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Вірусний гепатит С є серйозною світовою про-
блемою. За даними ВООЗ, на гепатит C страждає 
біля 150–200 млн. осіб, а 350 тис. щорічно помира-
ють від ускладнень. Захворюваність та летальність 
внаслідок гепатиту С прогресивно збільшується на 
планеті та, за даними експертів, подвоїться до  
2020 року. Хоча, у порівнянні з дорослим населен-
ням розповсюдженість вірусного гепатиту С серед 
дітей відносно низька, у світі приблизно 5 млн ді-
тей мають активну форму вірусного гепатиту С. 
Хронічний вірусний гепатит С уражає від 0,1% до 
2% дітей в залежності від популяції населення і 
факторів ризику. Існує ряд відмінностей інфекції у 
вірусного гепатиту С у дорослих і дітей. Але дані 
щодо цього питання неоднозначні. У статті були 
вивчені та узагальнені дані літератури за останні 
роки щодо особливостей інфікування, перебігу та 
ускладнень вірусного гепатиту С у дітей. 

Вірусний гепатит C – інфекційне захворювання, 
що викликається вірусом гепатиту С, з гемоконтак-
тним механізмом передачі збудника і переважним 
ураженням печінки та інших внутрішніх органів. 
Сьогодні виділяють 11 генотипів вірусу, більше 100 
його субтипів та велику кількість так званих квазі-
видів. Інфекція вірусного гепатиту С у дітей відріз-
няється від дорослих в декількох аспектах. Знання 
про вірусні інфекції гепатиту С у дітей обмежені.  
Це пов'язано з тим, що набагато менше дітей інфі-
ковані вірусом гепатиту С, і рідше з'являються сим-
птоми зараження. Понад три чверті дітей не мають 
симптомів. Мінімальні неспецифічні і короткочасні 
симптоми спочатку виявляються приблизно у 15% 
дітей. Прогресування вірусної інфекції гепатиту С 
до таких серйозних наслідків, як цироз і гепатоце-
люлярний рак, добре вивчено у дорослих, але ма-
ло відомо про віддалені наслідки інфекції у дітей. 
Вважається, що у дітей спостерігається висока 
частота спонтанної регресії хронічного вірусного 
гепатиту С, більш повільна прогресія захворюван-
ня, ніж у дорослих, переважно легкий безсимптом-
ний перебіг з невеликим підвищенням рівня тран-
самінази. Дійсно, за даними ряду досліджень, спо-
нтанна ремісія у дітей зустрічається в 25–40% ви-
падків.   

Таким чином, вивчаючи літературні дані, мож-
на зробити висновок, що існує ряд суперечливих 
даних, які вимагають подальшого вивчення вірус-
ної інфекції гепатиту С у дітей. 

Ключові слова: вірусний гепатит С, діти, пере-
біг захворювання. 

 
Вступ. Вірусний гепатит С (ВГС) є серйозною 

світовою проблемою. Останніми роками помітна 
тенденція до збільшення захворюваності на ВГC, в 
тому числі випадків хронічних форм хвороби.  
За даними ВООЗ, на гепатит C страждає біля  
150–200 млн осіб, а 350 тис. щорічно помирають 
від ускладнень – прогресуючої печінкової недоста-
тності, цирозу печінки та гепатоцелюлярної карци-
номи [30, 32]. Варто зазначити, що у дітей частота 
хронізації захворювань, викликаних гепатотропни-
ми вірусами, відрізняється від дорослих та зале-
жить від віку інфікування дитини і є максимальною 
(до 90%) на першому році життя та в ранньому 
дитинстві, що зумовлено фізіологічними особливо-
стями дитячого організму та незрілістю імунної 
системи [8].  

