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БІЦИКЛОЛ® – оригінальний препарат для

патогенетичної терапїі захворювань печінки
XXI століття – це час високих технологій, еволюції та адаптації мікроорганізмів.
Зараз з’являється все більше факторів, що викликають функціональну напругу та/або
ушкодження печінкової паренхіми. На сьогоднішній день хронічні захворювання займають
одне з провідних місць. Саме в печінці здійснюється ряд життєвоважливих функцій, що
спрямовані на постійний синтез нових сполук, знешкодження багатьох токсичних речовин,
синтезуються фактори специфічного захисту організму та багато іншого. Незважаючи на
різноманітність механізмів, що викликають ушкодження печінки, всі вони призводять до
типових патоморфологічних змін – цитолізу гепатоцитів, некрозу паренхіми печінки, що
поступово призводять до формування фіброзу та цирозу печінки. Під час підбору програми
лікування обов’язковим є застосування етіотропної терапії. Проте, не завжди можливо
впливати на причину, що викликала захворювання. Саме тому питання патогенетичної
терапії, яка дозволяє мінімізувати вплив етіологічного фактору та провести необхідну
корекцію всіх ланок патогенезу захворювання, є актуальним.
Біциклол® – оригінальний лікарський препарат, розроблений в Інституті Матерія
Медіка Академії медичних наук Китаю. Використовується в лікуванні гепатитів
різної етіології вже близько 15 років. Його перевагою є виражений протизапальний та
антифібротичний ефекти. Біциклол – це поєднання традицій та сучасних технологій!
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Експерт Лі Янь – Керівник відділу
з вивчення метаболізму лікарських
речовин Інституту Матерії Медіка
Китайської Академії Медичних Наук

Китайська Академія Медичних Наук інституту
Матеріа Медіка – одна з провідних державних установ
Китаю. В Академії працює 495 співробітників, серед
яких 123 наукових співробітника, а також 5 академіків
Китайської Академії. Діяльність інституту сконцентрована
на фундаментальних наукових дослідженнях та розробках
інноваційних препаратів.
Гепатопротектор Біциклол® з’явився на фармацевтичному ринку Китаю в листопаді 2001 року та
був включений в чисельні протоколи та керівництва
щодо лікування захворювань печінки. Біциклол® – це
абсолютно новий синтетичний лікарський препарат
(Рис.1). Діюча речовина Біциклолу синтезована на основі
Шизандрину С, що отримують із Лимонника китайського.
Біциклол можна сміливо назвати плодом гармонійного
поєднання стародавніх традицій східної медицини з
найсучаснішими фармацевтичними технологіями.
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Рисунок 1. Стадії дослідження та розробки Біциклолу
Як відомо, головну роль в продукції сполучної тканини в печінці відіграють Зірчасті (стелатні) клітини
печінки (ЗКП), котрі знаходяться в тісному функціональному зв’язку з гепатоцитами та макрофагами печінки –
клітинами Купфера. В результаті активації ЗКП та клітин Купфера прозапальними цитокінами, в тому числі
ФНП, продуктами перекисного окислення ліпідів, ініціюється процес трансформації ЗКП в міофібробласти
з утворенням великої кількості позакліткового матриксу, що призводить до фіброзу. Апоптоз ушкоджених
гепатоцитів також стимулює фіброз.
Біциклол пригнічує фактори регуляції запалення – фактор некрозу пухлини -α (ФНП-α), інтерлейкіни -1,
4, 10, а також гальмує утворення вільних радикалів. Ці процеси підвищують рівні природних антиоксидантів
(глутатіон), зменшують запалення та оксидативне ушкодження, пригнічують апоптоз клітин печінки. Це
призводить до стабілізації мембрани гепатоцитів, покращенню функції мітохондрій та захищає структуру
та функції ДНК ядер гепатоцитів. Такий механізм дії виражається в протизапальному, антиапоптичному,
антифібротичному, антиоксидантному
та цитопротективному ефектах.
Одним із найбільш ранніх та
показових ефектів БІЦИКЛОЛУ є
нормалізація активності трансаміназ
– АЛТ та АСТ із підтвердженим
на
періодом «післядії», тобто збереженням
80%
нормальної АЛТ та АСТ після відміни
препарату. За даними Кокранівського
огляду (1*), що поєднав в собі 10 клінічних досліджень щодо застосування
Біциклолу у пацієнтів з хронічним
вірусним гепатитом В і С, застосування
До лікування
Через 12 тижнів
Біциклолу в монотерапії дозволяє
досягти нормалізації показника АЛТ у
95% пацієнтів (Рис. 2).
Рисунок 2. Динаміка показника АЛТ
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За
даними
відкритого
багатоцентрового постмаркетингового
клінічного дослідження, яке охопило
Хронічний вірусний
2200 пацієнтів з ХВГВ і ХВГС, які приймали
гепатит С
Біциклол 24 тижні в дозуванні 75 мг,
а потім ще 12 тижнів перебували під
наглядом (2*). Застосування Біциклолу
в монотерапії призвело до нормалізації
АЛТ вже через 12 тижнів та дозволило
утримати цей показник стабільним ще
12 тижнів після припинення прийому
препарату. (Рис.3)
Антифібротична ефективність
До лікування Через 12 тижнів Через 24 тижня Через 12 тижнів
Біциклолу
підтверджена
даними
лікування
лікування
після закінчення
лікування
дослідження пацієнтів з ХВГВ (3*).
Пацієнти приймали Біциклол в
дозуванні 75 мг на добу протягом
Рисунок 3. Динаміка показника АЛТ
6 місяців. На фоні лікування
Біциклолом відмічається покращення
показників ступеня запальної активності (АЛТ), серологічних маркерів фіброзу ламініну (LN), колагену (C-IV),
амінотермінального пропептиду (PIIIP), гіалуронової кислоти (HA). Дані парних біопсій підтвердили зменшення
скупчення колагену, зменшення гіперплазії сполучної тканини, зменшення запальної інфільтрації. Таким чином,
застосування Біциклолу дозволяє редукувати запальну реакцію в печінці, захищати гепатоцит від руйнування,
зменшувати синтез та вироблення позаклітинного матриксу, сприяти деградації та абсорбції колагену.
На фоні терапії Біциклолом достовірно покращується детоксикаційна, білковосинтетична функція печінки,
знижуються процеси перекисного окислення ліпідів, уповільнюється процес розвитку фіброзу в печінці.
Результати численних клінічних досліджень продемонстрували, що Біциклол® – ефективний та
безпечний препарат у лікування хронічних вірусних гепатитів В і С, хронічних захворювань печінки не вірусної
етиології, таких як НАЖХП, алкогольна хвороба печінки, токсичні (медикаментозні) ураження печінки, цироз.
Біциклол® можна використовувати при хронічних гепатитах різної етиології в якості монотерапії та в
комбінаціях із базовою терапією.
Вплив Біциклолу на біохімічні показники функції печінки дозозалежний. Пацієнтам, що потребують
сильного протизапального ефекту, може бути призначений препарат в добовій дозі 150 мг. Клінічні дози
Біциклолу та тривалість терапії залежать від типу гепатиту. Звичайна
доза складає 25-50 мг три рази на день per os протягом трьох –
шести місяців. За необхідності, цей період можна подовжити. Дозу
рекомендується зменшувати поступово протягом місяця за умови
контролю стабільності показників сироваткових трансаміназ.
Препарат не має клінічнозначущих побічних ефектів. Його можна
застосовувати для пацієнтів похилого віку.
Дослідження щодо препарату Біциклол продовжуються.
Основними напрямками досліджень зараз є не тільки подальше вивчення
ефективності препарату у різноманітних профілів пацієнтів, але й
вдосконалення молекули та створення пролонгованої форми препарату.
Вірусний гепатит В

