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149 СЕКЦІЯ «ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ» 

Висновки. Таким чином, Україна на сьогодні все ще далека від досягнення мети 

ЮНЕЙДС з подолання епідемії ВІЛ/СНІДу "90-90-90", що, можливо, обумовлено дією 

чисельних факторів, у тому числі дефіцитом лікарських засобів, критичною ситуацією із 

забезпеченням тест-системами для обстеження на ВІЛ-інфекцію різного контингенту 

населення та проведення лабораторного моніторингу стану здоров’я ВІЛ-інфікованих осіб.  

 

 

ПЕЧІНКОВА ЕНЦЕФАЛОПАТІЯ ТА ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ СТАТУС У 
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На сьогодні загальна кількість хворих на вірусні гепатити В і  

С у світі у 14-15 разів перевищує кількість ВІЛ-інфікованих, яка становить близько 40 млн. 

осіб. Через прихований перебіг хвороба може поширюватися надзвичайно швидкими 

темпами. За ступенем негативного впливу на здоров’я населення та рівнем захворюваності 

вірусні гепатити в Україні займають домінуюче місце в структурі інфекційної патології. 

 Мета роботи - визначити наявність печінкової енцефалопатії (ПЕ) та змін у 

психоневрологічному стані у хворих на хронічні вірусні гепатити під час проведення 

противірусної терапії. 

Матеріали та методи. Обстежено 22 пацієнти хворих на ХВГ В та С у віці (45,77±2,77) 

років, які отримують противірусну терапію в даний час або отримували в минулому 

безрезультатно. З них 14 (63,6 %) чоловіків та 8 (36,4 %) жінок. Для визначення 

енцефалопатії та оцінки психоневрологічного статусу використовували опитувальник  Mini-

Mental State Examination (МMSE); нейропсихологічні тести: тест зв’язку чисел, тест 

малювання годинника, шкала депресії Бека (ШДБ).  

Результати. Тест зв’язку чисел вказав на те, що у 16,66 % хворих ПЕ відсутня; у    

29,16 % - латентна ПЕ; у 37,50 % - 1-а стадія ПЕ; у 4,16 % - 2-а; у 8,33 % - 3-а; у 4,16 % - 4-а.  

MMSE виявив переддементні когнітивні порушення у 50,0 % пацієнтів, серед показників 

найбільші порушення діагностуються з боку пам'яті (79,16 %), конструктивного праксису 

(62,50 %), концентрації уваги (54,16 %). Тест малювання годинника довів, що у 13,60 % 

пацієнтів є когнітивні порушення.  

За шкалою депресії Бека найбільш вираженими були такі симптоми, як стомлюваність, 

дратівливість, порушення сну і настрою. Встановлено прямий кореляційний зв’язок 

результатів ШДБ із отриманням противірусної терапії. За ШДБ у 33,33 % пацієнтів депресія 

відсутня; у 33,33 % - легка; у 12,5 % - помірна; у 16,66 % - середньої тяжкості; у 4,16 % - 

тяжка.  

Висновки. У більшості хворих з хронічними гепатитами виявлена печінкова 

енцефалопатія та переддементні когнітивні порушення - порушення пам’яті та 

конструктивного праксису. Отримані результати психоневрологічного обстеження пацієнтів 

з ХВГ вказують на потребу постійного та динамічного спостереження за ними задля корекції 

наявних психоемоційних порушень.  
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Актуальність. З огляду на специфіку ВІЛ, єдиним дієвим шляхом покінчити з 

епідемією ВІЛ/СНІДу є створення безпечної вакцини, здатної захистити від широкого 

спектру різноманітних ізолятів ВІЛ.  