За ступенем негативного впливу на здоров'я 
населення та масштабами захворюваності вірусні 
гепатити в Україні займають домінуюче місце в 
структурі інфекційної патології разом із грипом та 
гострими інфекційними хворобами верхніх дихаль-
них шляхів. Захворюваність та летальність внаслі-
док гепатитів В і С прогресивно збільшується на 
планеті та, за даними експертів, подвоїться до  
2020 року. Вже зараз загальна кількість пацієнтів з 
гепатитами у світі в 14–15 разів перевищує кіль-
кість ВІЛ-інфікованих. Вірусні гепатити у 50–100 
разів є більш контагіозними, ніж ВІЛ [7].  

За даними ВООЗ Україна належить до країн із 
середньою поширеністю гепатиту C – інфіковано 
приблизно 3% громадян, що складає приблизно 
1170000 осіб. Однак, за результатами вибіркового 
моніторингу груп ризику, рівень інфікування ВГC 
серед деяких з них значно перевищує середньос-
татистичні показники і сягає 40–60% [7]. Хоча, у 
порівнянні з дорослим населенням розповсюдже-
ність вірусного гепатиту С серед дітей відносно 
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низька, у світі приблизно 5 млн дітей мають актив-
ну форму ВГС [25]. 

Хронічний ВГC уражає від 0,1% до 2% дітей в 
залежності від популяції населення і факторів ри-
зику. В Україні за даними офіційної статистики в 
2014–2015 роках поширеність хронічного ВГC у 
дітей коливається між 0,25 до 0,3 на 1000, а захво-
рюваність 1,04–0,55 на 100000 дітей віком до 17-ти 
років [7]. 

Вірусний гепатит C (ВГC) – інфекційне захво-
рювання, що викликається вірусом гепатиту С, з 
гемоконтактним механізмом передачі збудника і 
переважним ураженням печінки та інших внутріш-
ніх органів (позапечінкова локалізація вірусу).  

Згідно класифікації вірусних гепатитів 
(В. Ф. Учайкін, 2002 р.), за формою захворювання 
гепатити поділяються на типові (жовтянична фор-
ма) та атипові (безжовтянична, стерта, субклінічна 
форми); за тяжкістю на: легкі, середньотяжкі, тяжкі 
та фульмінантні; за тривалістю процесу виділяють 
гострий гепатит (до 3 місяців), затяжний (до 6 міся-
ців) та хронічний (більше 6 місяців). 

Вірус гепатиту С являє собою однониткову РНК 
та належить до сімейства Flaviviridae. Основною 
його особливістю є надзвичайна мінливість, здат-
ність утворювати так звані «квазівиди», внаслідок 
чого вірус легко втікає з-під імунного пресу, а анти-
тіла, що утворюються в організмі, є лише 
«свідками», маркерами інфікованості й не захища-
ють від повторного інфікування ВГC як гомологіч-
ного, так і іншого штаму. 

Сьогодні виділяють 11 генотипів вірусу, більше 
100 його субтипів та велику кількість так званих 
квазівидів. Генотипи 1a, 1b, 2a, 2b, 2c и 3a склада-
ють понад 90% всіх ізолятів вірусу, що отримані у 
Північній та Південній Америці, Європі, Росії, Китаї, 
Японії, Австралії та Новій Зеландії. Генотипи 4, 5a 
та 6 відповідно виявляються в Центральній та Пів-
денній Африці, Південно-Східній Азії. В Україні від-
мічається переважання генотипів 1b (біля 70%) та 
3a. Генотип не впливає на наслідок хвороби, але 
дозволяє спрогнозувати ефективність та трива-
лість лікування. З 1-м та 4-м генотипом частіше 
пов'язана низька відповідь на інтерферонотерапію; 
із 3-м генотипом частіше пов'язаний стеатоз пе-
чінки. 

Основним місцем реплікації HCV є гепатоцити 
печінки, іншими позапечінковими ділянками реплі-
кації є лімфоцити і мононуклеарні клітини перифе-
рійної крові (на них приходиться близько 3,1% віру-
сного навантаження) [11]. 

