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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Алкогольний цироз печінки (АЦП) – це дифузна 

хвороба, яка характеризується фіброзом і трансформацією нормальної 

архітектоніки печінки зі заміщенням її сполучною тканиною та утворенням 

вузлів, основною причиною якої є тривале зловживання алкоголем (Скрипник І. 

М., 2008; Бабак О. Я, Колесникова Е. В., 2011; Степанов Ю. М., 2013; Wen-Ce 

Zhou et al., 2014; Torruellas C. et al., 2014; Garcia-Tsao G. et al., 2015). 

Поширеність алкогольних уражень у структурі гепатопатології неухильно 

зростає й у деяких країнах сягає 40,0% і більше (Разводовский Ю. Є., 2014; 

Cojocariu C. E. et al., 2014; Харченко Н. В., 2017). Відповідно до повідомлень 

Всесвітньої організації охорони здоров’я, щодо впливу алкоголю на здоров’я 

(Global status report on alcohol and health, 2014), Україна посідає п’яте місце в 

світі зі споживання алкоголю на душу населення. Зловживання алкоголем 

входить у трійку найбільш поширених причин інвалідизації населення (Rehm J. 

et al., 2014; Gowing L. R. et al., 2015; Katikireddi S. V. et al., 2017). 

Хронічний гепатит та цироз печінки (ЦП) займають 2-4-те місця серед 

причин госпіталізації та втрати працездатності у віці 20-60 років (Осьодло Г. В., 

2013; Бабак О. Я., 2013; D'Amico G., 2014; Pimpin L et al., 2018). В Україні за 

останні 10 років захворюваність на ЦП зросла на 75,6%, поширеність ЦП – на 

59,6%, а його частка серед хвороб органів травлення збільшилась до 60% 

(Звягінцева Т. Д., 2013; Іпатов А. В. та ін, 2016; Степанов Ю. М. та ін., 2018). 

Відзначається тенденція до «омолодження» ЦП, зустрічаються випадки 

захворювання серед осіб до 40 років, а щорічно від його ускладнень помирає 

близько 2 млн. людей (Абрагамович М. О., 2013; Ahmad O et al., 2018). 

У пацієнтів із АЦП часто відзначається поєднання з хронічними 

патологічними станами респіраторного тракту (хронічний бронхіт (ХБ), 

хронічне обструктивне захворювання легень) (Фадєєнко Г. Д., 2014; Харченко 

Н. В., 2014; Денисюк В. І., 2014; Абрагамович О. О., 2015; Фещенко Ю. І., 

2016). Наростання тяжкості ЦП, у тому числі і алкогольного, можна розглядати 

через призму хронічного системного запалення, яке характеризується 

збільшенням вмісту циркулюючих запальних цитокінів, і окисного 

пошкодження (Мостовий Ю. М., 2016; Arroyo V. et al., 2014; Bernardi M. et al., 

2015; DuBrock H. M. et al., 2017; Перцева Т. О., 2017). Вживання алкоголю 

може сприяти активації запального каскаду (Albillos A. et al., 2014; Park B. J. et 

al., 2014; Дзюблик О. Я. та ін., 2015). 

Важливою патоґенетичною складовою гепатопульмональних порушень є 

дисбаланс цитокінового профілю, зміна реакції судин на екзогенні 

вазоконстриктори, а також порушення системи гемостазу (Lejealle C. et al., 

2016; Грищук Л. А., 2018; Soulaidopoulos S. et al., 2018). За АЦП зміни на рівні 

легень варіюють в широкому діапазоні – від підвищення судинного опору у разі 

розвитку портопульмональної гіпертензії до дилятації правого шлуночка при 

гепатопульмональному синдромі (Вороненко Ю. В., 2014; Chang C.C. et al., 

2015; Дзюблик Я. О. та ін., 2016). Наслідком цього є виникнення гіпоксії та 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhou%20WC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24966602
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhou%20WC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24966602
https://scholar.google.com.ua/citations?user=p5FrCV0AAAAJ&hl=uk&oi=sra
https://scholar.google.com.ua/citations?user=1dJzGkAAAAAJ&hl=uk&oi=sra
https://scholar.google.com.ua/citations?user=6zE_1RYAAAAJ&hl=uk&oi=sra
https://scholar.google.com.ua/citations?user=9QEr7j0AAAAJ&hl=uk&oi=sra
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гіпоксемії, що негативно впливає на зірчасті клітини печінки і сприяє 

фіброґенезу і виникненню своєрідного «хибного кола» (Рикало Н. А., 2014; 

Trautwein C. et al., 2015; Губергріц Н. Б. та ін., 2017; Степанов Ю. М., 2017; 

Сірчак Є. С., 2018). Проте, механізми впливу системного запалення, ендоґенної 

інтоксикації, гіпоксії, ендотеліальної дисфункції та фіброзних процесів на 

перебіг АЦП у разі загострення ХБ вивчені недостатньо. 

Для вивчення можливого обтяжуючого впливу позапечінково-

індукованого системного запалення на перебіг АЦП використовують індекси 

проґнозування ймовірної смертності упродовж 1-го, 3-х, 6-ти і 12-ти місяців 

внаслідок декомпенсації ЦП і появи поліорґанної недостатності – MELD 

(модель діаґностики термінальної стадії хвороби печінки в 90-денний термін), 

CLIF-C ACLF (Acute-on-Chronic Liver Failure) CALCULATOR і CLIF-AD ACLF 

(Acute decompensation Score) CALCULATOR відповідно до рекомендацій 

Європейської асоціації з вивчення печінки (EASL) ( Jalan R., 2014; Li H., 2016; 

Chen L. et al., 2016). 

Тому актуальним залишається вивчення перебігу АЦП за умов його 

поєднання зі загостренням ХБ та розробка діаґностично-проґностичних 

критеріїв з метою своєчасного вибору адекватного лікування.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана згідно плану наукових робіт ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» і є фрагментом 

комплексної науково-дослідної роботи на тему: «Захворювання внутрішніх 

органів у сучасних умовах, за поєднаної патології та ураження органів-мішеней: 

особливості перебігу, діагностики та лікування» (державний реєстраційний 

номер 0115U000995). Здобувач є співвиконавцем цієї роботи. 

Мета дослідження: поліпшення діаґностики і проґнозування перебігу 

АЦП в поєднанні з ХБ на основі комплексного вивчення клінічно-

патогенетичних особливостей, оцінки показників імунозапального системного 

запалення, ендогенної інтоксикації, гіпоксії, ендотеліальної дисфункції, 

активації фіброзних процесів та визначення діаґностичного значення 

проґностичних індексів і несприятливих чинників поєднаної патології. 

Завдання дослідження:  

1. З’ясувати особливості клінічного перебігу АЦП у пацієнтів з ХБ. 

2. Вивчити прояви поліорґанної недостатності з оцінкою індексу 

послідовної відмови орґанів на ґрунті хронічної печінкової недостатності 

(CLIF-SOFA) у хворих на АЦП в поєднанні з ХБ. 

3. Дослідити перебіг АЦП за індексами MELD, CLIF-C-ACLF і CLIF-

AD ACLF залежно від наявності ХБ. 

4. Встановити динаміку показників імунозапального системного 

запалення – високочутливого С-реактивного протеїну (вч-СРП), фактора 

некрозу пухлин альфа (ФНП-) та ендоґенної інтоксикації – 

антиендотоксинових антитіл (анти-ЕТ) класу імуноґлобулінів (Ig) A, M, G у 

хворих на АЦП в поєднанні з ХБ. 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=tfWC29oAAAAJ&hl=uk&oi=sra
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5. Вивчити вплив гіпоксії – за показником гіпоксія-індуцибельного 

фактора-1 альфа (ГІФ-1α) та ендотеліальної дисфункції за показником 

асиметричного диметиларґініну (AДMA) на перебіг АЦП в поєднанні з ХБ. 

