Гепатит С це захворювання печінки,
викликане вірусом гепатиту С

ВГС виліковний.
Ефективність лікування сучасними
противірусними препаратами
в середньому 95%
Вакцини проти гепатиту С поки
що не існує, але ведуться
наукові дослідження

Передається через кров.
Найбільш поширені способи інфікування:
небезпечна ін'єкційна практика,
неналежна стерилізація медичного обладнання
та переливання неперевіреної крові і препаратів крові

Кому і коли слід лікувати гепатит С:
За останніми рекомендаціями,
кожна людина з ВГС повинна отримувати лікування

Лікувати терміново:
- при вираженому фіброзі (F3) або цирозі (F4),
включаючи декомпенсований цироз
- людям з гепатитом С та ВІЛ
- людям з гепатитом С і гепатитом В
- якщо необхідна трансплантація печінки
- у разі рецидиву гепатиту С після трансплантації печінки
- у разі клінічно значимих позапечінкових проявів
- людям з ризиком передачі гепатиту С іншим людям (люди,
які вживають ін'єкційні наркотики; жінки дітородного віку,
які планують вагітність; пацієнти на гемодіалізі; люди,
які знаходяться у місцях позбавлення волі; люди,
схильні до ризикованих сексуальних практик).

Лікувати необхідно:
·при помірному фіброзі (F2)

Лікування при першій можливості:
При відсутності або при легкій
формі фіброзу (F0-F1)
і без виявлених клінічно значимих
позапечінкових проявів.

Приорітетні схеми лікування пацієнтів без цирозу і з цирозом
Даклатасвір/

Ледіпасвір/

Пацієнти/

Ледіпасвір/

Софосбувір/

софосбувір/

софосбувір/

схема

софосбувір

софосбувір

рибавірин

рибавірин

рибавірин

Без цирозу

12 тижнів

12 тижнів [a]

З цирозом

24 тижні

24 тижні

Даклатасвір (Даклінза),
є генерики*

30 мг, 60 мг, 90 мг

1 табл. по 60 мг або 2 табл.
по 30 мг 1 раз на добу, необхідна
корекція дозування з деякими
АРВ-препаратами; застосовується
у комбінації з іншими препаратами

Елбасвір/гразопревір
(Zepatier)

елбасвір 50 мг,
гразопревір 100 мг

1 табл. 1 раз на добу

Ледіпасвір/софосбувір
(Harvoni), є генерики

ледіпасвір 90 мг,
софосбувир 400 мг

1 табл. 1 раз на добу

Сімепревір (Olysio,
Совріад), є генерики

150 мг

1 табл. 1 раз на добу;
застосовується у комбінації
з іншими препаратами

Софосбувір (Совальді),
є генерики

400 мг

1 табл. 1 раз на добу;
застосовується у комбінації
з іншими препаратами

Софосбувір/велпатасвір
(Epclusa), є генерики

софосбувір 400 мг,
велпатасвір 100 мг

1 табл. 1 раз на добу

Омбітасвір/паритапревір/
ритонавір + дасабувір
(Вікейра Пак)

омбітасвір 12,5 мг,
паритапревір 75 мг,
ритонавір 50 мг,
дасабувір 250 мг

2 табл. омбитасвіру/
паритапревіру/ ритонавіру
1 раз на добу + 1 табл. дасабувіру
2 рази на добу

Боцепревір (Віктреліс)

200 мг

4 табл. 3 рази на добу;
більше не рекомендований
для застосування ВООЗ

Телапревір (Інсіво)

375 мг

2 табл. 3 рази на добу;
більше не рекомендований
для застосування ВООЗ

Пегільований інтерферон
альфа-2a (Пегасіс),
є біоаналоги***

180 мкг, 135 мкг на 0,5 мл
в шприцах-тюбиках
для п/ш введення

180 мкг в тиждень;
застосовується у комбінації
з іншими препаратами

Пегільований інтерферон
альфа-2b (Пегінтрон),
є біоаналоги

50 мкг, 80 мкг, 120 мкг, 150 мкг 1,5 мкг/кг в тиждень;
на 0,5 мл в шприцах-тюбиках застосовується у комбінації
з іншими препаратами
для п/ш введення

Цепегінтерферон
альфа-2b (Альгерон)

200 мкг/мл,
розчин для п/кш введення

1,5 мкг/кг в тиждень; застосовується
у комбінації з іншими препаратами

Рибавірин
(Ребетол, Копегус),
є генерики*

200 мг, 400 мг

залежно від ваги;
застосовується у комбінації
з іншими препаратами

ВЗАЄМОДІЯ
МІЖ ПРЕПАРАТАМИ
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГЕПАТИТУ С І ВІЛ
ABC

ATV

D4T

DDI

DRV

DTG

EFV

ETV

FPV

LPV

MVC

NVP

RAL

RPV

RTV

SQV

TDF

TPV

ZDV

FTC

Омбітасвір/паритапревір/
ритонавір + дасабувір

12 тижнів

12 тижнів [b]

Софосбувір

12 тижнів

Ледіпасвір/софосбувір

З цирозом

16 тижнів

Софосбувір/велпатасвір

24 тижні

Елбасвір/гразопревір

12 тижнів

3ТС

Даклатасвір

Без цирозу

Без цирозу

100 мг

Сімепревір

З цирозом

Генотип 5

Асунапревір (Сунвепра)

