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АНОТАЦІЯ 

Кобітович І. М. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу 

алкогольного цирозу печінки в поєднанні з хронічним бронхітом. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.02 «Внутрішні хвороби» (222 - 

Медицина). – Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський 

національний медичний університет» МОЗ України, Івано-Франківськ, 2019; 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ 

України, Львів, 2019.  

Дисертація присвячена оптимізації діаґностики та проґнозування перебігу 

алкогольного цирозу печінки (АЦП) за його поєднання з хронічним бронхітом 

(ХБ) на підставі нових наукових даних про клінічно-патогенетичні особливості 

перебігу зазначених коморбідних уражень з метою вибору оптимальної тактики 

лікування з урахуванням ймовірності виникнення поліорґанної недостатності. 

Наукова новизна полягає в тому, що доповнено відомості щодо 

особливостей перебігу АЦП в поєднанні зі загостренням ХБ, що призводять до 

наростання тяжкості хвороби, її декомпенсації з посиленням цитолітичного, 

мезенхімально-запального, холестатичного синдромів, ендоґенної інтоксикації, 

печінкової енцефалопатії (ПЕ), порушень порто-печінкового кровоплину, 

печінкової недостатності і виникнення поліорґанної недостатності. 

Пріоритетними є результати щодо виникнення системної імунозапальної 

активації, яка характеризується збільшенням вмісту високочутливого С-

реактивного протеїну (вч-СРП) та фактора некрозу пухлин - альфа (ФНП-α); 

ендотоксемії зі зростанням у крові вмісту антиендотоксинових антитіл до 

імуноґлобулінів А і М (анти-ЕТ-IgA, анти-ЕТ-IgM) за підвищеного вмісту анти-

ЕТ-IgG; посилення ендотеліальної дисфункції і гіпоксії зі збільшенням в крові 

асиметричного диметиларґініну (АДМА), гіпоксія-індуцибельного фактора-1 

альфа (ГІФ-1α) та активації фіброґенезу зі збільшенням в крові 
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сполучнотканинного фактора росту (СТФР) у хворих на АЦП, поєднаного з ХБ 

у фазі загострення. 

Новим є визначення діаґностичного значення індексів проґнозування: 

стратифікації ризику очікуваної смертності у хворих на цироз печінки (ЦП) з 

синдромом ACLF (Acute-on-Chronic Liver Failure) – (CLIF-C-ACLF); 

стратифікації ризику очікуваної смертності у хворих на ЦП з гострою 

печінковою недостатністю без синдрому ACLF (Acute decompensation Score) – 

(CLIF-AD ACLF) і оцінки послідовної відмови орґанів при хронічній печінковій 

недостатності (Chronic liver failure – sequential organ failure assessment) – (CLIF-

SOFA) у хворих на АЦП, поєднаний зі загостренням ХБ для оцінки 

несприятливого перебігу, раннього виявлення гострої на ґрунті хронічної 

печінкової недостатності (ГХПН), поліорганної недостатності і проґнозування 

ризику смерті впродовж 1, 3, 6 і 12 місяців. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

запропоновані нові діаґностично-проґностичні критерії і новий алґоритм 

обстеження хворих для ранньої діаґностики несприятливого перебігу АЦП у 

випадку загострення ХБ, виникнення синдрому ГХПН і поліорганної 

недостатності, які полягають у комплексній оцінці показників імунозапальної 

активації, ендотоксемії, ендотеліальної дисфункції, гіпоксії і активації 

фіброґенезу, що сприятиме вибору адекватного лікування й тактики ведення 

таких пацієнтів з метою попередження ускладнень та продовження їх життя. 

Метою дослідження було 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 

прогностичних індексів і несприятливих чинників поєднаної патології. 

Для досягнення поставленої мети використовували наступні методи 

дослідження: загальноклінічні (збір скарг, анамнезу хвороби та життя, 

фізикальні методи дослідження, рентґеноґрафію орґанів грудної клітки, 
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загальні аналізи крові і сечі), опитники: скринінґ-тест CAGE, психометричний 