6. Оцінити активацію фіброзних процесів за зміною показника 

сполучнотканинного активуючого фактора росту (СТФР) у крові хворих. 

7. Розробити додаткові діаґностично-проґностичні критерії і 

визначити несприятливі чинники перебігу АЦП в поєднанні зі загостренням 

ХБ, а також алгоритм обстеження пацієнтів з поєднаною патолоґією. 

Об’єкт дослідження: АЦП в поєднанні з ХБ. 

Предмет дослідження: клінічні прояви, показники імунозапального 

системного запалення, ендогенної інтоксикації, гіпоксії, ендотеліальної 

дисфункції, фіброзних процесів, органного ураження у хворих на АЦП в 

поєднанні з ХБ. 

Методи дослідження: загальноклінічні, скринінґ-тести CAGE (Cut, 

Annoyed, Guilty, Eyeopener), MAST (Michigan Alcoholism Screening Test), 

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), розрахунок стажу паління та 

ступеня нікотинової залежності за тестом Фагерстрема; індекси ДМФ 

(дискримінантна функція Меддрея), MELD, CLIF-SOFA, CLIF-C ACLF, CLIF-

AD ACLF; інструментальні (ультразвукове дослідження (УЗД) орґанів черевної 

порожнини, езофаґоґастродуоденофіброскопія (ЕҐДФС), ультразвукова 

доплерографія, електрокардіографія, ехокардіографія, спірографія, 

пульсоксиметрія); біохімічні (білірубін, білок, альбумін, холестерин, 

тригліцериди, ліпідограма, сечовина, креатинін, коагулограма та міжнародне 

нормалізоване відношення (МНВ), активність трансаміназ, 

гамаглутамілтранспептидази (ГГТП), лужної фосфатази, швидкість клубочкової 

фільтраці (ШКФ)); імуноферментні – вміст у крові вч-СРП, ФНП-α, анти-ЕТ-

IgA, анти-ЕТ-IgM, анти-ЕТ-IgG, АДМА, ГІФ-1α, СТФР; статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено відомості щодо 

особливостей перебігу АЦП у поєднанні з ХБ, що полягають у погіршенні 

перебігу хвороби, появі декомпенсації з посиленням цитолітичного, 

мезенхімально-запального, холестатичного синдромів, наростанні порушень 

порто-печінкового кровоплину, а також печінкової і виникненні поліорґанної 

недостатності. 

Вперше виявлено наявність системної імунозапальної активації, яка 

проявляється збільшенням у крові вмісту вч-СРП та ФНП- і супроводжується 

виникненням ендотоксемії зі зростанням вмісту антиендотоксинових антитіл: 

анти-ЕТ-IgА і анти-ЕТ-IgM за підвищеного вмісту анти-ЕТ-IgG за поєднаної 

патології.  

Вперше встановлено, що перебіг АЦП в поєднанні з ХБ характеризується 

посиленням гіпоксії і ендотеліальної дисфункції, зі збільшенням у крові ГІФ-1α 

і АДМА. Це супроводжуються активацією фіброґенезу зі збільшенням в крові 

СТФР.  

Новим є встановлення діаґностичного значення індексів CLIF-C ACLF і 

CLIF-AD ACLF і CLIF-SOFA для проґнозування несприятливого перебігу АЦП 
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в поєднанні з ХБ і загрози поліорґанної поряд з печінковою недостатності, а 

також смерті пацієнтів впродовж 1, 3, 6 і 12 місяців.  

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновані нові 

діагностично-прогностичні критерії ранньої діаґностики несприятливого 

перебігу АЦП у поєднанні зі загостренням ХБ і розвитку ГХПН, які полягають 

у комплексній оцінці показників імунозапальної активації, ендотоксемії, 

гіпоксії, ендотеліальної дисфункції і активності фіброґенезу, що сприятиме 

вибору адекватного лікування. 

Розроблено і апробовано новий алґоритм обстеження хворих на АЦП у 

поєднанні зі загостренням ХБ, що дозволяє на ранніх стадіях виявити перші 

прояви ГХПН, поліорґанну недостатність, що сприятиме швидкому вибору 

оптимальної тактики ведення таких пацієнтів з метою попередження 

ускладнень та продовження їх життя. 

Впровадження в практику результатів дослідження. Результати 

дисертаційного дослідження впроваджені у лікувально-діаґностичний процес 

терапевтичного відділення №1 Івано-Франківської центральної міської 

клінічної лікарні (затв. 04.06.2018; 28.09.2018; 05.06.2018), міської клінічної 

лікарні №1 м. Івано-Франківська (затв. 12.09.2018), ПП медичного центру 

«Інтерсоно» м. Львова (затв. 20.08.2018), Обласної клінічної лікарні відновного 

лікування та діаґностики з обласними центрами планування сім’ї, репродукції 

людини, медичної генетики м. Полтави (затв. 26.08.2018), КНП «5-а міська 

клінічна лікарня м. Львова» (затв. 28.08.2018), обласної комунальної установи 

«Чернівецька обласна клінічна лікарня» (затв. 29.08.2018), КНП «Тернопільська 

комунальна міська лікарня №2» (затв. 06.09.2018), Косівської, Снятинської та 

Коломийської центральних районних лікарень (затв. 24.08.2018; 23.08.2018; 

04.09.2018), у науково-педагогічний процес ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (затв. 

06.09.2018), ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» 

(затв. 10.09.2018), ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет (затв. 28.09.2018; 28.09.2018). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею здобувача. Автором самостійно проаналізована 

наукова література і патентна інформація з досліджуваної теми, визначено мету 

і завдання роботи. Здійснено відбір, анкетування та розподіл пацієнтів на групи, 

проведено клінічне обстеження та спостереження, проаналізовано результати 

досліджень, проведено статистичне опрацювання, узагальнення та аналіз 

отриманих результатів. Здобувачем самостійно написано всі розділи роботи, 

підготовлено до друку статті і тези доповідей. Спільно з науковим керівником 

вибрано об’єм і методи дослідження, сформульовано висновки і практичні 

рекомендації. Дисертантом не використані ідеї та розробки співавторів 

опублікованих наукових праць, права співавторів публікацій порушені не були, 

конфлікти інтересів відсутні. Дисертантом забезпечено впровадження 

результатів дослідження в клінічну практику охорони здоров’я та навчальний 

процес медичних ВНЗ України. 
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Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

доповідалися та обговорювалися на the international liver congress (Barselona, 

Spain, 2016), 86-й науково-практичній конференції студентів і молодих вчених з 

міжнародною участю «Інновації в медицині» (Івано-Франківськ, 2017), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Впровадження наукових 

досягнень університетських клінік у практику охорони здоров’я» (Запоріжжя, 

2017), науково-практичній конференції з міжнародною участю «Проблеми та 

перспективи сімейної медицини в Україні» (Київ, 2017), науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Бабенківські читання», присвяченій 

пам’яті академіка Г. О. Бабенка (Івано-Франківськ, 2017), 87-ій конференції 

студентів і молодих вчених з міжнародною участю «Інновації в медицині» 

(Івано-Франківськ, 2018), науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Сучасні стандарти діаґностики та лікування захворювань внутрішніх 

орґанів» (Івано-Франківськ, 2018). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 13 наукових праць, серед 

яких 5 статей у наукових фахових виданнях України, з них 1 одноосібна, 1 

стаття у періодичному закордонному виданні, що входить до міжнародних 

наукометричних баз, 7 тез у матеріалах конференцій, із них 1 – міжнародної. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена українською мовою 