Професор Гуо Ябінг –
заступник керівника
асоціації інфекційних
хвороб Китаю, директор
центру раку печінки
лікарні Nanfang, Південного
мед. університету
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Професор Гуо Ябінг продемонстрував ефективність Біциклолу в
лікуванні гепатитів. Гепатит – захворювання печінки, що спричиняється
вірусами, вживанням лікарських засобів, алкоголю, а також захворювання,
що розвивається внаслідок метаболічних порушень. Останніми
роками захворюваність вірусним гепатитом зростає. Особливої уваги
заслуговують вірусні гепатити В і С через їх широке розповсюдження
та прогресуючий перебіг. В останні роки в Китаї спостерігається також
зростання захворюваності гепатитами не вірусної етіології. Нерідко
цьому сприяє поширення західного способу життя та стереотипів
харчування серед молоді Китаю, що призводить до збільшення відсотку
людей із зайвою вагою та алкогольною залежністю в популяції.
Протизапальна та захисна терапія печінки, яка дозволяє
зупинити запалення в тканині печінки та домогтися більш швидкого
та вираженого клінічного результату, залишається важливим та

невід’ємним компонентом лікування гепатиту. Високий рівень АЛТ слугує фактором несприятливого
прогнозу при вірусних гепатитах В і С. Підйом активності АЛТ прямопропорційний ступеню некрозу тканини
печінки. За високого рівня АЛТ існує вірогідність розвитку цирозу та раку печінки. Терапія протизапальними
гепатопротекторами проводиться незалежно від наявності ефективного етіологічного лікування.
Гепатопротектор Біциклол®, захищений правом на незалежну міжнародну інтелектуальну власність,
з’явився на фармацевтичному ринку Китаю в листопаді 2001 року та був включений до численних протоколів
та керівництв щодо лікування захворювань печінки. Біциклол® являє собою абсолютно новий синтетичний
лікарський препарат. Китайськими вченими проведений ряд фундаментальних доклінічних та клінічних
досліджень гепатопротективних властивостей Біциклолу. Біциклол ефективніше, ніж інші гепатопротектори,
нормалізує рівень АЛТ, що підтверджено результатами досліджень та Кокранівським оглядом (1*).
Одним з фундаментальних механізмів дії Біциклолу є його здатність пригнічувати продукцію
ФНП, а також попереджувати апоптоз гепатоцитів, стимульований фактором некрозу пухлини альфа
та цитотоксичними Т-клітинами. Застосування Біциклолу знижує вироблення ФНП, збільшує продукцію
протизапальних та знижує продукцію прозапальних цитокинів, підвищує рівень Т-хелперів та знижує рівень
Т-супресорів, збільшує продукцію ІФ-гамма, що говорить про виражену імунокорегуючу дію препарату у
пацієнтів із вірусними гепатитами відповідно до досліджень (4*, Табл. 1).
Таблиця 1. Вплив терапії Біциклолом (150 мг/день) на деякі показники імунної системи хворих з ХВГС.
Досліджувані
показники
ФНП, пг/мл
ІФ-гамма, пг/мл
Тх
Тс
ИЛ-8, пг/мл
ИЛ-10, пг/мл

Норма

До лікування
(n-20)

Після 7 місяців терапії
Біциклолом (n-20)

< 50,0
96,0+
25-35%
17-25%
8,3+0,5
90,0+4,0

74,21+
67,95+
22%+
27%+
14,8+1,95
66,76+4,08

58,36+
93,08+
28%+
25%+
10,4+0,9
80,64+2,7

У пацієнтів із вірусними гепатитами Біциклол не впливає на ефективність одночасновживаних
противірусних препаратів. Він здатний зупиняти утворення та розвиток фіброзу.
Біциклол істотно зменшує ушкодження печінки, викликане цитотоксичною хіміотерапією. Біциклол не
тільки усуває прояви гепатотоксичності, що пов’язані з цитотоксичною терапією, але й запобігає ураження
печінки на фоні хіміотерапії. Ефективність Біциклолу вивчалася у пацієнтів, які проходили курси хіміотерапії
(5*). В дослідження включено 62 пацієнти із різноманітними формами раку. Вони пройшли 2 курси хіміотерапії.
Біциклол по 150 мг/доба був призначений після першого курсу хіміотерапії та сумісно з другим курсом
хіміотерапії. Терапія Біциклолом за 8 діб лікування, дозволила повноцінно відновити функціональний стан
печінки – нормалізувати показник АЛТ після курсу хіміотерапії, а при прийомі Біциклолу з курсом хіміотерапії
утримати показник АЛТ в межах норми під час лікування. (Табл. 2, Рис. 4).