Природна сприйнятливість людей до ВГC ве-
лика. Джерелом інфекції є хворі на гострий чи хро-
нічний ВГC та вірусоносії. В крові вірус з'являється 
через 1–3 тижні після інфікування.  

Гострий гепатит C – гостра інфекція ВГC у па-
цієнта, у якого не було виявлено ВГC та ознак ге-
патиту 6 місяців тому. Гострий ВГC часто перебігає 
безсимптомно і клінічно не проявляється. Гострий 
ВГC у новонароджених визначається як виявлення 
РНК ВГC в крові новонародженого в перші 1–6 мі-
сяців життя, зазвичай у контексті передачі ВГC від 
матері до дитини. Часто у новонароджених відбу-
вається спонтанна регресія ВГC. Неонатальну  
інфекцію ВГC слід відрізняти від перинатальної 
перехідної віремії, коли РНК ВГC визначається в 
периферичній крові в період 0–5 днів після народ-
ження.  

Гострий ВГC в 20–30% може завершитися оду-
жанням з повною нормалізацією аланінамінотранс-
ферази (АЛТ) і зникненням РНК ВГC протягом 6–12 
місяців, але у випадку хронізації гепатиту та про-
гресування хвороби печінки виникає загроза розви-
тку цирозу печінки і гепатоцелюлярної карциноми. 
Фульмінантні форми ВГC у дітей зустрічаються 
дуже рідко. Пацієнти з імуносупресією (ВІЛ-інфек-
ція, онко-гематологічна патологія, цукровий діабет 
та ін.) мають більш тяжкий перебіг та більш приско-
рене прогресування хвороби. Гепатоцеллюлярна 
карцинома (ГЦК) рідко зустрічається серед дітей, і 
про неї майже виключно повідомляється у дітей з 
цирозом. Є повідомлення про те, що у дітей з хро-
нічним ВГС і лейкемією в анамнезі може бути під-
вищений ризик розвитку ГЦК, але дані обмежені 
[24]. Дітям з ВГС і супутніми захворюваннями, та-
кими як ожиріння, неалкогольна жирова хвороба 
печінки та вроджені вади серця з підвищеним тис-
ком в правих відділах серця, і дітям, які отримують 
гепатотоксичні препарати, необхідно приділяти 
більше уваги, більш ретельно контролювати пере-
біг хвороби на предмет прогресування захворю-
вання [10]. 

Діагноз хронічного ВГC ставиться у випадках, 
коли мають місце ознаки активної вірусної інфекції 
з виявлюваним РНК ВГC за період не менше 6-ти 
місяців з прогресуючим ураженням печінки. 

Про спонтанну регресію ВГC говорять у випад-
ку зникнення виявлюваних раніше РНК ВГC без 
проведення будь-якого лікування, що доведено 
шляхом отримання двох послідовних негативних 
тестів на наявність РНК ВГC з інтервалом не мен-
ше 6-ти місяців.  

Найбільш частими шляхами інфікування дити-
ни ВГС у розвинутих странах є вертикальна пере-
дача вірусу від РНК-позитивної ВГС матері. Ризик 
передачі HCV від матері до дитини в середньому 
знаходиться в межах 4,7–6,7% [33, 35]. За даними 
Московської І. А. (2007), генотип та вірусне наван-
таження у матері (більш ніж 1 млн. коп/мл) віднесе-
но до факторів підвищеного ризику перинатальної 



  Огляди літератури 

 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 2 (18) 53  

трансмісії HCV [3]. Наявність у матері ко-інфекції 
вірусу імунодефіциту (HIV)/HCV збільшує шанси 
передачі інфекції від матері до дитини на 90% в 
порівнянні з моноінфекцією HCV, у таких хворих 
частота вертикальної передачі складає 20% [28, 
31]. Внутрішній моніторинг плода, тривалий розрив 
оболонок плода і гіпоксія плода під час пологів, 
можуть збільшувати ризик інфікування. 

