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Вірусні гепатити (ВГ) у дітей відносяться до

найбільш вагомих проблем медичної науки і прак�

тичної охорони здоров'я XXI століття [1, 4, 12].

Велике занепокоєння викликає той факт, що на

зміну ВГА, приходять ВГ з парентеральним шля�

хом передачі — ВГВ та С. Щороку на земній кулі

помирає близько 2 млн людей від захворювань,

пов'язаних з ВГВ. В Україні серед дітей, хворих на

ВГ у 96,3% діагностується ВГА, у 2,7% — ВГВ і

близько 1% — ВГС [8]. У дітей першого року життя

переважають парентеральні гепатити: ВГВ діаг�

ностується у 57,8% випадків, ВГС — у 20,6%, ВГА —

у 8,8%, цитомегаловірусний гепатит — у 5,8% і у

6% випадків розшифрувати етіологію ВГ не

вдається [14]. Слід зазначити, що дійсний рівень

захворюваності на ВГ у 5–6 разів перевищує дані

офіційної статистики [6]. Одним із найбільш тяж�

ких наслідків гострих ВГВ та С є фульмінантні

форми, що проявляються гострою печінковою

недостатністю. Другим серйозним наслідком є

розвиток хронічних уражень печінки з наступним

переходом у цироз печінки і гепатокарциному

[8,15]. 

Незважаючи на певні успіхи і вивченні даної

патології, питання терапії залишаються найбільш

актуальними в дитячій інфектології та гепатології.

Лікування ВГ у дітей, як і інших інфекційних захво�

рювань, включає два напрямки: етіотропний та

патогенетичний. Останній має бути спрямованим

на ліквідацію головної ланки патогенезу та ро�

зірвання причинно�наслідкових зв'язків, зокрема

«порочного кола». Причому успіх патогенетичної

терапії найчастіше визначається правильністю

підібраних лікарських засобів, з урахуванням не

лише основної патології, але й супутніх захворю�

вань, віку дитини, індивідуальних особливостей

макроорганізму.

При ВГ можуть порушуватися такі функції

печінки: метаболічна (участь у вуглеводному, жи�

ровому, білковому обміні, обміні вітамінів, гор�

монів та біологічно активних речовин), захисна

(антитоксична та фагоцитарна функція печінки),

екскреторна (утворення і виділення жовчі), гемо�

динамічна (участь печінки у підтриманні систем�

ного кровообігу.

Участь печінки у вуглеводному обміні полягає

головним чином у підтриманні сталості концент�

рації глюкози в плазмі крові. Це відбувається зав�

дяки тому, що в печінці відбувається депонування

глюкози у вигляді глікогену (на глікоген припадає

близько 20% маси печінки). При ВГ відбувається

значне зменшення запасів глікогену у печінці

внаслідок цитолізу гепатоцитів з одного боку, а з

іншого — внаслідок заміщення паренхіми печінки

сполучнотканинними елементами при фіброзі та

цирозі печінки. Основним проявом порушень вуг�

леводної функції печінки є розвиток печінкової гі�

поглікемії, що у важких випадках може призводити

до гіпоглікемічної коми. При ураженнях печінки

відбувається порушення депонування вітаміну В
12

.

При недостатності печінки розвивається мета�

болічний ацидоз внаслідок накопичення пірови�

ноградної і молочної кислоти, амінокислот та їх

похідних, низькомолекулярних жирних кислот [2].

Враховуючи вказане вище, патогенетична тера�

пія при ВГ у дітей має бути спрямована на покра�

щання усіх видів обміну, зокрема поповнення

запасів глікогену у печінці, регенерацію гепато�

цитів, дезінтоксикацію та корекцію кислотно�ос�

новного стану.
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Резюме. У представленій статті обговорюються питання перспектив застосування препарату Реосорбі�

лакт, як засобу патогенетичної терапії, при вірусних гепатитах у дітей.
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Резюме. В представленной статье обсуждаются

вопросы перспектив применения препарата Рео�

сорбилакт, как средства патогенетической тера�

пии, при вирусных гепатитах у детей.

Ключевые слова: вирусные гепатиты, дети, патоге�

нетическая терапия.

DESINTOXICATION AND METABOLIC THERAPY 
AT VIRAL HEPATITIS IN CHILDREN

N.A. Rikalo  
Summary. In the article the questions about the perspec�

tives of using of infusion medication Rheosorbilactum as

method of pathogenetic therapy at viral hepatitis in chil�

dren are discussed.
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