98,5

25,7

29,7

29,7
13,4

Біциклол після курсу ХТ
АЛТ до курсу ХТ

АЛТ після курсу ХТ

Біциклол разом з ХТ
АЛТ після Біциклолу

Таблиця 2. Динаміка показників АЛТ у пацієнтів, що проходили курс хіміотерапії
та терапії Біциклолом
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Таким чином, застосування Біциклолу дозволяє досягти:
– Біохімічної ремісії – нормалізація активності сироваткових трансаміназ (АЛТ і АСТ)
– Зниження активності запального процесу в печінці – зниження продукції ФНП, індукції вироблення
ендогенного ІФ – гамма, нормалізації співвідношення про- та протизапальних цитокинів
– Антиоксидантного захисту гепатоцитів – пригнічення окисного стресу та перекисного окислення ліпідів
– Гістологічного покращення – зниження запальної активності, зупинка та профілактика фіброзу
– Підвищення якості життя пацієнтів
– Покращення довгострокового прогнозу при хронічних гепатитах
Професор Мао Імінь у своїй доповіді
“Досягнення в діагностиці та лікуванні жирової
хвороби печінки”продемонстрував сучасний погляд
на ЖХП. Розповсюдження НАЖХП в Китаї складає в
середньому 24%, а групах високого ризику значно
вище: у пацієнтів з ожирінням розповсюдженість –
70-80%, у пацієнтів із ЦД – 35%, у пацієнтів з
дисліпідемією – 57% (6*). В етіології розвитку даного
захворювання розглядається вплив двох факторів –
екзогенного та ендогенного. На сьогоднішній день
вже відомо 20 генів, відповідальних за розвиток
жирової хвороби печінки. НАЖХП – це прогресуюче
захворювання, що включає наступні стадії – стеатоз,
стеатогепатит, цироз. Найбільш загрозливим
ускладненням
НАЖХП
є
гепатоцелюлярна
Професор Mao Імінь – керівник кафедри
карцинома (ГЦК). В даній клініці проаналізовані
гастроентерології Госпіталю Renji
історії хвороб 132 пацієнтів з НАЖХП за 10 – 18 років
при Медичному Факультеті Університету
спостереження з початковою стадією фіброзу F 0-1.
Shanghai Jiao Tong; заступник голови Комітету
Прогресування захворювання до стадії фіброзу F
Експертів Жирової Інфільтрації Печінки
3 відбулося у 24,7%, а до цирозу – у 3,4%!!! Стадія
фіброзу є найбільш точним прогнозом смертності
Асоціації Китайських Лікарів
при НАЖХП.
Професор Мао Імінь зупинився на методах
оцінки ступеню фіброзу. Серед неінвазивних методів діагностики ступеню фіброзу печінки він виділив –
фіброскан та використання сироваткових біомаркерів (наприклад, шкала NAFLD fibrosis score) (13*). Найбільш
точною є гістологічна діагностика. Використання індексу NAS дозволяє оцінити ступінь важкості захворювання
з урахуванням трьох показників – стеотаз, запалення та балонна дистрофія гепатоцитів. Основними цілями
терапії НАЖХП є збільшення тривалості життя пацієнтів та покращення якості життя пацієнтів, затримка
чи запобігання прогресування захворювання печінки, метаболічного синдрому та серцево-судинних
захворювань. Він відмітив, що дієта та фізичні вправи обов’язково повинні бути рекомендовані пацієнту, але
вони тільки зменшують ступінь стеотазу! При розвитку у пацієнта стеатогепатиту необхідно застосування
медикаментозної терапії, проте вибір лікарських засобів залишається дискутабельним.
В Китаї для лікування ЖХП широко
використовують Біциклол. Механізм його дії тісно
110,0
пов’язаний із захопленням вільних радикалів,
100,0
запобіганням перекисного окислення ліпідів,
Динаміка АЛТ
захистом мембран клітин та функції мітохондрії,
90,0
пригніченням запальних цитокинів, а також
80,0
у властивості послаблювати ефект окисного
70,0
стресу, пригнічувати прояв фактору некрозу
60,0
пухлини (ФНП-α).
50,0
Даний
механізм
дії
забезпечує
40,0
виражені переваги Біциклолу перед іншими
30,0
гепатопротекторами.
Професор
ознайомив
20,0
присутніх з даними рандомізованого дослідження
баз
12 тижнів
24 тижнів
щодо застосуванню Біциклолу у пацієнтів з
неалкогольним стеатогепатитом та порушенням
Біциклол
Вітамін E
толерантності до глюкози, яке завершилось в 2013
р (7*). Досліджувана група (112 хворих) отримувала
базисну терапію – метформін (500 мг тричі на добу)
Рисунок 5. Динаміка показників АЛТ і АСТ
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в поєднанні з Біциклолом (25 мг тричі на добу) протягом 24 тижнів. Контрольна група (111 пацієнтів) отримувала
базисну терапію метформіном (500 мг три рази на день) і вітаміну Е (100 мг три рази на день) також протягом 24 тижнів.
Всього 66 хворим з обох груп були виконані парні біопсії печінки ( до та після терапії). Дослідження показало, що
ефективність Біциклолу статистистично переважала таку в групі пацієнтів, що отримували вітамін Е. За результатами
дослідження пацієнти в групі, що приймали Біциклол, досягли норми АЛТ/АСТ вже через 12 тижнів (Рис. 5).
Також по даним гістологічного дослідження у пацієнтів в групі, що приймали Біциклол, мали достовірне
зменшення стеатозу в 2 рази, запалення в 4,3 рази, балонної дистрофії в 1,6 рази, фіброзу в 1,3 рази і основного
показника NAS в 2,3 рази. За показником NAS пацієнти досягли норми. (Рис.6).

