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Реферат
Вступ. Хронічний гепатит С (ХГС) є серйозною проблемою сучасної медицини. За печінкової патології розподіл
та метаболізм більшості мікроелементів порушується, а сам диселементоз ускладнює перебіг гепатиту.
Мета дослідження: узагальнити інформацію щодо ролі мікроелементів у перебігу хронічного гепатиту С.
Матеріали та методи. Контент-аналіз літератури з питань досліджень концентрації та біологічної ролі мікроелементів у хворих на ХГС.
Результати досліджень та їх обговорення. Узагальнено інформацію щодо ролі мікроелементів у перебігу ХГС.
Визначено актуальність вивчення біологічної ролі цинку в нормальному функціонуванні печінки, його антиоксидантні та протизапальні властивості, зміну концентрації та метаболізм при печінковій патології. Наведено, що зниження
рівня Zn зворотно корелює зі ступенем ураження печінки та зміною біохімічних показників, оскільки дефіцит Zn
може сприяти виробленню колагену і активації зірчастих клітин печінки. Відзначено здатність Zn взаємодіяти з Cu
та Fe, зменшуючи їх вміст у тканинах та уповільнюючи процеси окислення. Згадано, що дефіцит Zn зумовлює дисрегуляцію у цитокіновій ланці імунної системи, зокрема дисбаланс між функцією Th1 і Th2 на периферії. При цьому
вироблення IFN-γ та IL-2, продуктів Th1 зменшується, тоді як вироблення IL-4, IL-6 та IL-10 Th2 не змінюється.
Проаналізовано можливості використання цинку у складі противірусної терапії у пацієнтів з хронічним гепатитом С
та дефіцитом цинку для покращення вірусологічної відповіді та системного імунітету. Визначено роль дефіциту
цинку у виникненні гепатоцелюлярної карциноми. Узагальнено інформацію щодо ролі дефіциту чи надлишку селену, купруму та феруму у життєвому циклі вірусу гепатиту С, пошкодженні тканин, фіброзі печінки та їх значенні у
відповіді на лікування. Проаналізовано роль мікроелементів у перебігу ХГС та відзначено важливість моніторингу їх
концентрації у процесі діагностики та лікування. З’ясовано перспективи вивчення мікроелементного статусу у пацієнтів з ХГС для більш точного розуміння патогенезу захворювання та покращення тактики лікування.
Висновки. Проаналізовані результати досліджень доповнюють дані щодо ролі мікроелементів Zn, Fe, Se, Cu у
перебігу хронічного гепатиту С, та можливості використання цинку у складі противірусної терапії при його дефіциті.
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Abstract
Introduction. Chronic hepatitis C (CHC) is a serious problem of current medicine. In hepatic pathology, the distribution
and metabolism of most trace elements (micrielements) is disrupted, and dyselementosis itself complicates the course of
hepatitis.
Aim. Summarize information of the microelements role in the course of chronic hepatitis C.
Materials and methods. Content-analysis of the literature on studies of the concentration and biological role of trace
elements in patients with CHC.
Results. The information on the role of microelements in the course of CHC is generalized. The relevance of studying the
biological role of zinc in the normal functioning of the liver, its antioxidant and anti-inflammatory properties, changes in
concentration and metabolism in liver pathology. It is shown that the decrease in Zn levels is inversely correlated with the
degree of liver damage and changes in biochemical parameters, as Zn deficiency can promote collagen production and
activation of liver stellate cells. The ability of Zn to interact with Cu and Fe is noted, reducing their content in tissues and
slowing down oxidation processes. It is mentioned that Zn deficiency causes dysregulation in the cytokine chain of the
immune system, in particular the imbalance between the function of Th1 and Th2 in the periphery. The production of IFN-γ
and IL-2, Th1 products, decreases, while the production of IL-4, IL-6 and IL-10 Th2 does not change. Possibilities of zinc
use in antiviral therapy in patients with chronic hepatitis C and zinc deficiency to improve virological response and systemic
immunity were analyzed. The role of zinc deficiency in the occurrence of hepatocellular carcinoma has been determined.
Information on the role of selenium, copper and iron deficiency or excess in the life cycle of hepatitis C virus, tissue damage,
liver fibrosis and their importance in response to treatment is summarized. The role of microelements in the course of CHC is
analyzed and the importance of monitoring their concentration in the process of diagnosis and treatment is noted. Prospects
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for studying the trace element status in patients with CHC have been clarified to better understand the pathogenesis of the
disease and improve treatment tactics.
Conclusion. The analyzed research results complement the data on the role of trace elements Zn, Fe, Se, Cu in the course
of chronic hepatitis C, and the possibility of using zinc as part of antiviral therapy in its deficiency.
Key words: viral hepatitis C, antiviral therapy, trace elements, zinc.