на 220 сторінках, основний текст містить 144 сторінки. Робота складається зі 

вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, трьох 

розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. Дисертація 

ілюстрована 35 таблицями та 10 рисунками. Покажчик літератури налічує 307 

джерела (167 кирилицею і 140 латиницею).  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали і методи дослідження. Робота виконана на клінічній базі 

кафедри внутрішньої медицини стоматологічного факультету ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» в ЦМКЛ. У дослідження 

було включено 123 хворих на АЦП класу А, В і С за Чайлд-П’ю, 91 чоловік і 32 

жінки, віком від 32 до 59 років. З них 67 – у поєднанні з ХБ у фазі загострення, 

яке відзначалося не менш як за 2 тижні на амбулаторному етапі (І група), 56 – 

без ХБ (ІІ група). Тривалість АЦП складала (6,76±0,35) років, ХБ – (18,291,37) 

років; тривалість паління цигарок у пацієнтів І групи – (16,821,07) років, 

середнє вживання кількості цигарок у день – (1,250,02) пачко/день. До 

контрольної групи залучено 20 умовно здорових осіб, співставних за статтю і 

віком. 

Діагноз АЦП встановлювали відповідно до Адаптованої клінічної 

настанови «Алкогольна хвороба печінки» (2014) та Наказу МОЗ України № 271 

від 13.06.2005 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за 

спеціальністю «Гастроентерологія», EASL Clinical Practical Guidelines: 
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Management of Alcoholic Liver Disease (2012, 2018), ACG clinical guideline: 

Alcoholic liver disease (2018). 

ХБ у фазі інфекційного загострення діагностували на основі скарг, 

анамнезу захворювання, об’єктивного обстеження, рентґенографії орґанів 

грудної клітки, спірометрії, загального аналізу крові, мокротиння, 

пульсоксиметрії з виключенням діагнозу хронічного обструктивного 

захворювання легень (ХОЗЛ), консультації пульмонолога відповідно Наказу 

МОЗ України № 555 від 27.06.2013, де прописані критерії диференційної 

діаґностики ХОЗЛ та ХБ, та положень експертної групи з вивчення 

необструктивного хронічного бронхіту (Non-obstructive Chronic Bronchitis) 

американського інституту серця, легень та крові (National Heart, Lung and Blood 

Institute, 2011). Пацієнти були проконсультовані гастроентерологом, 

наркологом, пульмонологом, за необхідності – кардіологом, неврологом, 

нефрологом, гематологом та реаніматологом. 

Серед пацієнтів І групи АЦП класу А за Чайлд-П’ю діагностовано у 18 

(26,87%), класу В – у 23 (34,33%), класу С – у 26 (38,81%) хворих; серед ІІ 

групи – у 24 (35,71%), 21 (37,50%) і 11 (19,64%) відповідно. 

Комплексне обстеження хворих проводилось у перші 3 дні перебування 

пацієнтів у стаціонарі, перебіг АЦП було оцінено через 1, 3, 6 місяців за 

медичною документацією та дзвінком пацієнту. 

Серед обстежених 16 (13,01%) пацієнтів померли в стаціонарі, по 8 до і 

після 7 діб; АЦП класу В був у 4 (3,25%), класу С – у 12 (9,76%) осіб. Серед них 

було 11 (16,42%) хворих І групи і 5 (8,93%) – ІІ групи. 

На першому етапі дослідження хворого тестували за допомогою валідних 

міжнародних опитувальників CAGE, AUDIT та MAST для визначення 

алкогольної етіології ЦП. Розраховували стаж паління та ступінь нікотинової 

залежності за допомогою тесту Фагерстрема. 

Для оцінки функціонального стану печінки враховували наявність 

синдромів цитолізу, холестазу, мезенхімально-запального і синтезувальну 

функцію печінки. Визначали активність лужної фосфатази, аланін- (АлАТ) та 

аспартатамінотрансферази (АсАТ), ГГТП, вміст білірубіну, білка, альбуміну, 

фібриногену в крові, показник протромбінового індексу та МНВ, загального 

холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ) за 

стандартними методиками з розрахунком вмісту ліпопротеїдів низької 

щільності (ЛПНЩ) за формулою W. T. Friedewald.  

Перебіг АЦП оцінювали за критеріями Чайлд-П’ю (Child-Pugh), 

виживаність – за критеріями Чайлд-Туркотт-П’ю (Child-Turcotte-Pugh), ступінь 

печінкової енцефалопатії (ПЕ) – за критеріями West Haven, оцінкою 

психометричних тестів: психічного статусу пацієнта, ТМТ-часу, астериксису. 

Для оцінки тяжкості стану і проґнозування перебігу АЦП розраховували 

індекси ДФМ, МЕLD, CLIF-SOFA, CLIF-C ACLF і CLIF-AD ACLF зі 

стратифікацією ризику виникнення ГХПН та очікуваної смертності упродовж 1, 

3, 6 і 12 місяців.  
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Проводили УЗД органів черевної порожнини на апараті «Hitachi АLOKA-

550» (Японія), оцінку судинних структур і швидкості кровоплину в судинах 

гепато-лієнального басейну – за допомогою сканера «Hitachi EUB 7000» 

(Японія) зі зміннохвильовим датчиком 2,5-4 мГц., поєднаного з доплерівським.  

Рентґенографію органів грудної клітки проводили за стандартною 

методикою у прямій проекції; функціональне дослідження орґанів дихання – за 

допомогою спірографії на апараті Спіро-КОМ-2010, ХАІ МЕДІКА (Україна). 

Визначали об’єм форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1), форсовану 

життєву ємність легень (ФЖЄЛ) та співвідношення ОФВ1/ФЖЄЛ, життєву 

ємність легень (ЖЄЛ), середню об’ємну швидкість на ділянці від 25,0% до 

75,0% ФЖЄЛ на видосі з прикладанням форсованих зусиль (СОШ25-75). 

Пульсоксиметрію проводили за стандартною методикою з використанням 

портативного пульсоксиметра Medlab (Pearl Technolodgy, Німеччина). При 

виділенні мокротиння проводили його макро- та мікроскопічне дослідження. 

Усім хворим проводили електрокардіографію на апараті Heart Screen 

80 Q-L (Угорщина); ехокардіографію з використанням сканера «Toshiba nemio 

XG» (Японія). Визначали передньо-задній розмір лівого передсердя по його 

короткій осі, кінцево-діастолічний і кінцево-систолічний розміри, кінцево-

систолічний об’єм (КСО) і кінцево-діастолічний (КДО) об’єм лівого шлуночка 

(ЛШ) за методом L. Teicholtz, товщину міжшлуночкової перетинки у діастолу, 

товщину задньої стінки ЛШ на рівні стулок мітрального клапана у діастолу, 

фракцію викиду (ФВ), тиск у легеневій артерії (Δ р) – за стандартною 

методикою в М-режимі. 

Для оцінки стану нирок розраховували ШКФ за формулою CKD-EPI 

(Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). Рівень креатиніну в крові 

визначали за допомогою набору ТОВ НВП «Філісіт-Діаґностика» (Японія). УЗД 

нирок проводили на апараті «АLOKA-550». 

Визначення вмісту вч-СРП у крові проводили з використанням наборів 

ELISA Kit 3125-300, High Sensitivity CRP (hs-CRP) Test System «Monobind Inc.» 