В інших випадках зараження відбувається при 
контакті із забрудненими продуктами крові, трансп-
лантації інфікованих органів, у пацієнтів, що знахо-
дяться на тривалому діалізі нирок. Крім того, інфі-
кування ВГС зустрічається при сумісному викорис-
танні предметів особистої гігієни (зубні щітки, мані-
кюрні ножиці), на яких залишається кров, заражена 
гепатитом С, при нанесенні татуювання, пірсингу, 
використанні ін'єкційних наркотиків [10, 25].  

У країнах, які розвиваються, превалює горизон-
тальний шлях інфікування – гемотрансфузії та ін-
фузії компонентів крові [31]. Саме цей шлях пере-
дачі вірусу гепатиту С широко вивчався в Єгипті. 
Як показали результати досліджень єгипетських 
лікарів, найбільш високими факторами ризику інфі-
кування ВГС були хірургічні втручання та перели-
вання крові. Самим високим фактором ризику пер-
систенції ВГС було лікування зубів і чоловіча стать, 
особливо у тих дітей, у яких були високий висхід-
ний рівень АЛТ і коливання АСТ [36, 38, 41]. 

Певну роль у інфікуванні і подальшому перебігу 
ВГС мають супутні захворювання. Так, як показали 
данні зарубіжних дослідників, коморбідні стани 
були присутні у 45,9% анти-ВГС-позитивних дітей і 
включали хронічні захворювання крові, такі як та-
ласемія і гемофілія (59%), інсулінозалежний цукро-
вий діабет (12%) та інші супутні захворювання 
(29%). Діти з супутніми захворюваннями мали 
більш низький індекс маси тіла і значно більш ви-
соку частоту таких симптомів, як болі в животі, жов-
тяниця, гепатомегалія і спленомегалія [36]. 

Важливо відмітити, що гепатит С не передаєть-
ся через повітря, непошкоджену шкіру, випадковий 
соціальний контакт та грудне вигодовування [25, 
42]. 

Встановлено, що є можливість сімейно-
побутової передачі HCV-інфекції. За даними ряду 
авторів ризик передачі HCV не перевищує 2% у 
сім'ях, де інфікована 1 людина [1], за даними інших 
авторів – ризик передачі HCV від дитини до дитини 
в одній сім’ї складає 31%, від матері до дитини – 
23%, від батька до дитини – 12% [15]. Немає даних 
щодо передачі ВГC серед дітей у дитячих садках.  

Ризик інфікування ВГC при статевому акті при 
постійних статевих стосунках незначний, але це не 
може бути підставою для сексуально активних під-
літків ігнорувати правила безпечного сексу. 

Існує ряд відмінностей інфекції ВГC у дорослих 
і дітей. Але данні щодо цього питання неоднознач-
ні. Існує думка, що у дітей має місце вища частота 
спонтанної регресії хронічного ВГC, більш уповіль-
нені темпи прогресування хвороби ніж у дорослих, 
переважно м’який безсимптомний перебіг з незнач-
ним підвищенням рівня трансаміназ [1, 2, 3, 24, 29]. 
Так, як показали дослідження ряду авторів, у немо-
влят, що інфікувалися в результаті вертикальної 
передачі, рівень спонтанної регресії хвороби, дося-
гав 25–40%. У більшості пацієнтів спонтанна регре-
сія спостерігалась у віці до 24-х місяців життя [5, 
28]. За даними італійських досліджень, у 119 дітей 
з безсимптомним перебігом ВГС, який був діагнос-
тований протягом перших 3 років життя, в 5%, 
2,5%, 7%, 32% і 6% спостерігалась спонтанна ре-
гресія для генотипів 1a, 1b, 2, 3 і 4 відповідно [13]. 
За даними іншого європейського дослідження, се-
ред 155 дітей, діагноз ВГС яким був виставлений 
при народженні, спонтанна регресія спостерігалась 
у 17% пацієнтів до 2 років життя, у 24% до 3 років і 
у 30% до 5 років життя [19]. Згідно з іншим дослі-
дженням, лише у 6 з 332 (1,8%) інфікованих ВГС 
дітей в процесі хвороби розвинулася портальна 
гіпертензія з асцитом і варикозною кровотечею. У 
двох пацієнтів ці симптоми і ознаки з'явились у 
ранньому віці (2 і 5 років), в той час як у інших 4 у 
старшому віці – 11–15 років. В іншому європейсь-
кому дослідженні тільки у 0,5% (у однієї дитини з 
194 інфікованих) захворювання зайшло у стадію 
декомпенсації і потребувало трансплантації печін-
ки у віці 19 років. Всі ці діти були інфіковані геноти-
пом HCV 1a [12, 14]. 

