та
достовірному зменшенню кількості хворих зі зниженим станом АОС;
покращується функціональний стан печінки: зменшується активність
гамаглутамілтранспептидази, амінотрансфераз, частота виявлення холестазу,
гіперхолестеринемії, нормалізується рівень загального холестерину та глюкози
крові; зменшується вираженість структурних змін печінки за даними
ультразвукового дослідження. Знижуються показники титрів антитіл до
персистуючих герпесвірусних інфекцій.
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