(США); ФНП-α – «Альфа ФНП – ИФА-БЕСТ» (А-8756); антиендотоксинових 

антитіл до core-реґіону ендотоксину класів А, М, G (відповідно анти-ЕТ-IgA, 

анти-ЕТ-IgM і анти-ЕТ-IgG) – наборів Hbt EndoCab ELISA Kit HK504 «Hycult 

biotech» (Нідерланди); ГІФ-1α – наборів ELISA Kit SEA798 Hu For Hypoxia 

Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a), (США); AДMA – реактивів AДMA Xpress 

ELISA Kit K7828 фірми «Immundiagnostik» (Німеччина); СТФР – «ADIPO 

BIOSCIENCE CTGF» (США), за методиками виробників на імуноферментному 

аналізаторі SINNOWA ER-500 (Китай) з додатковим модулем – автоматичним 

мікропланшетним промивачем SINNOWA W-600 (Китай). 
Усі дослідження були виконані з дотриманням основних положень 

належної клінічної практики (Good Clinical Practice – GCP) (1996), Конвенції 

ради Європи про права людини та біомедицину від 04.04.1997, Гельсінської 

декларації та Наказу МОЗ України №639 від 01.10.2015 щодо змін до Наказу 

№690 від 23.09.2009. 
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Статистичне опрацювання отриманих результатів проводили з 

використанням пакету статистичних функцій проґрами «StatSoft STATISTIKA 

10» та Microsoft Excel з пакета проґрам Microsoft Office 2016, застосовуючи 

варіаційно-статистичний метод аналізу. Різниці величин за умови р<0,05 

вважали достовірними. Катеґорійні дані представляли у відсотках. При цьому 

розраховували середню похибку для відносних величин (%±m). Оцінку 

статистичної вірогідності різниці % визначали за методом χ2. Проводили 

парний факторний кореляційний аналіз із обрахунком коефіцієнта кореляції 

Пірсона (r), відношення шансів (Odds ratio, OR), 95,0% довірчий інтервал. 

Результати дослідження та їх обговорення. Усі пацієнти, включені у 

дослідження, анамнестично не заперечували вживання алкоголю; наявність 

хронічного зловживання алкоголем визнавали 50 (74,63%) пацієнтів І групи та 

41 (73,21%) пацієнт ІІ групи. 

За даними скринінґ-тесту CAGE середні значення в кожній групі 

складали (3,460,17) балів та (3,420,07) балів (р>0,05) з чотирьох. Серед 

обстежених пацієнтів 89,55% І групи та 83,93% ІІ групи за тестом MAST, 

59,70% та 60,71% – за тестом AUDIT підтверджували вірогідну наявність 

алкоголізму. 

У пацієнтів з АЦП у поєднанні зі ХБ стадія декомпенсації 

діагностувалась у 1,98 рази частіше порівняно з пацієнтами без ХБ; у них 

виявлена поява класу С за Чайлд-П’ю в перші п’ять років від встановлення 

діагнозу – у 2,09 рази частіше, ніж у хворих на АЦП без ХБ з такою ж 

тривалістю хвороби. 

За результатами дослідження, загострення ХБ супроводжувалося більш 

тяжким перебігом АЦП з розвитком жовтяниці (95,52%), появою напруженого 

асциту (38,81%), печінкової енцефалопатії (91,04%), гепаторенального 

синдрому (19,40%), тоді як у хворих без ХБ перші чотири прояви 

спостерігалися рідше – у 85,71%, 19,64%, 66,07%, 7,16% випадків відповідно. 

Коморбідна патологія характеризувалась наростанням печінкової недостатності 

у 86,57% випадків з погіршенням показників функціонального стану печінки зі 

збільшенням вмісту білірубіну в крові на 23,95% (р<0,05), активності АсАТ, 

АлАТ і ГГТП – на 72,41%, 194,64%, 47,45% відповідно (р<0,05) і зменшенням 

вмісту альбуміну, фібриногену на 17,82%, 25,0%, відповідно (р<0,05), 

порівняно з хворими ІІ групи. Переважна більшість пацієнтів з МНВ ≥ 2 була 

серед хворих І групи (73,08%), порівняно з ІІ групою (12,5%), що наростало зі 

збільшенням класу за Чайлд-П’ю. 

Основним проявом ХБ у всіх обстежених І групи був кашель. У 27,78% 

пацієнтів цієї групи класу А кашель був переважно сухий, у 72,22% – вологий, 

зі слизовим і слизово-гнійним мокротинням, з наростанням класу АЦП 

виявлено зменшення частки сухого кашлю та зростання відкашлювання 

відповідно у 78,26% (клас В) та у 88,46% (клас С) пацієнтів. Задишка 

відзначалася у всіх хворих на АЦП класів В і С І групи і в 38,09%; 90,91% 

відповідних класів ІІ групи. Серцебиття турбувало частіше хворих І порівняно з 

ІІ групою (χ2 =53,386; р<0,05). 
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За результатами ультрасоноґрафії у хворих І групи лінійна і об’ємна 

швидкості кровоплину у ворітній вені сповільнювались на 60,24% і 22,68% 

(р<0,05); селезінковій вені – на 41,06% (р<0,05) при зростанні об’ємної 

швидкості на 155,80% (р<0,05); у хворих ІІ групи – на 41,53%, 15,57%, 25,77% і 

77,88% відповідно (р<0,05), порівняно зі здоровими. У пацієнтів І групи індекс 

резистентності Пурселло печінкової артерії зростав на 65,49% (р<0,05), 

селезінкової – на 32,31% (р<0,05), що переважало зміни у групі порівняння 

(р<0,05). Отримані результати свідчать, що зміни порто-печінкової 

гемодинаміки у хворих на АЦП з перерозподілом крові у системі нижньої 

порожнистої вени та розвитком порто-кавальних коллатералей є більш 

вираженими за наявності супутнього ХБ. Це доповнює результати інших 

авторів (Bolondi L. et al., 2011; Самогальська О. Є. та ін, 2015; Nićiforović D. et 

al., 2017). 

За результатами спірографії виявлено погіршення функції зовнішнього 

дихання у пацієнтів І групи, що характеризувалося зниженням порівняно зі 

здоровими: ЖЄЛ – на 13,76% (р<0,05), ФЖЄЛ – на 10,69% (р<0,05), ОФВ1 – на 

18,07% (р<0,05), ОФВ1/ФЖЄЛ – на 15,29% (р<0,05), СОШ25-75 – на 34,68% 

(р<0,05); тоді як у пацієнтів ІІ групи відзначалася лише відповідна тенденція 

(р>0,05). Показник кисневої сатурації (SpO2) був меншим 95,00% у 9 (13,43%) 

хворих І групи: 7 (10,44%) класу С за Чайлд-П’ю, 2 (2,98%) – класу В і тільки в 

одного (1,79%) хворого на АЦП класу С ІІ групи, що вказує на розвиток у них 

легеневої недостатності. 

Серед пацієнтів з АЦП в поєднанні з ХБ та в пацієнтів без ХБ І стадію ПЕ 

за West-Haven виявлено у 12 (17,91%) та 31 (55,36%), ІІ – у 34 (50,75%) та 19 

(33,93%) хворих, ІІІ стадію – у 21 (31,34%) та 6 (10,71%) хворих відповідно. У 

пацієнтів І групи у 2,93 рази (р<0,05) частіше порівняно з ІІ групою 

діагностували ІІІ стадію ПЕ, що може вказувати на обтяжуючий вплив 

загострення ХБ на перебіг АЦП щодо розвитку ПЕ. 