Вступ. Хронічний вірусний гепатит С (ВГС) є
серйозною проблемою сучасної медицини. Приблизно 3% населення світу інфіковано вірусом гепатиту С. Хоча у більшості країн поширеність
даної інфекції становить менше 3%, але близько
70% гострої інфекції ВГС переходить у хронічне
захворювання. За останніми глобальними оцінками, опублікованими в Global Hepatitis Report
(2017), у 2015 році понад 71 млн. людей мали хронічну HCV-інфекцію (що можна екстраполювати
як 1% населення), а в Європейському регіоні
ВООЗ – 14 млн. осіб. Щороку у світі від зумовлених HCV-інфекцією хвороб печінки (переважно
цироз печінки і гепатоцелюлярна карцинома) помирають приблизно 399 тис. людей (у 2015 році –
понад 400 тис.). Згідно з повідомленням ВООЗ, з
нагоди Всесвітнього Дня Гепатитів 2017 року
Україна входить до 17 країн світу, у яких зафіксовано високий рівень поширеності хронічних гепатитів, переважно С, і на які припадає 70% світового економічного тягаря цієї хвороби. За ступенем
негативного впливу на здоров’я населення та рівнем захворюваності вірусні гепатити в Україні
займають домінуюче місце в структурі інфекційної
патології [1, 2, 3, 4].
Мікроелементи відіграють важливу роль у нормальному розвитку, здоров’ї та захисті людського організму. Їх дисбаланс, дефіцит чи надлишок
можуть стати причиною різноманітних захворювань. Мікроелементози (диселементози) – тимчасове або тривале порушення елементного складу
організму. Актуальність їх вивчення полягає в
тому, що вони можуть довготривалий час клінічно
не проявлятись, бути фоновими преморбідними
станами, які погіршують перебіг інших захворювань або сприяють їх маніфестації. Крім цього, при
різних соматичних захворюваннях також простежується зміна концентрації або порушення співвідношення елементів в організмі. Мікроелементи беруть участь у багатьох метаболічних шляхах
(ферментативні функції, синтез білка, антиоксидантний захист, імунологічна відповідь та ін.) у
центральному органі обміну речовин – печінці. За
печінкової патології, зокрема хронічного ВГС,
розподіл та метаболізм більшості мікроелементів
порушується, а сам диселементоз ускладнює перебіг гепатиту. Одним із ключових і в той же час
найбільш дослідженим мікроелементом щодо
його ролі в перебігу ВГС є цинк (Zn) [3, 5, 6, 7, 8,
9, 10].
Мета дослідження. Узагальнити інформацію
щодо ролі мікроелементів у перебігу хронічного
вірусного гепатиту С.
Матеріали та методи. Контент-аналіз літератури з питань досліджень концентрації та біологі-
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чної ролі мікроелементів у хворих на хронічний
ВГС.
Результати досліджень та їх обговорення. Zn
та патологія печінки. Zn є важливим мікроелементом, біологічні функції якого можна розподілити
на три категорії: участь у каталітичній активності
ферментів, забезпечення структурної цілісності
білків та регуляція експресії генів. Він входить до
складу приблизно 250 ферментів, що виконують
різноманітні функції в організмі. Всмоктування Zn
відбувається переважно в тонкому кишечнику.
Приблизно 60% всього Zn в організмі міститься в
кістках та м’язах. Zn у крові зв’язується з альбуміном, α2-макроглобуліном та кислотами [6]. Дефіцит Zn може виникати за різноманітних захворювань печінки: зменшена кількість Zn, зв’язаного з
альбуміном, концентрація якого зменшується з
прогресуванням хвороби, а також збільшена кількість Zn, зв’язаного з амінокислотами, призводять
до збільшення його екскреції з сечею, зокрема
через шунтування системи портального кровообігу, порушення всмоктування Zn через зміни слизової оболонки кишечника тонкої кишки та нижчий вміст Zn в печінці через зниження функції
гепатоцитів. Zn має протизапальну, антифіброгенну та антиканцерогенну дію при різних захворюваннях печінки. Деякі дослідження повідомляють
про здатність Zn взаємодіяти з такими важливими
мікроелементами, як Cu та Fe, зменшуючи їх вміст
у тканинах та уповільнюючи процеси окислення