тест MAST (Michigan Alcoholism Screening Test), AUDIT (Alcohol Use Disorders 

Identification Test) з метою підтвердження алкогольної етіолоґії ураження 

печінки, розраховували стаж паління та ступінь нікотинової залежності за 

допомогою тесту Фагерстрема; вивчали ступінь проявів печінкової 

енцефалопатії (ПЕ) та психічний статус хворого, ТМТ-час (тест «виходу з 

лабіринту»), Астериксис (флепінґ-тремор), оцінку конструктивної апраксії, 

ступеню тяжкості АЦП за критеріями Чайлд-П’ю, проводили обчислення 

проґностичних індексів перебігу АЦП: дискримінантної функції Меддрея 

(ДМФ), моделі діаґностики термінальної стадії ураження печінки в 90-денний 

термін (MELD), індекси CLIF-SOFA, CLIF-C ACLF, CLIF-AD ACLF з 

використанням он-лайн калькуляторів відповідно до нормативних документів 

МОЗ України і рекомендацій Європейської асоціації з вивчення печінки 

(EASL); антропометричні, інструментальні (УЗД орґанів черевної порожнини, 

ультразвукова доплерографія, дуплексне сканування судин гепато-лієнального 

басейну з визначенням тиску у портальній та селезінковій венах, 

езофаґоґастродуоденофіброскопія (ЕҐДФС), електрокардіографія (ЕКГ), 

ехокардіографія (ЕхоКГ), спірографія, пульсоксиметрія); біохімічні (вміст у 

крові білірубіну, білка, альбуміну, холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїдів 

високої щільності (ЛПВЩ), сечовини, креатиніну, фібриногену, 

протромбінового індексу, активність трансаміназ, гамаглутамілтранспептидази 

(ГГТП), лужної фосфатази, міжнародного нормалізованого відношення (МНВ) 

з розрахунком вмісту ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ), швидкості 

клубочкової фільтрації (ШКФ)); імуноферментні з визначенням вмісту в крові 

вч-СРП, ФНП-α, антиендотоксинових антитіл (анти-ЕТ-IgA, анти-ЕТ-IgM, 

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

Проведено комплексне, динамічне клінічне та лабораторно-

інструментальне обстеження 123 хворих на АЦП класів А, В і С за 

класифікацією Чайлд -П’ю: у 67 випадків – у поєднанні з ХБ у фазі загострення, 

яке відзначалося не менш як за 2 тижні на амбулаторному етапі (І група) та у 56 
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– з АЦП без поєднання з ХБ (ІІ група). До контрольної групи залучено 20 

умовно здорових осіб того ж віку і статі.  

Аналіз результатів дослідження дозволив встановити, що коморбідна 

патологія у пацієнтів з АЦП призводить до наростання тяжкості хвороби зі 

збільшенням частоти класу С за Чайлд-П’ю у 2,11 рази і його декомпенсації з 

посиленням цитолітичного синдрому зі збільшенням вмісту білірубіну у 1,27 

рази, збільшенням активності аспартатамінотрансферази (АсАТ) у 1,4 рази, 

аланінамінотрасферази (АлАТ) – у 1,9 рази, холестатичного – зі збільшенням 

активності лужної фосфатази і ГГТП у 1,0 і 1,2 рази відповідно (р<0,05), 

мезенхімально-запального – зі збільшенням показника тимолової проби і 

наростанням печінкової недостатності за зменшенням вмісту альбуміну, 

фібриногену і протромбінового індексу. Це супроводжувалося порушенням 

порто-печінкового кровоплину з перерозподілом крові у венах ворітної системи 

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

ворітній і печінкових венах (р<0,05), збільшенням індексу резистентності в 

міждольових артеріях (р<0,05).  

Встановлено, що у хворих на АЦП загострення ХБ сприяло наростанню 

печінкової недостатності у 86,57 % поряд з виникненням поліорґанної 

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

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

супроводжувалося порушенням гемостазу з підвищенням показника МНВ на 

65,14 %, порівняно з хворими без супутнього ХБ, і зменшенням вмісту 

сироваткового натрію ≤130,0 ммоль/л у 31,34 %, порівняно з 5,38 % у групі 

порівняння. Встановлено, що загострення ХБ у хворих на АЦП сприяло 

погіршенню проґнозу для хворих на АЦП за збільшенням індексів MELD на 

31,34 %, ДМФ – на 28,55 % і зростанням ризику смерті за індексами CLIF-C 

ACLF на 55,80 % і CLIF-AD ACLF – впродовж 1 місяця у 7,6 рази, 3 місяців – у 

4,0 рази, 6 місяців – у 2,7 рази (р<0,05), упродовж 12 місяців – у 1,9 рази 

(р<0,05), порівняно з хворими без ХБ.  
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Наростання тяжкості АЦП з коморбідним ХБ у фазі загострення 

відбувалося поряд з активацією системного імунозапального процесу, який 

характеризувався збільшенням вмісту у крові вч-СРП у 2,08 рази та ФНП-α – у 

1,79 рази (р<0,05), порівняно з хворими без ХБ. Це супроводжувалося 

наростанням ендотоксемії за зростанням рівнів анти-ЕТ-IgA, анти-ЕТ-IgM і 

анти-ЕТ-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), що обґрунтовує доцільність їх використання для оцінки 

перебігу коморбідної патології.  