За результатами ехокардіографії у пацієнтів І і ІІ груп виявлено 

збільшення КДО в 1,40 і 1,25 рази (р<0,05), КСО – в 1,71 і 1,06 рази (р<0,05); 

потовщення МШП в 1,26 і 1,18 рази (р<0,05), ЗСЛШ – в 1,38 і 1,16 рази 

(р<0,05); зростання індексу ММЛШ в 1,41 і 1,18 рази (р<0,05) відповідно. У 12 

(17,91%) хворих І групи та у 5 хворих ІІ групи (8,93%) відзначалося зменшення 

ФВ нижче 45,00%, що вказує на зниження у них скоротливої здатності 

міокарда. На нашу думку, гемодинамічні порушення при декомпенсації АЦП 

можуть слугувати підґрунтям для формування поліорґанної недостатності. 

Зміни з боку нирок у хворих І групи були більшими, зокрема показник 

ШКФ у них був меншим за такий у хворих ІІ групи на 26,96% (р<0,05), що 

може свідчити про несприятливий вплив загострення ХБ щодо появи 

функціональної недостатності нирок.  

За результатами дослідження відзначено, що у пацієнтів І та ІІ груп вміст 

вч-СРП в крові був у 19,01 та 9,12 разів вищий (p<0,05) від значення у 

здорових; ФНП-α – у 4,29 та 2,39 рази відповідно (p<0,05), що свідчить про 

більшу імунозапальну активацію за поєднаної патології. Зміни показників       
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вч-СРП і ФНП-α наростали зі збільшенням класу АЦП за Чайлд-П’ю (p<0,05). 

Встановлені кореляції між показником вч-СРП та індексами MELD, CLIF-C 

ACLF, CLIF-SOFA (r=+0,46; r=+0,65; r=+0,59 відповідно; усі p<0,05); між 

показником ФНП-α та індексами MELD, CLIF-C ACLF, CLIF-SOFA (r=+0,46; 

r=+0,65; r=+0,59 відповідно; усі p<0,05), що підтверджує несприятливий вплив 

імунозапального процесу на перебіг АЦП при загостренні ХБ. 

За поєднаної патології відзначалося збільшення вмісту анти-ЕТ-IgA та 

анти-ЕТ-IgМ у 23,57 та 12,42 разів (р<0,05), порівняно з хворими без ХБ. 

Показники анти-ЕТ-IgG у крові хворих І та ІІ груп переважали такі у здорових у 

6,21 і 5,71 разів (р<0,05), що може вказувати на хронічну ендотоксемію при 

АЦП і її посилення за приєднання загостреного ХБ. Встановлені кореляції між 

показниками ендотоксемії та запального процесу в обох групах, зокрема в І 

групі – між анти-ЕТ-IgM і ФНП-α, вч-СРП (r=+0,58; r=+0,61; обидва p<0,05); в 

ІІ групі – між анти-ЕТ-IgM і ФНП-α, вч-СРП (r=+0,38; r=+0,43 відповідно; 

обидва p<0,05). Виявлено несприятливий вплив ендотоксемії на  перебіг АЦП 

за кореляціями між анти-ЕТ-IgM та індексами MELD, CLIF-C-ACLF, CLIF-

SOFA (r=+0,54; r=+0,60; r=+0,49 відповідно; усі p<0,05).  

Вміст ГІФ-1α у пацієнтів з коморбідною патологією складав (15,34 ±1,22) пг/мл 

і перевищував показник здорових у 3,54 рази (р<0,05), у осіб ІІ групи – у 1,85 

рази (р<0,05). Встановлено, що вміст ГІФ-1α у хворих обох груп наростав зі 

збільшенням класу за Чайлд-П’ю (р<0,05). Встановлені кореляції між ГІФ-1α і 

ФНП-α (r=+0,67; p<0,05); ГІФ-1α та індексами MELD, CLIF-C-ACLF, ГІФ-1α та 

CLIF-SOFA (r=+0,41; r=+0,47; r=+0,53 відповідно, усі p<0,05). Доведено, що 

вміст ГІФ-1α різко зростає за дефіциту кисню (Machado M.V. et al., 2015; 

Wilkins S.E. et al.,2016; Shao T. et al, 2018); тому отримані результати можуть 

підтверджувати важливе діагностичне значення ГІФ-1α щодо перебігу АЦП за 

умов гіпоксії при загостренні ХБ. 

У пацієнтів І групи діагностовано зростання вмісту АДМА до (3,108 

±0,051) ммоль/л, який перевищував показник здорових у 6,74 разів (р<0,05) і у 

осіб ІІ групи – у 1,20 рази (р<0,05), що вказує на ендотеліальну дисфункцію, 

більш виражену за поєднаної патології. Доведено, що АДМА є структурним 

аналогом L-аргініну, виступає ендогенним інгібітором NO і тому розглядається 

як новий біомаркер ендотеліальної дисфункції (Arpaci D. et al., 2016; Assar M 

El. et al., 2016). Встановлені кореляції між АДМА і ФНП-α, вч-СРП, ГІФ-1α 

(r=+0,73; r=+0,69; r=+0,77 відповідно; усі p<0,05). Виявлено кореляції між 

АДМА та індексами перебігу АЦП – MELD, CLIF-C-ACLF, CLIF-SOFA 

(r=+0,53; r=+0,65; r=+0,61 відповідно, усі p<0,05), що засвідчує несприятливий 

вплив ендотеліальної дисфункції на перебіг АЦП при загостренні ХБ. 

За поєднаної патології встановлено підвищення вмісту СТФР до (49,27 

±2,05) нг/мл, який перевищував показник здорових у 2,58 рази (р<0,05) і у осіб 

ІІ групи – у 1,29 рази (р<0,05). СТФР пов'язаний з трансформуючим фактором 

росту-β, відіграє ключову роль у патофізіології фіброзних процесів (Herrera B et 

al, 2017; Chieh-Chih T et al, 2018; Kaasbøll OJ et al, 2018). Встановлено позитивні 

кореляції між СТФР і АДМА, ФНП-α, ГІФ-1α (r=+0,64; r=+0,66; r=+0,60; усі 

http://www.annclinlabsci.org/search?author1=Dilek+Arpaci&sortspec=date&submit=Submit
https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=el+Assar%2C+Mariam
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaasb%C3%B8ll%20OJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30262666
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p<0,05), що вказує на активацію фіброгенезу при наростанні ендотеліальної 

дисфункції; імунозапального процесу і гіпоксії у випадку загострення ХБ у 

хворих на АЦП. 

Результати дослідження дозволили встановити, що індекс CLIF-C ACLF у 

пацієнтів І групи перевищував такий у пацієнтів ІІ групи на 55,80% (р<0,05), 

що вказує на появу ГХПН. Індекс CLIF-AD ACLF впродовж 1 місяця 

перевищував такий у І групі у 7,6 разів (р<0,05), 3 місяців – у 4,0 рази (р<0,05), 

6 місяців – у 2,7 рази (р<0,05), 12 місяців – у 1,9 рази (р<0,05), що вказує на 

несприятливий вплив загострення ХБ на перебіг АЦП. Індекс CLIF-SOFA у 

пацієнтів І групи перевищував такий у хворих ІІ групи на 85,50% (р<0,05), що 

може свідчити про наростання поліорґанної недостатності за поєднання АЦП і 

загострення ХБ. У пацієнтів І групи ризик смертності впродовж 1 місяця був 

вищим у 7,6 разів; 3 місяців – у 4,0 рази; 6 місяців – у 2,7 рази; 12 місяців – у 1,9 

рази (усі р<0,05), порівняно з хворими ІІ групи. Отже, загострення ХБ 

несприятливо впливає на перебіг і проґноз АЦП щодо декомпенсації, розвитку 

поліорґанної недостатності та виживання таких хворих упродовж 1, 3, 6 і 12 

місяців. 