Гистологія печінки
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Група Біциклолу

4,81 4,87

Група вітаміну E

5
4
3
2

2,93
1,63

0,94

0,87

1,2

1,31 1,47

До
лікування

Через
24 тижня

Запалення

До
лікування

Через
24 тижня

Стеатоз

0,94 1,07

0,81 0,87

0,38

1
0

2,13

1,88 1,93

1,47

До
лікування

Через
24 тижня

Балонна дистрофія

До
лікування

Через
24 тижня

NAS (активність
жирової дистрофії)

До
лікування

0,75

1,00

Через
24 тижня

Фіброз печінки

NAS: коефіцієнт активності NAS, є кількісною системою оцінки для постановки діагнозу НАЖХП та оцінки ефекту лікування,
є сумою трьох показників: стеатозу, запалення та балонної дистрофії.

A – Фарбування гематоксиліном-еозином –
До лікування: гепатоцити при важкій жировій
дистрофії (до 70 %), прояв балонної дегенерації,
запалення помірне.

A

B

B – Фарбування гематоксилином-еозином –
Після лікування: відновлення клітин печінки.
Відсутність запалення дольок та балонної дегенерації
C – Фарбування по Массону –
До лікування: тканини печінки ушкоджені,
спостерігається виражений перисинусоїдальний
фіброз.

C

D

D – Фарбування по Массону –
Після лікування: тканини печінки в нормі,
відсутність гіперплазії фіброзної тканини
чи перисинусоїдального фіброзу.