У хворих на АЦП у поєднанні зі загостренням ХБ відзначається 

збільшення в крові АДМА та ГІФ-1α у 6,74 і 3,54 рази відповідно (р<0,05), 

порівняно зі здоровими, та у 1,20 і 1,85 рази відповідно (р<0,05) – порівняно з 

хворими без ХБ, що вказує на посилення ендотеліальної дисфункції та гіпоксії. 

Встановлені кореляції між показниками АДМА та вч-СРП, ФНП-α (r=+0,69; 

r=+0,73 відповідно; обидва p<0,05); АДМА і ГІФ-1α (r=+0,77; р<0,05), що 

вказує на посилення ендотеліальної дисфункції при наростанні активності 

системного імунозапального процесу і гіпоксії. 

Поєднана патологія у хворих на АЦП зумовлює активацію фіброзних 

процесів зі збільшенням вмісту СТФР в крові у 2,58 рази, порівняно зі 

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

зв’язок активації фіброзних процесів із системною імунозапальною активацією 

за кореляцією між СТФР і ФНП-α (r=+0,66; p<0,05), ендотеліальною 

дисфункцією – за кореляцією між СТФР і АДМА (r=+0,64; p<0,05), гіпоксією – 

за кореляцією між СТФР і ГІФ-1α (r=+0,60; р<0,05), що свідчить про активацію 

фібро - і ангіогенезу при наростанні системного імунозапального процесу, 

ендотеліальної дисфункції та гіпоксії.  

Встановлено, що шанси наростання тяжкості АЦП у поєднанні з ХБ у 

фазі загострення зі збільшенням індексу MELD  18 збільшуються за наявності 

напруженого асциту, резистентного до медикаментів  4 балів; гідротораксу  5 

балів; наявності печінкової енцефалопатії ІІІ стадії; зниження значення 
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середнього артеріального тиску Mean arterial pressure – (МАР)  60,0 мм рт. ст.; 

зменшення фракції викиду (ФВ) < 40 %; периферійної кисневої сатурації (SpO2) 

< 95 %; ШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2; числа тромбоцитів крові  100 х109/л; вмісту 

натрію (Na) в крові  130,0 ммоль/л; появі легеневої гіпертензії (Δ р)  60,0 мм 

рт. ст.; збільшення вмісту креатиніну в крові, індексів CLIF-C-ACLF і CLIF-

SOFA  12,0; вмісту загального білірубіну в крові  100,0 мкмоль/л; МНВ  2,5; 

вч-СРП  12,0 мг/л в крові; ФНП-α  75,0 пг/мл; AДMA  3,0 ммоль/л; ГІФ-1α  

15,0 пг/мл; СТФР  50,0 нг/мл (р<0,05).  

Таким чином, використання індексів ДМФ, MELD, CLIF-SOFA, CLIF-C-

ACLF і CLIF-AD ACLF сприяє ранньому проґнозуванню несприятливого 

перебігу АЦП у випадку поєднання з загостренням ХБ. Загострення ХБ у 

хворих на АЦП призводить до погіршення перебігу хвороби зі збільшенням 

частоти класу С за Чайлд-П’ю у 2,11 рази і його декомпенсації з посиленням 

цитолітичного, мезенхімально-запального, холестатичного синдромів і 

наростанням печінкової недостатності, що супроводжується порушенням 

порто-печінкового кровоплину, який характеризується її перерозподілом у 

венах ворітної системи в напрямку селезінки зі зниженням середньої лінійної та 

об’ємної швидкостей у ворітній і печінкових венах, збільшенням індексу 

резистентності в міждольових артеріях. Встановлено, що загострення ХБ 

сприяє появі ГХПН та поліорґанної недостатності, що несприятливо впливає на 

перебіг АЦП і погіршує проґноз для такої когорти пацієнтів. 