Згідно даних інших міжнародних досліджень, 
ризик прогресування є більш високим при інфіку-
ванні у ранньому дитинстві, ніж у дорослому віці, 
майже у 85% пацієнтів, що інфікувалися ВГC у ди-
тинстві, захворювання переходить у хронічну ста-
дію, у 20–30% відбувається розвиток цирозу печін-
ки через 20 років [7]. Це підтверджується і резуль-
татами дослідження, проведеного в клініці акад. 
РАМН, проф. В. Ф. Учайкина, з 204 дітей з ХГС 
через 10–13 років у 97% було виявлено фіброзу-
вання тканини печінки, а в 10% випадків вже в пер-
ші 5-8 років сформувався цироз печінки. Тривала 
спонтанна ремісія спостерігалась лише у 8% дітей. 
У 82% хворих на ХГС перебігав малосимптомно, 
але з довготривалою активністю процесу 
(підвищення активності АЛТ) і вірусної реплікацією 
(виявлення РНК ВГС в ПЛР) [6]. Більш ніж у поло-
вини дітей при повторних пункційних біопсіях печін-
ки було виявлено наростання фіброзу, причому 
основним фактором, що визначав темп цього наро-
стання (за відсутності кo-факторів гепатотоксічнос-
ті, таких як алкоголь, наркотики, супутні важкі  
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захворювання і порушення обміну, медикаментоз-
не навантаження, стреси і т. д.), була тривалість 
інфікування, особливо при наявності вірусної реп-
лікації [6].  

Схожі данні були отримані й іншими дослідни-
ками. Ретроспективний аналіз даних 105 анти-HCV 
позитивних єгипетських дітей, показав, що РНК ВГС 
була виявлена більш ніж у половині обстежених. 
Шістдесят відсотків РНК-позитивних дітей з ВГС 
пройшли діагностичну біопсію печінки, при якій хро-
нічний гепатит був виявлений у 73% обстежених, 
цироз – тільки у одного, а у семи дітей (27%) була 
нормальна гістологічна картина печінки [34].  

Таким чином, можна припустити, що ВГС дале-
ко не завжди є доброякісною хворобою в дитинстві. 

Питання перебігу хронічного ВГC у дітей, стро-
ки формування цирозу печінки, умови прогресуван-
ня хвороби і частота розвитку раку печінки ще до 
кінця вивчені. 

Своєчасна діагностика інфікування ВГC у дітей 
ускладнена через переважно мінімальну клінічну 
симптоматику. Понад три чверті дітей не мають 
симптомів. Мінімальні неспецифічні і короткочасні 
симптоми на початку захворювання виявляються 
приблизно у 15% дітей (лихоманка, летаргія, ано-
рексія, нудота, блювота і біль в животі). Ці симпто-
ми можуть супроводжуватися темним забарвлен-
ням сечі, світлими випорожненнями, артралгією і 
жовтушністю шкірних покривів і склер. 

Швидкість прогресування ХВГ у дітей, як і у 
дорослих, визначається особливостями фіброгене-
зу в печінці. У зв’язку з цим, надзвичайно важли-
вим є своєчасна діагностика стадій фіброзу, що в 
значній мірі визначає необхідність проведення про-
тивірусної терапії (ПВТ). Темпи прогресування фіб-
розу печінки є індивідуальними і визначаються як 
факторами хазяїна (перевантаження залізом, стеа-
тоз, тривалість інфікування та ін.), так і факторами 
вірусу (генотип вірусу, вірусне навантаження) [21, 
37, 40]. 