Рисунок 6. Зміна в гістології печінки в обох групах
Таким чином, завдяки своєму багатогранному патогенетичному впливу, а також високому профілю
безпеки, Біциклол може успішно використовуватись в лікуванні хронічних вірусних гепатитів В і С, токсичних,
медикаментозних гепатитів, алкогольної хвороби печінки та неалкогольного стеатогепатиту.
Професор Національної лікарні Пекіну Мен Цінхоа в своїй презентації “Епідеміологія та сучасний
погляд на Алкогольну хворобу печінки” зупинилась на питаннях АХП. В патогенезі хронічного алкоголізму
виділяють два основні моменти: наркотичний вплив алкоголю на структури та процеси центральної нервової
системи і токсичний вплив алкоголю та продуктів його розпаду на органи та тканини організму – печінку,
серце, підшлункову залозу. В світі близько 1500-2000 млн. людей зловживають алкоголем. (8*) Із зростанням
споживання алкоголю зростає рівень смертності, особливо від цирозу печінки. Так, в Англії приблизно
¼ частина всіх випадків хронічного агресивного гепатиту, пов’язана з вживанням алкоголю. В Норвегії
алкоголь є причиною в 53% цирозу печінки. До недавнього часу в Китаї соціальні норми підтримували
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помірне споживання алкоголю. Майже третина населення країни
погано засвоює спирт, і саме тому часто утримується від вживання
алкоголю. Однак, рівень споживання алкоголю в Китаї зріс в рази
за останні 20 років. За даними 31-го лікувального закладу в Пекіні,
кількість випадків алкогольної хвороби печінки зросла на 33% за
останні 5 років. (9*).
Терапія алкогольної хвороби печінки повинна включати – відмову
від алкоголю, дієтотерапію, медикаментозну терапію та трансплантацію
печінки у випадку розвитку цирозу (10*). З лікарських засобів
застосовуються всі види психотропних препаратів: антидепресанти,
нейролептики, транквілізатори, відповідно до стандартів лікування
наркологічних захворювань. До цих пір не винайдений препарат
«від тяги до алкоголю». При цьому, велике значення приділяється
медикаментозному відновленню функції печінки та зупинці розвитку
фіброзу. У зв’язку з цим, виникає необхідність застосування препаратів
із доведеною протизапальною та антифібротичною дією.
Результати експериментального дослідження, проведеного при
Мен Цінхоа – Професор
алкогольному уражені у мишей, підтвердили ефективність Біциклолу.
(11*) Алкогольна інтоксикація призводить до різкого підвищення АЛТ
Національної лікарні Пекіну
і викликає зміни в тканинах печінки – зростає запальна інфільтрація.
Профілактичний прийом Біциклолу відновлює клітини та зменшує
вираженість запалення в тканинах печінки. В моделі хронічного
алкогольного
ураження
печінки у мишей ми можемо
АЛТ
Тригліцериди - ТГ
бачити, що Біциклол як в
U/dL
mg/dL
67.9
284.0
групі лікування, так і в групі
70
300
профілактики
має
схожі
60
250
205.6
результати
–
зниження
АЛТ
50
194.7
200
35.9
до
норми
чи
утримання
37.5
36.4
40
АЛТ в нормі. Такий самий
#
#
150
30
104.6
позитивний вплив і на рівень
**
**
*
**
100
20
тригліцеридів (Рис. 7).
10
50
Загальновідомо,
що
0
0
при
ушкоджені
печінки
С
M
T
Y
С
M
T
Y
разом
із
підвищенням
активності АЛТ, АСТ також
ушкоджується структура та
Рисунок 7. Динаміка показників АЛТ і ТГ при алкогольному
функція мітохондрій. (Рис. 8)
експериментальному уражені печінки у мишей.
На рисунку представлені три
С – норма, М – алкогольне ураження, Т – терапія
зображення
електронного
з Біциклолом, Y – профілактика Біциклолом
контрастного
мікроскопу.
В нормальних умовах (рис.
А,В) мітохондрія має форму
лотосу
в
поперечному
A,B:
розрізі. Після ушкодження
норма
(рис. С, D) структура повністю
Біциклол сприяє
зруйнувалася.
Прийом
захисту
Біциклолу
(рис.
Е,
F)
показує,
C,D:
мітохондрій при
Пошкодження
що структура мітохондрій
парацетамолпарацитамолом
індукованому
повністю
відновилась.
ушкодженні
Таким
чином,
Біциклол
відіграє
вирішальну
роль
E,F:
у
відновленні
функцій
парацетамол
+
мітохондрій. Також, Біциклол
Біциклол
пригнічує
вивільнення
цитохрому С з цитоплазми
печінки
та
покращує
Рисунок 8. Гістологічна картина печінки при парацетамол–індуко- мітохондріальний метаболізм
та енергетичний обмін. (12*)
ваному експериментальному уражені печінки у мишей
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Біциклол демонструє виражений протективний ефект при алкоголь – індукованому уражені печінки.
Гепатопротекторна дія Біциклолу найбільш вірогідно обумовлена його здатністю послабляти оксидантний
стрес, пригнічувати експресію цитокинів як на білковому, так і на генному рівнях, послаблювати активацію
клітин Купфера шляхом зменшення рівня ендотоксину плазми, покращувати енергетичний обмін та
нормалізувати структуру мітохондрій та гепатоцитів.
Професор, д.мед.н., директор ДУ «Національний
інститут терапії ім. Малої Л.Т. НАМН України» – Фадєєнко
Галина Дмитрівна в своєму докладі на 18 Національній школі
гастроентерологів та гепатологів України висвітлила питання
гепатопротекції при коморбідних станах. Частота коморбідності
при неінфекційних захворюваннях прогресивно зростає. Вона
пов’язана із зростанням основних захворювань, зі старінням
населення.
Печінка є учасником всіх фізіологічних та патологічних
метаболічних процесів. Тому патологія печінки може виникнути
як самостійний фактор ризику (наприклад, НАЖХП підвищує
кардіоваскулярні ризики), так і як наслідок (реакція) печінки на
захворювання. Стеатогепатит розвивається як ускладнення/
прогресування хвороби чи внаслідок лікування хвороби.
Найбільш часто ураження печінки спричинені лікарськими
препаратами. Серед найбільш гепатоксичних – статини,
Фадєєнко Галина Дмитрівна –
аміодарон, антибіотики, НПЗП, сульфаніламіди, цитостатики
Професор, д.м.н., директор ДУ
та інші. На сьогоднішній день висока актуальність прояву
«Національний інститут терапії
стеатогепатиту внаслідок прийому/отруєння алкоголем,
ім. Малої Л.Т. НАМН України»
дериватами неякісних алкогольних напоїв. Всі хвороби
«метаболізму» поєднуються з НАЖХП: ІР – в 92%, дисліпідемія –
в 87%, абдомінальне ожиріння – в 69%, артериальна гіпертензія – в 36%, ЦД – в 33% випадків. Корекція
метаболічних порушень при коморбідності неможлива без корекції порушень функції та структури печінки.
Універсальною реакцією печінки на ушкодження є оксидантний стрес, стеатоз, запалення, фіброз та цироз.
Індексом запальної активності в печінці, а також фактором, що визначає стратегію терапії, є показник
АЛТ. Галина Дмитрівна відмітила, що гепатопротектором, що значно за інші впливає на показник АЛТ, є
Біциклол®. Застосування Біциклолу дозволяє знизити АЛТ вже протягом першого місяця, а також домогтися
його стійкої нормалізації. Висновок Кокранівського огляду свідчить, що частота нормалізації АЛТ становить
95% у пацієнтів з вірусним гепатитом на фоні прийому Біциклолу® протягом 12 тижнів (1*).
Дане клінічне спостереження підтверджує ці висновки Кокранівського товариства.
Хворий В., 62 роки, економіст. 11 років тому встановлений ДЗ: ХВС, хр. панкреатит. Специфічна ПВТ
протипоказана. Рівень вірусного навантаження 1,1 млн. копій , ІМТ<25 кг/м, рівень цукру 5,7 моль/л. У вересні
2015 року встановлений ДЗ: цироз печінки. На фоні стандартної терапії протягом цих років зберігалась
висока активність печінкових трансаміназ. Біциклол® в дозі 75 мг/добу був призначений в липні 2016 року
терміном на 6 місяців. Протягом цього часу показник АЛТ знизився з 196 Од/л до 35 Од/л, нормалізувався
рівень загального білірубину. Результати Фіброскана також вражають. Фіброз стадія F 3-4 (12 kPa) висновок
від 10.05.2016 на фоні терапії Біциклолом зменшився до стадії F 2 (8,2 kPa) – висновок від 11.01.17
Така ефективність від терапії Біциклолом пояснюється механізмом його дії. Біциклол® пригнічує
продукцію прозапальних цитокинів, ФНП; блокує розвиток оксидантного стресу, індукованого дисфункцією
мітохондрій гепатоцитів, зменшує некроз і апоптоз нормальних клітин печінки, покращує функцію мітохондрій
гепатоцитів.
Вище вказане демонструє доцільність застосування Біциклолу® при хронічних гепатитах різної етіології
в якості монотерапії і в комбінації зі стандартною терапією.
Зав. кафедрою інфекційних хвороб Запорізького державного медуніверситету, професор, д.мед.н.
Рябоконь Олена Вячеславівна поділилась клінічними прикладами застосування Біциклолу.
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК 1. Застосування Біциклолу у хворого із неалкогольним стеатогепатитом
Пацієнт 45 років із неалкогольним стеатогепатитом. Показник АЛТ підвищений до 4N, підвищені показники
ЗБ – 2N, ЗХ – 2N, ТГ – 2N, ЛПНЩ – 2N, ЛПВЩ – 0,96 (>1,4 норма) та при біопсії печінки виявлений помірний
крупно – мілковезикулярний стеатогепатит (S2), слабкий (F1) портальний фіброз із помірно вираженою (A 2-3)
запальною інфільтрацією. Пацієнту був призначений Біциклол в дозі 2 т.*3 рази на день. Через місяць терапії
нормалізація АЛТ та знизився рівень холестерину. Пацієнт самостійно знизив дозу до до 1 т.*3 рази на день, що
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призвело до підвищення АЛТ. Пацієнт був переведений на початкове
дозування. Через 6 місяців терапії АЛТ і ЗБ – норма, ліпідний спектр –
ЗХ – зниження на 35%, ЛПНЩ – зниження на 22%, ТГ – зниження на
17%, ЛПВЩ – підвищення на 9%.