[8, 10]. Печінка є важливою для регуляції гомеостазу Zn та інших мікроелементів, тоді як Zn необхідний для правильної роботи печінки. Зниження
рівня Zn пов’язане як з гострими, так і з хронічними захворюваннями печінки, а дефіцит Zn у сироватці крові пов’язаний із патогенезом захворювань
печінки. Зниження рівня Zn зворотно корелює зі
ступенем ураження печінки та, відповідно, зміною
біохімічних показників. Дефіцит Zn може сприяти
виробленню колагену і активації зірчастих клітин
печінки та негативно впливати на перекисне окислення ліпідів у гепатоцитах [11]. Zn та Cu є антагоністами, зокрема Zn може інгібувати фіброз
печінки, зменшуючи активність лізил-оксидази, а
Cu навпаки сприяє гепатоцелюлярному фіброзу.
Zn інгібує перекисне окислення ліпідів та апоптоз
клітин, зв’язуючись із феритином, який хелатує Fe
(рівень Fe знижується за рахунок збільшення феритину). Окислювальний стрес, викликаний Fe у
печінці, зменшується із зниженням його ж концентрації і, паралельно, може зменшуватись пошкодження печінки. Дефіцит Zn викликає дисбаланс
між функцією Th1 і Th2 на периферії. Вироблення
IFN-γ та IL-2, продуктів Th1, зменшується, тоді як
вироблення IL-4, IL-6 та IL-10 Th2 не змінюється.
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У пацієнтів з дефіцитом Zn знижена його концентрація у печінці є однією з причин порушення регенерації гепатоцитів. Добавки Zn забезпечують
захист на експериментальних моделях тварин від
гострої та хронічної травми печінки, але ці гепатопротекторні властивості до кінця не з’ясовані.
Пероральне вживання Zn у пацієнтів з цирозом
призводить до поліпшення функцій печінки та
забезпечує значне покращення біохімічних показників [12, 13, 14].
Використання Zn в лікуванні ВГС. Існує багато
причин, чому Zn може бути корисним при лікуванні гепатиту С: антиоксидантна функція, регуляція дисбалансу між Th1 і Th2 клітинами, посилення Zn противірусних ефектів інтерферону,
інгібуюча дія Zn в системі репліконів ВГС та гепатопротекторні ефекти металотіонеїну. Деякі дослідження in vitro продемонстрували, що солі Zn
можуть зменшити реплікацію ВГС, ймовірно,
інгібуючи РНК-залежну РНК-полімеразу вірусу,
як це було показано на E.coli. Однак даний потенційний механізм не був досліджений в еукаріотичних клітинах, в яких гомеостаз Zn суттєво відрізняється. За відсутності лікування, ВГС стає причиною значного зниження рівня плазмового Zn.
Тому добавки Zn в дослідженнях ВГС мали за
мету поліпшити результати лікування пацієнтів,
зокрема зменшити запальний процес у печінці та
посилити відповідь на противірусне лікування.
Показано, що споживання біодоступного хелату
Цинк L-карнозину у дозі 150 мг/добу зменшує
рівень маркерів запалення печінки, зокрема АЛТ
та АСТ, в тому числі в поєднанні з противірусним
лікуванням IFN-α [12, 15]. Більше того, Цинк Lкарнозин значно покращував швидкість елімінації
вірусу, особливо у пацієнтів з меншим вірусним
навантаженням. Механізми, що лежать в основі
цих спостережень, залишаються невизначеними,
однак можливе поєднання прямих противірусних
ефектів із посиленням вірусологічної відповіді.
Також добавки Zn мають протизапальну дію у
хворих на хронічний вірусний гепатит С, зменшуючи перевантаження печінки Fe. Крім того, збільшення рівня Zn в сироватці крові безпосередньо
пов’язане з лікуванням противірусними препаратами прямої дії (DAA) і не є результатом збільшення вмісту альбуміну. Інгібування неструктурних білків NS3 та NS5A за допомогою DAA може
бути пов’язано з оптимізацією рівня Zn в сироватці крові у хворих на ВГС. В одному з досліджень,
пацієнти з хронічним ВГС, що отримували терапію DAA, показали загальне зменшення дефіциту
Zn протягом двох років після стійкої вірусологічної відповіді (СВВ) [16, 17]. Серед пацієнтів без
поліпшення рівня Zn вихідна гіпоцинкемія та гіперурикемія були прогностичними факторами стійкого дефіциту Zn, незважаючи на СВВ. Гіпоцинкемія була суттєво пов’язана з гіпоальбумінемією
та фіброзом печінки, що вказує на необхідність
використання добавок Zn навіть після досягнення