За результатами проведеного моніторування впродовж 3 місяців після 

виписки зі стаціонару були повторно ушпиталені 41 (61,19%) пацієнт І групи і 

24 (42,86%) пацієнти ІІ групи. За аналізом виживаності пацієнтів серед 16 

(23,89%) померлих І групи впродовж 3-х місяців було 2 (2,99%) хворих класу В 

за Чайлд-П’ю та 14 (20,90%) класу С; серед 20 (29,85%) померлих впродовж 6-

ти місяців – 4 (5,97%) хворих класу В та 16 (23,88%) хворих класу С. Серед 5 

(8,93%) померлих ІІ групи впродовж 3-х місяців був 1 (1,79%) хворий класу В 

за Чайлд-П’ю та 2 (7,14%) класу С; серед 7 (12,50%) померлих впродовж 6-ти 

місяців – 2 (3,57%) класу В та 5 (8,93%) хворих класу С. 

З метою виявлення предикторів несприятливого перебігу АЦП у 

поєднанні зі загостренням ХБ досліджували відношення шансів (Odds ratio, 

OR). Встановлено, що шанси появи декомпенсації АЦП у поєднанні зі 

загостренням ХБ зі збільшенням індексу MELD  18 зростають за наявності 

напруженого асциту, резистентного до медикаментів, у 5,58 рази (p<0,05); 

гідротораксу – у 4,75 рази (p<0,05); наявності печінкової енцефалопатії ІІІ 

стадії – у 3,40 рази (p<0,05); зменшення ФВ < 45,0% – в 2,70 рази (p<0,05); Δ р  

60,0 мм рт. ст. – в 3,51 рази (p<0,05); зменшення ШКФ <45 мл/хв./1,73 м2 – в 

2,93 рази (p<0,05); появи ГХПН за CLIF-C ACLF індексом  12,0 – в 9,85 рази 

(p<0,05); поліорґанної недостатності за CLIF-SOFA індексом  12,0 – в 12,07 

рази (p<0,05). 

За аналізом лабораторних показників встановлено, що шанси 

несприятливого перебігу АЦП у поєднанні зі загостренням ХБ зі збільшенням 

індексу MELD  18 зростають за умов збільшення вмісту загального білірубіну 

в крові  100,0 мкмоль/л у 2,23 рази (р<0,05); МНВ  2,5 – у 4,36 рази (р<0,05); 

зменшення числа тромбоцитів крові  100 х109/л – у 2,47 рази (р<0,05); 

зменшення вмісту натрію (Na)  130,0 ммоль/л – у 3,62 рази (р<0,05); 

збільшення вч-СРП  12,0 мг/л – у 2,85 рази (р<0,05); ФНП-α  75,0 пг/мл – у 
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3,05 рази (р<0,05); анти-ЕТ-IgA  1,5 од. опт. щільності – у 3,54 рази (р<0,05); 

анти-ЕТ-IgМ  1,1 од. опт. щільності – у 2,78 рази (р<0,05); АДМА  3,0 

ммоль/л – у 5,03 рази (р<0,05); ГІФ-1α  15,0 пг/мл – у 6,12 рази (р<0,05); СТФР 

 50,0 нг/мл – у 2,35 рази (р<0,05). 

Отже, загострення ХБ у хворих на АЦП сприяє наростанню тяжкості 

захворювання з розвитком системного імунозапального процесу за 

збільшенням вмісту в крові СРП і ФНП-α, гіпоксії за збільшенням вмісту в 

крові ГІФ-1α, ендотеліальної дисфункції за збільшенням вмісту в крові АДМА, 

що супроводжується наростанням ендотоксемії за збільшенням вмісту в крові 

антиендотоксинових антитіл – анти-ЕТ-IgA, анти-ЕТ-IgM і анти-ЕТ-IgG та 

активацією фіброзних процесів за збільшенням вмісту в крові СТФР. Це 

призводить до наростання печінкової недостатності, появи ГХПН з 

поліорґанною недостатністю – серцево-судинною, мозковою, легеневою, 

нирковою та системи гемостазу зі збільшенням індексів MELD, CLIF-C ACLF, 

CLIF-SOFA, рання діагностика яких сприятиме вибору адекватної терапії і 

подальшої індивідуальної тактики ведення пацієнта. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове 

вирішення актуального науково-практичного завдання внутрішньої медицини – 

підвищення якості діаґностики і проґнозування перебігу алкогольного цирозу 

печінки у поєднанні зі загостренням хронічного бронхіту шляхом визначення 

несприятливих факторів і застосування комплексу діагностичних обстежень на 

основі встановлення ролі системної імунозапальної активації, гіпоксії, 

ендотеліальної дисфункції, активації фіброзних процесів та ендотоксемії в 

посиленні печінкової і розвитку поліорґанної недостатності. 

1. Загострення ХБ у хворих на АЦП призводить до погіршення перебігу 

захворювання, його декомпенсацієї у 2,11 рази, а також посилення 

цитолітичного, мезенхімально-запального, холестатичного синдромів з 

наростанням печінкової недостатності. Це супроводжується порушенням 

порто-печінкового кровоплину з перерозподілом крові у венах ворітної системи 

в напрямку селезінки; зниженням середньої лінійної та об’ємної швидкостей у 

ворітній і печінкових венах. При цьому збільшується індекс резистентності в 

міждольових артеріях та погіршується функція зовнішнього дихання зі 

зниженням ЖЄЛ на 13,76%, ФЖЄЛ – на 10,69%, ОФВ1 – на 18,07%, 

ОФВ1/ФЖЄЛ – на 15,29%, СОШ25-75 – на 34,68% порівняно зі здоровими. 

Наявність ХБ призводить до збільшення індексів MELD, CLIF-C-ACLF і CLIF-

AD ACLF. 

2. За наявності ХБ у пацієнтів з АЦП погіршується проґноз за 

збільшенням індексу MELD на 30,51%, індексу ДМФ – на 27,65%, а також 

появою ризику смерті за CLIF-AD ACLF: впродовж 1 місяця у 7,6 рази, 3 

місяців – у 4,0 рази, 6 місяців – у 2,7 рази, 12 місяців – у 1,9 рази порівняно з 

пацієнтами без ХБ. 
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3. У хворих на АЦП загострення ХБ характеризується наростанням 

печінкової недостатності (86,54%) поряд з розвитком поліорґанної 

недостатності – церебральної (23,71%), серцево-судинної (26,91%), легеневої 

(13,43%), ниркової (12,98%) зі збільшенням CLIF-SOFA індексу на 85,50%, що 

супроводжується порушенням гемостазу з підвищенням показника МНВ на 

65,14% порівняно з хворими без ХБ і зменшенням сироваткового натрію ≤ 130 

ммоль/л у 31,34%, що є більшим порівняно з групою без ХБ.  

4. Наростання тяжкості АЦП зі збільшенням класу за Чайлд-П’ю у 

поєднанні з ХБ відбувається за активації системного імунозапального процесу, 

який характеризується збільшенням вмісту у крові вч-СРП у 2,08 рази та ФНП-

α – у 1,79 рази (р<0,05), порівняно з пацієнтами без ХБ. Виявлено наростанням 

ендоґенної інтоксикації за зростанням рівнів антиендотоксинових антитіл IgA, 

IgM та IgG (р<0,05). Встановлені кореляції між показником вч-СРП та 

індексами MELD, CLIF-C ACLF, CLIF-SOFA (r=+0,46; r=+0,65; r=+0,59 

відповідно, усі p<0,05), а також між показником ФНП-α та цими індексами 

(r=+0,42; r=+0,64; r=+0,57 відповідно, усі p<0,05). 