Рябоконь Олена
Вячеславівна –
Професор, д.м.н,
зав. кафедрою інфекційних
хвороб Запорізького
державного
медуніверситету

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК 2. Застосування Біциклолу у хворого
ХГС з відсутністю відповіді на ПВТ.
Пацієнт Н., 50 років. Діагноз: Хронічний гепатит С, HCV-RNA
1b генотип, низької активності із позапечінковими проявами:
аутоімунний тиреоїдит, субклінічний гіпотиреоз. Скарг не пред’являв.
Виявлений під час профогляду.
Вірусне навантаження – HCV-RNA – 2,5x105 , АЛТ – 2N, АСТ –
1,5N. УЗД: хронічний холецистопанкреатит.
Пацієнту призначений курс ПВТ (Пег-ИНФ+РБ+Боцепревір). До
12 тижня лікування АЛТ нормалізувався, HCV-RNA – не виявлений.
На 20 тижні терапії у пацієнта АЛТ – 1,13 N, 2-х стороння пневмонія.
Призначений курс антибактеріальної терапії, адеметионін. На 24
тижні ПВТ – АЛТ – норма, однак вірусологічний прорив – HCV-RNA –
2,0x105. Відмінена ПВТ, призначена УДХК. Через 6 місяців терапії УДХК
АЛТ підвищується до 2N, ГГТ – 3,5 N, HCV-RNA – 2,58x105. Пацієнту
відмінили УДХК та був призначений Біциклол 1*3 рази на день. За
3 місяці терапії Біциклолом нормалізувались АЛТ и ГГТ, зменшилось
вірусне навантаження 9,4x104. Пацієнту рекомендовано продовжити
приймати Біциклол ще 6 місяців.

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК 3. Застосування Біциклолу у хворої
ХГС та із рецидивом після проведеної ПВТ.
Пацієнтка Ж., 69 років. Діагноз: Хронічний гепатит С, HCV-RNA 1b генотип, Фіброз – F3, запальна
інфільтрація – A1. Вірусне навантаження – HCV-RNA – 2,4x105 , АЛТ – 1,2N. Захворювання виявлене 2 роки тому.
Пацієнтці розпочата ПВТ (Пег-ІФ+РБ) на 48 тижнів. Після лікування АЛТ – норма, HCV-RNA – не виявлений.
Через 6 місяців після закінчення ПВТ у пацієнтки виникає рецидив захворювання – HCV-RNA +, АЛТ – 2N.
Був призначений Біциклол по 1*3 рази на день. Через 1 місяць терапії АЛТ нормалізувався.
Пацієнтка приймала Біциклол 6 місяців. Через 2 місяці після відміни Біциклолу стан пацієнтки залишався
стабільним і АЛТ – N.
Таким чином, Біциклол ефективно усуває цитолітичний синдром,
сприяючи нормалізації АЛТ. В лікуванні хворих з ХВГС може бути
призначений при протипоказах щодо проведення ПВТ; за відсутності
показів щодо проведення ПВТ; за відсутності відповіді на ПВТ; при
рецидиві після проведеної ПВТ; при відмові від проведення ПВТ.

Осьодло Галина Василівна–
Професор, д.м.н., начальник
кафедри військової терапії
УВМА
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Професор, д.м.н., начальник кафедри військової терапії УВМА
Осьодло Галина Василівна в своїй доповіді «Патогенетичний
супровід пацієнтів з хронічним вірусним гепатитом С» на НауковоПрактичній конференції «Фармакотерапія інфекційних захворювань»
зупинилася на проблемі поєднання ХВГС і НАЖХП.
Вона зазначила, що стеатоз печінки присутній у 50% пацієнтів
із ХВГС, що набагато перевищує поширеність НАЖХП в загальній
популяції (20-30%). Стеатоз печінки при ХВГС спостерігається
частіше, ніж при хронічному (27-51%) і аутоімунному гепатиті (1618%), що свідчить про те, що ця гістологічна реакція є не просто
випадковим збігом ЖХП у осіб із ХВГС. Різні генотипи ХВГС лежать в
основі конкретних патогенетичних механізмів стеатозу.
Слід виділити 2 основні форми стеатозу у пацієнтів з ХВГС:
вірусний і метаболічний. При 3 генотипі ХВГС стеатоз часто
корелює з рівнем реплікації вірусу і в значній мірі проходить після
успішної ПВТ. Ця форма стеатозу викликана безпосередньо вірусом
гепатиту С. Однак, стеатоз може повторитися при вирусологічному
рецидиві.