СВВ, особливо у пацієнтів із вираженим фіброзом
печінки [18]. Жорстке регулювання гомеостазу Zn
як системно, так і внутрішньоклітинно вказує на
те, що Zn відіграє важливу роль у здоров’ї людини. Хоча він є складовою приблизно 10% людського протеому, Zn (як вільний, та і зв’язаний з
білками) може впливати на різноманітні сигнальні
шляхи, включаючи вірусологічну відповідь. Дослідження in vitro свідчать про те, що вільний Zn
може мати потужний противірусний ефект, що
підтверджується випробуваннями кремів, пастилок
та добавок з високим вмістом вільного Zn. Встановлено, що Zn може відігравати важливу роль як
негативний регулятор реплікації ВГС. Більше того,
білки, що зв’язують Zn, такі як металотіонеїн,
можуть виконувати противірусну функцію [19].
Проте лікування Zn, яке застосовується у терапевтичній дозі та у правильній формі, може суттєво
посилити елімінацію вірусу як при хронічних, так і
при гострих інфекціях. Таким чином, роль Zn як
противірусного препарату полягає в тому, що його
можна використати для покращення вірусологічної відповіді та системного імунітету у пацієнтів з
дефіцитом Zn або з метою специфічного пригнічення реплікації вірусу [20, 21].
Zn і гепатоцелюлярна карцинома (ГЦК). Гіпоцинкемія пов’язана з гепатокарциногенезом у хворих на цироз печінки, зумовленим ВГС. Рівень Zn
в сироватці крові знижувався у зв’язку з хронічним прогресуванням захворювання печінки. На
додаток до контролю інфекції вірусу гепатиту,
дефіцит Zn може бути важливим прогностичним
фактором виживання у пацієнтів із ранньою ГЦК.
Частота ГЦК була значно нижчою в осіб, які
отримували Zn, що може стати одним із методів
профілактики. Однак це було також пов’язане із
вихідним рівнем альбуміну. Іншими словами, ГЦК
траплялася із меншою частотою в групі осіб з
вищими вихідними концентраціями сироваткового
альбуміну, особливо у тих пацієнтів, у яких концентрація Zn в сироватці зросла після терапії Zn. І
навпаки, у групі з низькими вихідними концентраціями сироваткового альбуміну, навіть після суттєвого підвищення концентрації Zn в сироватці
крові після терапії, не спостерігалось тенденції до
зниження кумулятивної частоти ГЦК. Також співвідношення Cu/Zn є предиктором виживання хворих на ГЦК [9, 16, 22, 23, 24].
Інші мікроелементи. Селен (Se) є важливим мікроелементом, що має дуже вузький діапазон концентрацій щодо оптимуму, дефіциту та токсичності.
Se необхідний для синтезу різноманітних захисних
білків, селенопротеїнів та їх метаболітів, які мають
вирішальне значення для підтримки антиоксидантного/ протизапального гомеостазу. Se також є важливим компонентом ферменту глутатіонпероксидази, який запобігає пошкодженню клітин вільними
радикалами. Різні дослідження показали нижчу
концентрацію Se у сироватці крові та еритроцитах
хворих на гепатит B та C. В одному з досліджень
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оцінювали концентрацію Se та Zn у біологічних
зразках (сироватка та кров) хворих на ВГС до та
після 30 днів прийому рослинних та мультимінеральних фармацевтичних добавок. Контролем
були здорові люди відповідної вікової категорії.
Було виявлено нижчі рівні Zn і Se в біологічних
зразках пацієнтів із ВГС. Такі основні мікроелементи, як Zn, Se та Cu, не тільки діють як антиоксиданти, але також відіграють важливу роль у багатьох метаболічних процесах у печінці. Порушення
їх гомеостазу може посилити реплікацію ВГС,
фіброз печінки та інсулінорезистентність, зменшуючи ефективність противірусної терапії у хворих на хронічний ВГС. Концентрація Se у крові