5. У пацієнтів з АЦП в поєднанні з ХБ виявлено збільшення в крові ГІФ-

1α та АДМА у 3,54 і 6,74 рази відповідно, порівняно зі здоровими, та у 1,20 і 

1,85 рази відповідно (р<0,05) – порівняно з пацієнтами без ХБ, що вказує на 

посилення гіпоксії та ендотеліальної дисфункції за поєднаної патології. 

Встановлено кореляції між показниками ФНП-α і АДМА (r=+0,73; р<0,05), між 

ФНП-α і ГІФ-1α (r=+0,67; р<0,05), між АДМА і ГІФ-1α (r=+0,77; р<0,05). 

6. Наявність ХБ у пацієнтів з АЦП сприяє активації фіброзних процесів з 

підвищенням рівня сполучнотканинного фактора росту (СТФР) у 2,58 рази, 

порівняно зі здоровими, і у 1,29 рази (р<0,05) – порівняно з пацієнтами без ХБ. 

Виявлено зв’язок фіброзних процесів з активацією системного імунозапального 

процесу (кореляція між СТФР і ФНП-α складала r=+0,66; р<0,05), гіпоксією 

(кореляція між СТФР і ГІФ-1α – r=+0,60; р<0,05), а також з ендотеліальною 

дисфункцією (кореляція між СТФР і АДМА – r=+0,64; р<0,05). 

7. Встановлено, що наростання тяжкості АЦП у поєднанні з ХБ 

збільшується при MELD  18, CLIF-C ACLF і CLIF-SOFA  12,0; ФВ < 40%; 

зниженні SpO2 < 95%; зростанні легеневої гіпертензії  60,0 мм рт. ст.; 

зменшенні ШКФ < 45 мл/хв./1,73 м2. Чинниками несприятливого перебігу АЦП 

за наявності ХБ також є збільшення вмісту загального білірубіну в крові  100,0 

мкмоль/л; показника МНВ  2,5; зменшення числа тромбоцитів крові  100 

х109/л; зменшення вмісту натрію в крові  130,0 ммоль/л; збільшення вч-СРП  

12,0 мг/л в крові; ФНП-α  75,0 пг/мл; АДМА  3,0 ммоль/л; ГІФ-1α  15,0 

пг/мл; СТФР  50,0 нг/мл, що необхідно враховувати для вибору адекватної 

терапії і персоніфікованої тактики ведення пацієнта.  

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. При загостренні ХБ хворим на АЦП слід провести комплексне 

загальноклінічне обстеження з проведенням поряд з рентґенографією орґанів 
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грудної клітки, електоркардіографією, ехокардіографією, УЗД орґанів черевної 

порожнини, доплерографію печінки, оцінку периферичної кисневої сатурації, 

спірометрію, лабораторне дослідження функціонального стану печінки, нирок, 

гемостазу, натрію крові для виявлення загрозливого стану і своєчасного 

призначення адекватної терапії. 

2. Для оцінки поліорґанної недостатності рекомендується розраховувати 

індекс CLIF-SOFA; для проґнозування перебігу АЦП у поєднанні зі 

загостренням ХБ і розвитку гострої на тлі хронічної печінкової недостатності 

рекомендується розраховувати індекси MELD, CLIF-C ACLF та CLIF-AD ACLF 

з визначенням ризику смертності впродовж 1, 3, 6 і 12 місяців.  

3. Для раннього виявлення загрозливого стану в хворих на АЦП у 

поєднанні зі загостренням ХБ рекомендується в комплекс лабораторних 

досліджень додатково включити показники системної імунозапальної активації 

– вч-СРП і ФНП-α; ендоґенної інтоксикації – антиендотоксинові антитіла класів 

IgА, IgG та IgM; гіпоксії – ГІФ-1α; ендотеліальної дисфункції – АДМА та 

активації фіброзних процесів – СТФР з метою вибору індивідуальної тактики 

ведення пацієнта. 
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АНОТАЦІЯ 

Кобітович І. М. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу 

алкогольного цирозу печінки в поєднанні з хронічним бронхітом. – На 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Львівський національний 

медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2019.  

Дисертаційна робота присвячена оптимізації діаґностики та 

проґнозування перебігу алкогольного цирозу печінки в поєднанні з хронічним 

бронхітом. За результатами обстеження 123 пацієнтів виявлено наростання 

печінкової поряд з появою поліорґанної недостатності за поєднаної патології, 

особливо при В і С класах за Чайлд-П’ю. Встановлено несприятливий вплив 

імунозапальної активації, ендотоксемії, ендотеліальної дисфункції, гіпоксії і 

активації фіброґенезу на перебіг і прогноз АЦП у поєднанні з ХБ.  

Науково обґрунтовано доцільність застосування прогностичних індексів 

CLIF-SOFA, CLIF-C ACLF і CLIF-AD ACLF та додаткового включення в 

алгоритм обстеження пацієнтів визначення високочутливого С-реактивного 

протеїну, фактора некрозу пухлин альфа, антиендотоксинових антитіл, гіпоксія-

індуцибельного фактора-1 альфа, асиметричного диметиларґініну та 
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сполучнотканинного активуючого фактора росту з метою раннього виявлення 

загрозливого перебігу АЦП у поєднанні з хронічним бронхітом. 

Ключові слова: алкогольний цироз печінки, хронічний бронхіт, 

проґнозування перебігу, імунозапальний процес, ендогенна інтоксикація, 

ендотеліальна дисфункція, гіпоксія, фіброзні процеси. 

 

АННОТАЦИЯ 

Кобитович И. М. Клинико-патогенетические особенности течения 

алкогольного цирроза печени в сочетании с хроническим бронхитом. – На 

правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.02 - внутренние болезни. – Львовский национальный 

медицинский университет имени Данила Галицкого МЗ Украины, Львов, 2019. 

Диссертация посвящена оптимизации диагностики и прогнозирования 

течения алкогольного цирроза печени в сочетании с хроническим бронхитом. 

По результатам обследования 123 пациентов выявлено нарастание печеночной 

наряду с появлением полиорганной недостаточности при сочетанной 

патологии, особенно при В и С классах по Чайлд-Пью. Установлено 

неблагоприятное влияние аутоиммунной активации, эндотоксемии, 

эндотелиальной дисфункции, гипоксии и активации фиброгенеза на течение и 

прогноз АЦП в сочетании с ХБ.  

Научно обоснована целесообразность применения прогностических 

индексов CLIF-SOFA, CLIF-C ACLF и CLIF-AD ACLF и дополнительного 

включения в алгоритм обследования определения высокочувствительного С-

реактивного протеина, фактора некроза опухолей альфа, антиэндотоксиновых 

антител, гипоксия-индуцибельного фактора-1 альфа, асимметрического 

диметиларгинина и соединительнотканного активирующего фактора роста с 

целью раннего выявления угрожающего течения АЦП в сочетании с 

хроническим бронхитом. 

Ключевые слова: алкогольный цирроз печени, хронический бронхит, 

проґнозирование течения, аутоиммунный процесс, эндогенная интоксикация, 

эндотелиальная дисфункция, гипоксия, фиброзные процессы. 
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lesions for choosing the optimal tactics of treatment taking into account the 

likelihood of multiple organ failure occurrence. 

We conducted clinical, laboratory and instrumental examination of 123 patients 

with ALC, class A, B and C according to Child-Pugh: 67 cases were in combination 

with CB during exacerbation, identified at least 2 weeks beforehand at outpatient 

stage (I group), and 56 cases were with isolated ALC (II group). The control group 

consisted of 20 practically healthy persons of the same age and sex.  