Стадіювання захворювання у дітей може бути 
виконано за допомогою фізичного обстеження та 
оцінки звичайних лабораторних показників, вклю-
чаючи рівень альбуміну, сироваткової амінотранс-
ферази, загального білірубіну, міжнародного нор-
мального відношення (INR) і кількості тромбоцитів 
кожні 6-12 місяців [10]. Слід зазначити, що рівні 
амінотрансферази в сироватці не завжди відобра-
жають тяжкість захворювання у дітей. В одному 
дослідженні майже 33% дітей мали нормальні рівні 
амінотрансферази, незважаючи на виражене запа-
лення і некроз при біопсії [15]. 

Для дітей, з прогресуючим захворюванням пе-
чінки, рекомендується спочатку візуалізувати печі-
нку для оцінки спленомегалії або венозних колате-

ралей, використовуючи УЗД печінки замість КТ або 
МРТ через його широку доступність і відсутність 
іонізуючого випромінювання [10]. 

«Золотим стандартом» для оцінки стадії фібро-
зу печінки як у дорослих, так і у дітей все ще зали-
шається пункційна біопсія печінки, однак, її прове-
дення пов’язано з ризиком серйозних ускладнень 
та потребує наявності підготовлених фахівців. Са-
ме тому, активно проводяться дослідження інфор-
мативності неінвазивних методів діагностики фіб-
розу печінки. Значимість прямих (визначення в 
сироватці крові гіалуронової кислоти (ГК), колагенів 
І і IV типу, проколагену ІІІ типу, тканьового інгібіто-
ру металопротеаз І і ІІ типу, тканьової металопро-
теази ІІ і ІІІ типу) та непрямих (Фібро Тест (FT), Фіб-
ро Метр, Фібро Макс та ін.) методів оцінки фіброзу 
печінки вивчена переважно у дорослих [5, 6, 16, 
18]. В дитячому віці такі дані поодинокі і потребу-
ють подальшого дослідження. 

Для визначення стадії захворювання печінки 
широко використовується індекс гістологічної акти-
вності (HAI), вперше запропонований Кноделем 
(Knodell, 1981 р.). Оцінку виставляють у градації 
від 0 до 18 балів. У дослідженні італійських та іс-
панських лікарів, при обстеженні дітей з гепатитом 
С було встановлено, що у більшості пацієнтів ін-
декс гістологічної активності (HAI) був низьким, із 
середнім значенням 3,6 (в діапазоні від 0 до 11). 
Нормальна гістологія печінки або мінімальні зміни 
були виявлені в 14 з 80 випадків, хронічний гепатит 
з низькою активністю в 48 випадках і високою акти-
вністю в 17 випадках. Ті діти, у яких був діагносто-
ваний хронічний гепатит з високою активністю, бу-
ли значно старше (12 років), ніж діти з хронічним 
гепатитом з низькою активністю або мінімальними 
ураженнями печінки (8 років). Тільки один з 80 ді-
тей (1,3%) мав цироз печінки [14]. Показники фіб-
розу при цьому достовірно корелювали з триваліс-
тю захворювання та портальним запаленням [39]. 
У більш пізньому звіті за результатами даного дос-
лідження фіброз печінки оцінювався за простішою 
системою, так званою шкалою METAVIR. Згідно з 
цією шкалою, стадію гістологічної активності класи-
фікують, як легку (A1), помірну (A2) або виражену 
(A3). Дослідження виявило сильну кореляцію між 
стадією фіброзу, віком дітей при біопсії і триваліс-
тю їх інфекції. Використовуючи лінійний аналіз про-
гресії, була підрахована середня швидкість прогре-
сування фіброзу, що становила 0,227 ± 0,372 оди-
ниці METAVIR в рік із середнім значенням 0,142, і, 
таким чином, середній час до розвитку цирозу 
складав 28 років [26]. 