зменшується пропорційно тяжкості ураження печінки, спричиненого ВГС. В одному з досліджень,
одночасна наявність ВГС-інфекції та неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) призводить до більш серйозних порушень в гомеостазі
основних мінеральних речовин (Zn, Se та Cu),
посилюючи окислювальний стрес та запалення.
Такі стани можуть спричинити низький рівень
СВВ до терапії проти ВГС. Хоча механізм, який
лежить в основі зв’язку між мінеральними речовинами плазми та НАЖХП у пацієнтів із хронічним
гепатитом С, невідомий, розвиток НАЖХП може
потенційно сприяти порушенню гомеостазу цих
мінералів [8, 10, 25, 26, 27].
Таблиця 1

Узагальнена роль деяких мікроелементів у ВГС-інфекції та імунній відповіді [8]

Zn

Fe

Se

Cu
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Механізм дефіциту/
надлишку

Роль у життєвому
циклі ВГС

Гострий ВГС стимулює індукцію IL-6,
стимулюючи поглинання Zn гепатоцитами
через транспортер
цинку Zip14.

Zn є негативним
регулятором реплікації ВГС

Через окислювальний
стрес, опосередкований білками ВГС,
гепсидин знижується,
збільшуючи феропортин-опосередковане
всмоктування Fe.

Fe сприяє ВГС через фактор ініціації
3, білки La, та
зв’язування клітинних факторів із
внутрішнім місцем
входження рибосоми ВГС. Пригнічує
активність полімерази NS5B.

Можливе порушення
всмоктування або вірусна секвестрація.

Печінкове накопичення Cu-металотіонеїну
сприяє перевантаження печінки Cu.
Зменшення жовчної
секреції Cu.

Роль у пошкодженні тканин/ фіброзі
Zn пригнічує проліферацію та
синтез колагену в зірчастих
клітинах печінки за рахунок
збільшення металопротеїнази
13. Сприяє апоптозу зірчастих
клітин та зменшує ріень колаген IV типу. Інгібує IFN-λ3.

Роль у відповіді
на лікування
Добавки Zn зменшують реплікацію ВГС in vitro,
покращують відповідь на IFN-α
та збільшують
елімінацію ВГС.

Відкладення Fe в печінці хворих на ВГС сприяє утворенню
активних форм кисню, індукуючи перекисне окислення
ліпідів та дисфункцію мітохондрій. Fe асоціюється з більшою поширеністю гепатоцелюлярної карциноми у хворих
на ВГС.

Флеботомія незначно посилює
стійку вірусологічну відповіль.
При терапії IFN,
зменшує АСТ та
некротичне запалення.

ВГС пригнічує експресію селензалежної глутатіонпероксидази, стимулюючи
внутрішньоклітинне
поширення ВГС та
збільшуючи вірусні
навантаження.

Рівень Se знижується пропорційно у печінковому фіброзу і
призводить до накопичення
пероксидів ліпідів. Це призводить до експресії судинного
ендотеліального фактора росту та IL-8, прискорюючи ріст
гепатоцелюлярної карциноми.

Se з α-ліпоєвою
кислотою та силімарином
покращує рівень
АЛТ / При прийомі з вітаміном
Е та аскорбіновою кислотою –
не впливає на
АЛТ вірусне навантаження.