Метаболічний стеатоз зазвичай виникає при всіх генотипах ХВГС, сприяє прогресуванню ХГ в фіброз.
Супутні фактори, пов’язані з ІР (інсулінорезистентністю), ЦД 2 типу та ожирінням, відповідальні за розвиток
стеатозу. Для пацієнтів з 3 генотипом ХВГС, проведення ПВТ не покращує перебіг стеатозу. При 3 генотипі
ХВГС співіснують обидві форми стеатозу – вірусний і метаболічний. Основні ВГС-білки сприяють ІР і стеатозу
шляхом індукції окисного стресу і активації Клітин Купфера. ХВГС перешкоджає транскрипції гена, що кодує
проліферацію альфа рецептора пероксисом (PPAR-альфа). Зниження рівня PPAR-альфа сприяє поглинанню
жирних кислот, зниження мітохондріального окислення, що призводить до жирової дистрофії печінки.
Якщо ліпідний обмін впливає на перебіг ВГС і реплікацію вірусу, це являє собою нову мішень для
терапевтичного втручання у таких хворих. ХВСГ взаємодіє і змінює метаболізм ліпідів господаря в свою користь
для реплікації вірусу, який може призвести до жирової дистрофії і зниження відповіді на терапію пацієнтів з 3
генотипом ХВГС. При ХВГС змінюється метаболізм глюкози в результаті ІР, що сприяє прогресуванню стеатозу
і фіброзу печінки при інших генотипах HCV-інфекції, які можуть служити мішенню для патогенетичної терапії
незалежно або поряд з ПВТ (інтерфероновими чи безінтерфероновими схемами).
Стратегія щодо поліпшення ІР і стеатозу печінки важлива в терапії ХВГС, асоційованого з НАЖХП.
Біциклол є інноваційним препаратом для лікування стеатогепатиту, одним з механізмів дії якого є регулювання
активності PPAR-альфа (альфа рецептора пероксисом) і виведення з організму активних форм кисню (ROS).
Ефективність Біциклолу підтверджена багатьма клінічними дослідженнями. За даними Кокранівського огляду
у пацієнтів з вірусним гепатитом прийом Біциклолу протягом 12 тижнів призводить до нормалізації АЛТ у
95% пацієнтів (1*).
Також Галина Василівна зупинилася на багатоцентровому Китайському дослідженні 2200 пацієнтів з
ХВГ В і С, які приймали Біциклол протягом 24 тижнів. Результат – у пацієнтів вдалося досягти нормалізації
АЛТ протягом 12 тижнів, але найважливіше, що протягом 12 тижнів після відміни препарату рівень АЛТ
зберігався в межах норми (2*).
Біциклол є високоактивним препаратом для лікування хронічних захворювань печінки з доведеним
гепатопротекторним, антиоксидантним, імуномодулюючим, антифібротичним ефектами та високим
профілем безпеки.
Виступ професора Олександри Ярославівни Пришляк «Фіброз
при вірусних гепатитах: прогресування і регрес» на ювілейній конференції
кафедри інфекційних хвороб Одеського національного медичного
університету.
У доповіді було підкреслено, що зменшення вираженості фіброзу
(з метою профілактики розвитку цирозу печінки і гепатоцелюлярної
карциноми) є одним з основних критеріїв ефективності лікування
хронічних захворювань печінки. Ще в 2003 р R. Safadi і S.L. Friedman
розробили основні принципи антифібротичної терапії, яка впливала на всі
ланки патологічного процесу. Основні напрямки лікування базувалися на:
– усуненні етіологічного чинника (проведення противірусної терапії
при ВГС і ВГВ);
– проведенні патогенетичної терапії, яка передбачає зменшення
запальних змін в печінці, пригнічення активації зірчастих клітин (ЗК)
та проявів активації ЗК, підвищення репарації тканин, стимуляцію
клітинного апоптозу.
Фіброз являє собою універсальну реакцію різних органів і тканин,
включаючи
печінку, на локальне пошкодження. Ступінь прогресування
Пришляк Олександра
і вираженості фіброзу визначається швидкістю утворення і розпаду
Ярославівна –
фіброзної тканини (фіброгенез і фібриноліз). У печінці фіброз розвивається
Професор, д.м.н.,
у відповідь на запалення, обумовлене різними етіологічними факторами
зав. каф. інфекційних
(в даному випадку віруси гепатиту В і С), і характеризується відкладенням
хвороб та епідеміології позаклітинного сполучнотканинного матриксу, заміною колагену
IV типу (низької щільності) на колаген I типу (високої щільності) в
Івано-Франківського
субендотеліальному просторі Діссе. Провідна роль у розвитку фіброзу
медуніверситету
належить печінковим макрофагам (клітини Купфера) і зірчастим клітинам
(ЗК), активація яких призводить до синтезу і секреції профіброгенних
факторів і компонентів позаклітинного матриксу. При цьому зберігається вплив шкідливого чинника (вірусу
гепатиту), що призводить до дисбалансу антифіброгенних і профіброгенних факторів у бік переважання
останніх і прогресування процесу.
У зв’язку з вищевикладеним найважливіший 1 етап терапії – елімінація вірусу з організму людини. В
даний час в арсеналі лікаря-гепатолога з’явилися нові препарати прямої противірусної дії, які дозволяють
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Рисунок 9. Динаміка показників IL-4, IL-10 на тлі терапії Біциклолом
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Рисунок 10. Динаміка показників LN, C-IV, РIIIP, HA на тлі
За
результатами
іншого
терапії Біциклолом
дослідження антифібротичної дії
препарата Біциклол у пацієнтів із
ХГВ (3*) на тлі прийому Біциклолу рівні серологічних маркерів фіброзу – ламініну (LN), колагену (C-IV),
амінотермінального пропептиду (PIIIP), гіалуронової кислоти (HA) достовірно знизилися, що підтверджує
антифібротичну дію препарату (Рис. 10).
Порівняння гістологічних матеріалів у цих пацієнтів з ХГВ
показало, що на тлі терапії Біциклолом відзначалося поліпшення
показників як ступеня запальної активності, так і фіброзу: зменшення
скупчення колагену, гіперплазії сполучної тканини і запальної
інфільтрації.
Керівник центру Гастроентерології та гематології ТОВ МЦ
«Лотос» м. Челябінськ, доцент кафедри факультетської терапії ПУДМУ,
д.м.н. Пірогова Ірина Юріївна присвятила свій виступ застосуванню
Біциклолу в реальній клінічній практиці.