В останні роки з’явились публікації, присвячені 
ролі генетичних факторів хазяїна в перебігу  
хронічних вірусних гепатитів. На сучасному етапі 
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молекулярно-генетичними методами встановлено, 
що зміни у кластері генів цитокінів, які знаходяться 
на 19 хромосомі людини є основним фактором, що 
визначає особливості противірусного захисту орга-
нізму. Найбільшу значимість має поліморфізм у 
регіоні, який прилягає до гену інтерлейкін (IЛ)-28В 
[23]. Встановлено, що поліморфізми гену IЛ-28B 
визначають можливість прогнозу самочинної елімі-
нації НСV, ефективність противірусної терапії та 
впливають на прогресування фіброзу. Носії геноти-
пів rs12979860 С/С та rs8099917 T/Т пов’язані зі 
спонтанною елімінацією вірусу гепатиту С [22]. Є 
публікації, які підтверджують, що генотип IЛ-28В є 
незалежним та найбільш достовірним прогностич-
ним фактором відповіді на ПВТ у хворих на ХГС. 
Також встановлено зв’язок поліморфізму rs12979-
860 з частотою ранньої та стійкої вірусологічної 

відповіді (СВВ) [20]. В літературі є лише поодинокі 
публікації, що присвячені вивченню зв’язку варіан-
ту поліморфізму гену IЛ-28В з прогресуванням фіб-
розу. Встановлена кореляція між поліморфізмом 
гену ІЛ-28В, рівнем гамаглютамілтрансферази 
(ГГТ), активністю та стадією фіброзу печінки у хво-
рих на ХГС [9, 17, 27].  

Заключення. Як показали данні літератури, не 
всі положення щодо перебігу гепатиту С у дітей є 
однозначними, залишається цілий ряд відкритих 
питань, що потребує подальшого вивчення цієї 
проблеми. Бо саме правильна діагностична такти-
ка, своєчасне встановлення діагнозу, визначення 
форми та стадії процесу, призначення адекватної 
терапії позитивно впливає на перебіг хвороби, до-
зволяє уникнути ускладнень та зберегти пацієнту 
повноцінне життя.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С У ДЕТЕЙ 
Яковенко Н. А., Зак М. Ю., Жук С. В., Нужная Е. К. 
Резюме. Вирусный гепатит С является серьезной мировой проблемой. По данным ВОЗ, гепатитом C 

страдает около 150–200 млн человек, а 350 тыс. ежегодно умирают от осложнений. Заболеваемость и 
смертность от гепатита С прогрессивно увеличивается на планете и, по данным экспертов, удвоится к 
2020 году. Несмотря на то, что распространенность вирусного гепатита С среди детей относительно низ-
кая, по сравнению со взрослым населением, в мире примерно 5 млн детей имеют активную форму ви-
русного гепатита С. Хронический ВГC поражает от 0,1% до 2% детей в зависимости от популяции насе-
ления и факторов риска. Существует ряд отличий инфекции вирусного гепатита С у взрослых и детей. 
Но данные по этому вопросу неоднозначны. В статье были изучены и обобщены данные литературы за 
последние годы об особенностях инфицирования, течения и осложнениях вирусного гепатита С у детей. 