ПППД/АРВ

Даклатасвір/

Генотип 2

Рекомендований режим прийому
на добу, дорослі **
1 табл. 2 рази на добу;
застосовується у комбінації
з іншими препаратами

Дозування

Інші препарати

Рекомендації зі скринінгу, догляду та лікування людей з хронічним гепатитом С, ВООЗ, 2016 рік

Генотип 4

Форма випуску

Противірусні препарати прямої дії попереднього покоління

РЕКОМЕНДОВАНІ СХЕМИ ЛІКУВАННЯ
ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С

Генотип 3

Противірусні препарати прямої дії (ПППД)

Препарат, МНН (ТН)

У 55-85% людей, інфікованих ВГС,
розвивається хронічна
інфекція ВГС
Ризик цирозу печінки у людей
з хронічним ВГС - 15-30% протягом
20 років

Генотип 1

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГЕПАТИТА С

24 тижні

Без цирозу

12 тижнів

12 тижнів

З цирозом

24 тижні

24 тижні

Без цирозу

12 тижнів

З цирозом

24 тижні

Без цирозу

12 тижнів

З цирозом

24 тижні

ПППД/АРВ

12 тижнів

12 тижнів [b]

Даклатасвір
Омбітасвір/паритапревір/
ритонавір + дасабувір

12 тижнів [b]

Сімепревір
Софосбувір

Генотип 6

Ледіпасвір/софосбувір
12 тижнів [b]
Софосбувір/велпатасвір

Альтернативні схеми лікування хворих без цирозу і з цирозом

Пацієнти/
схема
Генотип 1

Генотип 2

Сімепревір/

Даклатасвір/

софосбувір [2] софосбувір [1]

Омбітасвір/

Омбітасвір/

паритапревір/

паритапревір/

ритонавір/

ритонавір/

дасабувір [2]

рибавірин [2]

Без цирозу

12 тижнів [с]

12 тижнів [d]

З цирозом

24 тижні [с]

24 тижні [e]

Без цирозу

12 тижнів

З цирозом

12 тижнів

Софосбувір/

Елбасвір/гразопревір

Сімепревір/

пегінтерферон/ софосбувір/
рибавірин [2]

немає
взаємодії

потенційна
взаємодія

не можна
поєднувати

рибавірин [2]

12 тижнів [с]

[а] тривалість лікування може бути скорочена до 8 тижнів у хворих без цирозу печінки, які раніше не отримували лікування,
якщо початкове вірусне навантаження нижче 6 млн. (6,8 log) мкМЕ/мл
[b] Якщо кількість тромбоцитів менше, ніж 75х103/мл, курс лікування з рибавірином має тривати 24 тижні.
[c] Не можна застосовувати схему сімепревір/ софосбувір для лікування пацієнтів з генотипом 1а,
у яких виявлена генетична мутація Q80K

Генотип 3

Без цирозу

[d] Пацієнти з генотипом 1а повинні отримувати схему омбітасвір/ паритапревір/ дасабувір/ ритонавір і рибавірин;

З цирозом

пацієнти з генотипом 1b повинні отримувати схему омбітасвір/ паритапревір/ритонавір/ дасабувір

12 тижнів

[e] Тривалість лікування хворих з генотипом 1а схемою омбітасвір/ паритапревір/ дасабувір/ ритонавір і рибавірин
Генотип 4

Генотип 5

Без цирозу

12 тижнів

12 тижнів

З цирозом

24 тижні

24 тижні

повинна бути 24 тижні; Тривалість лікування хворих з генотипом 1b схемою омбітасвір/ паритапревір/ ритонавір/ дасабувір
12 тижнів

Без цирозу

12 тижнів

З цирозом

12 тижнів

Без цирозу

12 тижнів

З цирозом

12 тижнів

і рибавірин повинна бути 12 тижнів
[1] Можна застосовувати для лікування пацієнтів з компенсованим і декомпенсованим цирозом
[2] Вказані схеми застосовуються лише у випадку компенсованого цирозу, так як вони можуть викликати печінкову недостатність

Генотип 6

і смерть пацієнтів з декомпенсованим цирозом. З цієї причини ці схеми повинні застосовуватися виключно у тих медичних закладах,
які мають спеціалізований догляд і де можна чітко оцінити ступінь цирозу (компенсований він чи декомпенсований).

Таблицы составлены на основании информации, полученной из открытых источников, и предназначены исключительно для ознакомительных целей. Информация о суточной дозировке и кратности приема получена из инструкций по применению указанных препаратов. Информация о межлекарственном взаимодействии получена с сайта h p://www.hep‐druginterac ons.org. *Генерик – лекарственное средство, продающееся под непатентованным названием либо под патентованным названием,
отличающимся от фирменного названия разработчика препарата, содержащее то же самое действующее вещество, что и лекарство‐оригинал, предназначенное для лечения тех же самых состояний болезни. **Окончательное решение по схеме лечения и режиму приема принимается лечащим врачом. ***Биоаналог ‐ это лекарственное средство биологического происхождения, содержащее аналог активного вещества биологического препарата.

ОСНОВНІ ФАКТИ
ПРО ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С (ВГС)