The analysis of findings allowed to establish that comorbide pathology in 

patients with ALC cause the escalation of the disease severity with its 

decompensation with intensification of cytolytic syndrome with increase of bilirubin 

content by 1.27 times, increase in activity of aspartate transaminase by 1.4 times, 

alanine transaminase by 1.9 times, cholestatic syndrome – with increase of activity of 

alkaline phosphatase and GGTP by 1.0 and 1.2 times, respectively (р<0.05), 

mesenchymal-inflammatory syndrome – with increase of the index of thymol 

turbidity test and appearance of hepatic failure with decrease of albumine and 

fibrinogen content and prothrombin rate. This was accompanied with disorders of 

portal-hepatic blood flow with redistribution of blood in the veins of portal system 

towards the spleen with decrease of average linear and volumetric flow rates in portal 

and hepatic veins, increase of resistance index in interlobular arteries, both (р<0.05).  

It was established that the ALC with exacerbation of CB which contributed to 

appearance of hepatic failure in 86.57% together with development of multiple organ 

failure – cerebral in 82,09%, cardiovascular in 52.24%, renal in 19.40% with increase 

of CLIF-SOFA index by 85.50%, as compared to patients without comorbid CB and 

decrease of serum sodium content ≤130,0 mmol/L in 31.34% as compared to 5.38% 

in the control group. CB exacerbation in patients with ALC contributed to worsening 

of prognosis for ALC patients with increase of MELD indexes by 31.34%, MDF – by 

28.55% with growth of the risk of mortality by CLIF-C ACLF indexes by 55.80% 

and CLIF-AD ACLF – during 1 month by 7.6 times, 3 months – by 4.0 times, 6 

months – by 2.7 times (р<0.05), during 12 months – by 1.9 times (р<0.05) as 

compared to patients without HB.  

Escalation of ALC severity with comorbide CB occurred together with 

activation of systemic autoimmune inflammation process, which was characterized 

by increase of high sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) content in blood by 2.08 

times and TNF-α – by 1.79 times (р<0.05) as compared to patients without HB. This 

was accompanied with increase of endotoxemia with growth of anti-ЕТ-IgA, anti-ЕТ-

IgM and anti-ЕТ-IgG levels. Correlations between hs-CRP and MELD indexes, 

CLIF-C ACLF, CLIF-SOFA (r=+0,46; r=+0,65; r=+0,59, respectively; all p<0.05).  

Patients with ALC in combination with CB recurrence had increase of ADMA 

and HIF-1 α in blood by 6.74 and 3.54 times, respectively (р<0.05), as compared to 

control, and by 1.20 and 1.85 times, respectively (р<0.05) – as compared to II group 

patients, suggesting intensification of endothelial dysfunction and hypoxia. 

Correlations between indexes of ADMA – hs-CRP, HIF-1α and TNF-α (r=+0.69, 

r=+0.73, r=+0.77, respectively; both p<0,05) were established, suggesting 
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intensification of endothelial dysfunction with escalation of systemic autoimmune 

inflammation process activity and hypoxia. 

The combined pathology in ALC patients predetermined fibrosis processes 

with increase of CTGF content by 2.58 times, as compared with healthy persons, and 

by 1.29 times (р<0.05), as compared with patients without CB. Fibrosis processes 

activation was revealed to systemic immunoinflammatory activation with correlation 

between CTGF – TNF-α, ADMA, HIF-1α (r=+0.66, r=+0.64, r=+0.60, respectively; 

all p<0.05), which indicated the activation of fibro- and angiogenesis with escalation 

of systemic autoimmune inflammation process, endothelial dysfunction and hypoxia.  

It was established that chances of ALC severity aggravation in combination 

with CB in the phase of exacerbation with increase of MELD  18 increased in the 

presence of tense ascites, resistant to drugs  4 scores; hydrothorax  5 scores; 

presence of stage ІІІ hepatic encephalopathy; decrease of indexes of Mean arterial 

pressure  60.0 mm Hg; decrease of ejection fraction < 45%; SpO2 < 95%; GFR < 45 

ml/min/1.73 m2; number of blood platelets  100 х109/L; sodium (Na) content in 

blood  130.0 mmol/L; occurrence of pulmonary hypertension  60.0 mm Hg; 

increase of creatinin content in blood, indexes of CLIF-C-ACLF and CLIF-SOFA  

12,0; content of total blood bilirubin  100.0 µmol/L; INR  2.5; hs-CRP  12.0 

mg/L in blood; TNF-α  75.0 pg/ml; ADMA  3.0 mmol/L; HIF-1α  15.0 pf/ml; 

CTGF  50.0 ng/ml (р<0.05).  

Thus, use of MDF, MELD, CLIF-SOFA, CLIF-C-ACLF and CLIF-AD ACLF 

indexes contributed to early prediction of unfavorable development of ALC, where 

combined with CB exacerbation. CB exacerbation in the ALC patients resulted in 

worsening of the disease development with increase of occurrence of class C 

according to Child-Pugh by 2.11 times and its decompensation together with 

intensification of cytolytic, mesenchymal-inflammatory, cholestatic syndromes and 

appearance of hepatic failure, accompanied by disorders of portal-hepatic blood flow, 

which was characterized by its redistribution in the veins of portal system towards the 

spleen with decrease of average linear and volumetric flow rates in portal and hepatic 

veins, increase of resistance index in interlobular arteries. It was established that CB 

exacerbation contributes to occurrence of ACHF and multiple organ failure, which 

adversely affects ALC development and worsens prognosis for such cohort. 

Key words: alcoholic liver cirrhosis, chronic bronchitis, prediction of 

development, immune inflammatory process, endointoxication, endothelial 

dysfunction, hypoxia, fibrosis processes.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

АДМА − асиметричний диметиларґінін 

АлАТ − аланінамінотрасфераза 

анти-ЕТ-IgА, G, M − антиендотоксинові антитіла класу А, G, M 

АсАТ − аспартатамінотрансфераза 

АЦП − алкогольний цироз печінки  

вч-СРП − високочутливий С-реактивний протеїн 

ГГТП − гамаглутамілтранспептидаза 

ГІФ-1 − гіпоксія-індуцибельний фактор-1 альфа 

ГХПН − гостра на ґрунті хронічної печінкова недостатність 

ДФМ − дискримінантна функція Меддрея 

ЕҐДФС − езофаґоґастродуоденофіброскопія 

ЖЄЛ − життєва ємність легень  

МНВ − міжнародне нормалізоване відношення 

ОФВ1 − об’єм форсованого видиху за першу секунду 

ОФВ1/ФЖЄЛ − співвідношення об’єм форсованого видиху за першу   

       секунду / форсована життєва ємкість легень 

ПЕ  − печінкова енцефалопатія 

СОШ25-75 − середня об’ємна швидкість на ділянці від 25% до 75%   

      ФЖЕЛ на видосі з прикладанням форсованих зусиль 

СТФР − сполучнотканинний фактор росту  

ФНП-α − фактор некрозу пухлин альфа 

ФВ − фракція викиду 

ФЖЄЛ − форсована життєва ємкість легень 

ХБ − хронічний бронхіт 

CLIF-C ACLF − (Acute-on-Chronic Liver Failure) score and expected 

mortality rates – калькулятор стратифікації ризику очікуваної 

смертності у хворих на цироз печінки з синдромом ACLF. 

CLIF-C AD  − (non-ACLF patients with Acute Decompensation) score 

калькулятор стратифікації ризику очікуваної смертності у 

хворих на цироз печінки з гострою печінковою 

недостатністю без синдрому ACLF. 

CLIF-SOFA − (Chronic liver failure – sequential organ failure assessment) 

оцінка послідовної відмови орґанів на ґрунті хронічної 

печінкової недостатності 

MELD − модель діаґностики термінальної стадії захворювання 

печінки в 90-денний термін 

SpO2 

 Δ р 
− периферійна киснева сатурація  

− тиск в легеневій артерії 
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