Вирусный гепатит C – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом гепатита С, с гемоконтакт-
ных механизмом передачи возбудителя и преимущественным поражением печени и других внутренних 
органов. Сегодня выделяют 11 генотипов вируса, более 100 его субтипов и большое количество так на-
зываемых квазивидов. Инфекция вирусного гепатита С у детей отличается от взрослых в нескольких 
аспектах Знания о вирусной инфекции гепатита С у детей ограничены.  Это связано с тем, что гораздо 
меньше детей инфицированы вирусом гепатита С, и реже появляются симптомы заражения вирусом 
гепатита С.  Более трех четвертей детей не имеют симптомов. Минимальные неспецифические и кратко-
временные симптомы первоначально обнаруживаются примерно у 15% детей. Прогрессирование вирус-
ной инфекции гепатита С до таких серьезных исходов, как цирроз и гепатоцеллюлярный рак, хорошо 
изучено у взрослых, но мало известно об отдаленных последствиях инфекции у детей. Считается, что у 
детей наблюдается высокая частота спонтанной регрессии хронического вирусного гепатита С, более 
медленная прогрессия заболевания, чем у взрослых, преимущественно легкое бессимптомное течение с 
небольшим повышением уровня трансаминазы. Действительно, по данным ряда исследований, спонтан-
ная ремиссия у детей встречается в 25–40% случаев.   

Таким образом, изучая литературные данные, можно сделать вывод, что существует ряд противоре-
чивых данных, которые требуют дальнейшего изучения вирусной инфекции гепатита С у детей. 

Ключевые слова: вирусный гепатит С, дети, течение заболевания. 
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Features of the Course of Viral Hepatitis C in Children 
Iakovenko N. O., Zak M. Y., Zhuk S. V., Nuzhna O. K. 
Abstract. Viral hepatitis C is a serious global problem. According to the WHO, about 150–200 million peo-

ple suffer from hepatitis C, and 350 thousand people die each year from complications. Hepatitis C morbidity 
and mortality is progressively increasing and, according to experts, will double by 2020. Although the prevalence 
of chronic viral hepatitis C is lower in children than adults, about 5 million children worldwide have active viral 
hepatitis C infection. 

Results and discussion. Viral hepatitis C is an infectious disease caused by the hepatitis C virus, with a 
hemocontact mechanism of transmission of the pathogen and a primary lesion of the liver and other internal 
organs. 11 viral hepatitis C genotypes are known. Viral hepatitis C infection in children differs from adults in sev-
eral aspects. But the data on this issue is ambiguous. As compared to adults, knowledge of hepatitis C virus 
infection in children is limited. This is because far fewer children are infected with hepatitis C virus, and children 
are less likely to have symptoms from their hepatitis C virus infection. More than three quarters of the children 
are symptomless. Minimal nonspecific and brief symptoms are initially found in approximately 15% of children. 
These symptoms can be in the form of hyperpyrexia, lethargy, anorexia, nausea, vomiting, and abdominal colic. 
They can present with deep-colored urine, light-colored feces, arthralgia and yellowish discoloration of skin and 
sclera. In developed countries the children are infected mainly through vertical transmission during deliveries, 
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while in developing countries it is still due to horizontal transmission from adults. Vertical transmission in infants 
and children can affect 4% to 10% of infants born to viral hepatitis C infected mothers. The risk of vertical trans-
mission escalates when mothers have high viral load and when there is maternal co-infection with human immu-
nodeficiency virus. When the density of maternal viral hepatitis C was 1 million particles per milliliter, the rate of 
vertical transmission reached 36%. The progression of viral hepatitis C infection to such serious outcomes as 
cirrhosis and hepatocellular cancer is well studied in adults, but little is known about the long-term outcome of 
infection in children. It is believed that in children there is a high frequency of spontaneous regression of chronic 
viral hepatitis C, a slower rate of disease progression than in adults, a predominantly mild asymptomatic course 
with a slight increase in transaminase level. Indeed, according to a number of investigations, spontaneous re-
mission in children occurs in 25–40% of cases. But we have found and other studies. According to these stud-
ies, 60% of the viral hepatitis C RNA-positive children, whom a diagnostic liver biopsy was made, showed 
chronic hepatitis in 73%, cirrhosis in only one, while seven children (27%) had normal liver biopsies. So, viral 
hepatitis C infection is frequently not a benign disease during childhood.  

Conclusions. Thus, studying the literature data, we can conclude that there are number of contradictory data 
that require further study of viral hepatitis C infection in children. 

Keywords: viral hepatitis C, children, course of the disease. 
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