Наночастинки оксиду купруму (CuО)
інгібують інфекційність (заразність)
ВГС in vitro.

Печінковий Cu збільшується
при фіброзі печінки
і позитивно корелює з колагеном IV типу. Cu, який
зв’язаний з металотіоїном,
стимулює утворення гідроксильних радикалів у щурів,
викликаючи пошкодження
печінки та фіброз.

Дані відсутні.
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У дослідженнях, що стосувалися вивчення мікроелементів-металів, виявлено помітні розбіжності у
розподілі виділених мікроелементів у крові хворих на
гепатит С у порівнянні зі здоровими. Середні рівні
більшості есенціальних металів були помітно вищими
в крові здорових осіб; тим не менш, хром (Cr) реєстрували у підвищених концентраціях у крові хворих на
ВГС. Так само середні рівні K, Mg, Zn, Li та Co не
суттєво відрізнялися в крові обох груп (рис.1). Рівні
досліджуваних металів також виявляли гендерні диспропорції в крові пацієнтів та здорових донорів. Кореляційне дослідження виявило помітно різні взаємні
варіації мікроелементів у крові двох груп. Аналіз
основних компонентів та кластерний аналіз також
підтвердили різноманітність вмісту мікроелементів у
крові хворих на гепатит та здорових, що свідчить про
те, що наявність ВГС суттєво впливає на баланс мікроелементів [28]. В іншому дослідженні концентрації
Zn у плазмі крові були значно нижчими у пацієнтів із
позитивним аnti-HCV, ніж у контрольній групі. Однак
концентрації Cu та Fe у плазмі крові у осіб, які мали

аnti-HCV (+), були значно вищими, ніж у здорових
осіб. Те саме стосується концентрації Pb, Cd та Al. Ці
порушення, імовірно, пов’язані з їх окислювальним
стресом. Дисбаланс прооксидантної та антиоксидантної систем може бути причиною запальних реакцій і,
таким чином, прогресування ураження печінки [29]. У
іншому дослідженні оцінювали також зв’язок макро- і
мікроелементів з показниками імунітету, зокрема у
хворих на хронічний ВГС (рис. 2). Було встановлено,
що у хворих на хронічний ВГС серед цитокінів найбільше число зв’язків встановлено для ФНП-α (п’ять
кореляцій) і ІЛ-6 (чотири зв’язки). ФНП-α виявив
достовірні зворотні кореляції з Zn, К, Na, церулоплазміну і пряму з Cu. ІЛ-6 утворює прямі зв’язки з гаптоглобіном, Zn, Fe і зворотний з К [30]. Отже, наявність
хронічного запального процесу у хворих на ХГС
сприяє виникненню макро- і мікроелементозів, які
мають патогенетичну дію на обмін цитокінів, що є
регуляторами функціонування імунної системи.
Отримані результати зумовлюють необхідність подальших досліджень [21, 28, 29, 30].

Примітка: Hepatitis patient – пацієнти з ВГС; healthy donors – здорові особи; ppm (parts per million) – мільйонна частка; range – діапазон; mean – середнє арифметичне; median – медіана; SD – стандартне відхилення; Skew – коефіцієнт
асиметрії.

Рис. 1. Статистичні параметри розподілу для концентрації металів (ppm) у крові хворих на ВГС та здорових осіб [30].

Рис. 2. Кореляційна структура взаємодії макро- і мікроелементів із показниками імунітету у хворих на
хронічний ВГС [28].
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Висновки. Проаналізовані результати досліджень доповнюють дані щодо ролі мікроелементів Zn, Fe, Se, Cu у перебігу хронічного гепатиту С, та можливості використання цинку у
складі противірусної терапії у пацієнтів із хронічним гепатитом С та його дефіцитом для пок-

ращення вірусологічної відповіді та системного
імунітету.
Перспективою подальших досліджень є вивчення мікроелементного статусу у пацієнтів з
ВГС для більш точного розуміння патогенезу захворювання та оптимізації тактики лікування.

Інформація про конфлікт інтересів. Конфлікту інтересів немає.
Інформація про фінансування. Фінансування не передбачене, оскільки стаття оглядова.
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