Пірогова Ірина Юріївна –
Керівник центру
Гастроентерології
та гематології ТОВ МЦ
«Лотос» м. Челябінськ,
доцент кафедри
факультетської терапії
ПУДМУ, д.м.н.

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК 1.
Пацієнтка з Вірусним гепатитом В. (можливо в поєднанні з
медикаментозним?). Низьке вірусне навантаження, фіброз печінки
0 стадії, стеатоз печінки 0 ступеню. Однак високий показник
запалення – АЛТ – 5 норм. Рекомендовано: відміна ізоніазиду,
уточнення статусу по НВеАg, анти-HBeAg та іншим маркерам
гепатиту В, повторно – DNA HBV. Кількісний тест для вирішення
питання щодо проведення противірусної терапії гепатиту В.
Біциклол 25 мг 3 рази в день до їжі – 3 місяці. Пацієнтка
самостійно замінила Біциклол на таблетований Адеметіонін на 2-му
місяці лікування, що призвело до росту показника АЛТ!
Таким чином, Біциклол значно ефективніший, ніж інші
гепатопротектори нормалізував показник АЛТ! (Рис. 11, 8*)
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Рисунок 11. Динаміка біохімічних показників пацієнта
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК 2.
Пацієнтка В., 29 років. Виявлені маркери гепатиту В 8 років тому. Діагноз: хронічний гепатит В, HBeAg(-),
з помірною активністю, високе вірусне навантаження, 2–га стадія фіброзу.
Приймала Тенофовір 300 мг/доба, проте ця терапія не призвела до нормалізації біохімічних показників.
Комбінована терапія Тенофовір+Біциклол призвела до швидкої нормалізації АЛТ, АСТ, ступеню вірусного
навантаження! (Рис.12)
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Рисунок 12. Динаміка біохімічних показників пацієнта
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК 3.
Пацієнтка Ч., 62 роки. Діагноз: Цироз печінки в результаті гепатиту С, з мінімальним ступенем активності,
помірним вірусним навантаженням, стадія компенсації (клас А по Child-Pugh, MELD 16 балів).
Портальна гіпертензія (розширення вен портальної системи, портальна гастропатія, гіперспленізм).
Латентна ПЭП.
2015р. – Асунопревір 1000 мг/доба і Даклатасвір 60 мг/доба 24 тижні.
Рецидив – на 22 тижні після закінчення лікування, наростання гіпербілірубінемії до 1,5 норм, синдрома
цитолізу до 2 норм та вірусного навантаження до 10х3 МЕ/мл, тромбоцитопенія і лейкоцитопенія.
2016 р. – терапія гепатопротекторами (УДХК, таблетований Адеметіонін, комбінація фосфоліпідів
з натрія гліциризинатом), латентної печінкової енцефалопатії (LOLA, лактулоза) без істотної клінічної та
лабораторної динаміки.
06.2016 призначений Біциклол 50 мг 3 рази на день до їжі.
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Рисунок 13. Динаміка біохімічних показників пацієнта
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Рисунок 14. Динаміка біохімічних показників пацієнта

Застосування
Біциклолу
призвело до нормалізації показників
загального та прямого білірубіну,
АЛТ, АСТ, зниження вірусного
навантаження, підвищення рівня
кількості лейкоцитів та тромбоцитів
(Рис 13).
Далі Ірина Юріївна зупинилась
на проблемі Жирової хвороби
печінки. Вона відмітила, що стеатоз
є ключовим параметром, на який
звертають увагу у пацієнтів з ХВГС,
оскільки як із стеатозом може бути
пов’язана низька відповідь на
противірусне лікування, а також
підвищений ризик прогресування
фіброзу,
розвитку
цирозу
та
ГЦК. Методом кількісної оцінки
ступеня стеатоза є CAP™ (Controlled
Attenuation Parameter). Він дозволяє
кількісно
визначати
зниження
амплітуди ультразвукового сигналу в
печінці. Чим більший ступінь стеатозу
печінки, тим вищим буде САР.
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК 4.
Результати
застосування
Біциклолу в лікуванні пацієнтів з
хронічним гепатитом С (пілотне
дослідження).
22 пацієнти ХГС, чоловіків14,
жінок 8, середній вік 38, тривалість
захворювання 4,5 років, ІМТ 24,
7 кг/кв. м. Стеатоз печінки в 52%
випадків при ІМТ <25, переважно
при генотипі 3.
Біциклол 150 мг/добу 1 місяць,
потім 75 мг/добу – 2 місяці.
Ступінь стеатозу за три місяці
прийому Біциклолу зменшилась
фактично в 2 рази! Також видно, що
зменшується ступінь фіброзу всього
за три місяці терапії. (Рис 14).

В своїй презентації Ірина Юріївна представила Експертний консенсус щодо клінічного застосування
Біциклолу. (9*, 10*)
Рекомендація 1. Біциклол покращує функцію печінки у пацієнтів з ХГВ, цей ефект стабільний та не
впливає на ефективність противірусних препаратів; Біциклол гальмує формування та прогресування фіброзу
печінки та може використовуватись в якості протизапального та гепатопротекторного засобу у пацієнтів з
некомпенсованим цирозом печінки.
Рекомендація 2. Існує залежність між дозою та ефектом щодо покращення рівнів біомаркерів
функції печінки та гістологічних характеристик печінки при лікуванні Біциклолом. Дозування, що складає
150 мг/день, може застосовуватись у пацієнтів, котрим необхідний виражений протизапальний та
гепатопротекторний ефект.
Рекомендація 3. Біциклол може використовуватись для лікування пацієнтів з ХГС та має виражений
ефект щодо скорочення клінічних симптомів та відновлення рівнів АЛТ і АСТ.
Рекомендація 4. Біциклол може використовуватись для лікування ЖХП, він ефективно покращує функції
печінки та скорочує гістологічні ознаки запалення у пацієнтів в НАЖХП і АХП з порушенням функції печінки.
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