Ключові слова: алкогольний цироз печінки, хронічний бронхіт, 

проґнозування перебігу, імунозапальний процес, ендогенна інтоксикація, 

ендотеліальна дисфункція, гіпоксія, фіброзні процеси. 
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The thesis for the degree of a candidate of medical sciences (Ph.D.), 

specialty 14.01.02 «Internal Diseases». – State Higher Education Institution «Ivano-

Frankivsk National Medical University» of the Ministry of Health of Ukraine, Ivano-

Frankivsk, 2019; Danylo Galytsky Lviv National Medical University of the Ministry 

of Health of Ukraine, Lviv, 2019.  

The Thesis is dedicated to optimization of diagnostics and prediction of 

development of alcohol liver cirrhosis (ALC) in combination with chronic bronchitis 

(CB) based on new scientific findings on clinical and pathogenetic peculiarities of the 

specified comorbide lesions for choosing the optimal tactics of treatment taking into 

account the likelihood of multiple organ failure occurrence. 

Scientific novelty lies in supplementing further data concerning peculiarities of 

development of ALC in combination with CB recurrence resulting in escalation of 

the disease severity, its decompensation together with intensification of cytolytic, 

mesenchymal-inflammatory, cholestatic syndromes, endointoxication, hepatic 

encephalopathy (HE), disorders of portal-hepatic blood flow, hepatic failure and 

occurrence of multiple organ failure. 

Preferential are results concerning occurrence of systemic 

immunoinflammatory activation characterized by increase the content of 

ultrasensitive C-reactive protein (hs-CRP) and tumor necrosis factor alpha (TNF-α); 

endotoxemia with growth in blood of the content of immunoglobulin A & M 

antiendotoxin antibodies (anti-ЕТ-IgA, anti-ЕТ-IgM) with increased content of anti-

ЕТ-IgG; intensification of endothelial dysfunction and hypoxia with raise asymmetric 

dimethylarginine (ADMA), hypoxia-inducible factor 1-alpha (HIF-1α) in blood and 

fibrogenesis activation with increase of connective tissue growth factor (CTGF) in 

blood in patients with ALC, combined with CB in the exacerbation phase. 

The new finding is determination of diagnostic value of predictive indexes: 

stratification of background mortality risk in patients with hepatic cirrhosis (HC) with 

ACLF syndrome (Acute-on-Chronic Liver Failure) – (CLIF-C-ACLF); stratification 

of background mortality risk in HC patients with acute hepatic failure without ACLF 

syndrome (Acute decompensation Score) – (CLIF-AD ACLF) and sequential organ 
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failure assessment at chronic liver failure – (CLIF-SOFA) in patients with ALC, 

combined with CB recurrence for assessment of unfavorable development, early 

detection of acute on the background of chronic hepatic failure (ACHF), multiple 

organ failure and prediction of the risk of death during 1, 3, 6 and 12 months. 

Practical importance of the findings obtained is in offering new diagnostic and 

prognosis criteria and a new algorithm of patients examination for early diagnostic of 

unfavorable development of ALC in cases of CB exacerbation, occurrence of ACHF 

syndrome and multiple organ failure, which lay in integral assessment of indexes of 

immunoinflammatory activation, endotoxemia, endothelial dysfunction, hypoxia and 

fibrogenesis activation to assist in choosing of adequate treatment and management 

of such patients for prevention of complications and prolongation of their life. 

The study objective was to improve diagnostics and prediction of development 

of ALC in combination of CB based on a comprehensive study of clinical and 

pathogenetic peculiarities, assessment of indexes of autoimmune systemic 

inflammation, endointoxication, endothelial dysfunction, hypoxia, activation of 

fibrosis processes and determination of diagnostic value of predictive indexes and 

unfavorable factors of the combined pathology. 

In order to achieve the set objective, the following study methods were used: 

general clinical methods (collecting complaints, anamnesis of disease and life, 

physical exams, chest X-ray examination, clinical blood and urine analyses), 

questionnaires: Screening Test – CAGE, psychometric test MAST (Michigan 

Alcoholism Screening Test), AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) in 

order to confirm alcohol-related etiology of liver injury, we calculated smoking 

history and the degree of nicotine addiction with Fagerstrom test; studied the degree 

of hepatic encephalopathy (HE) manifestations and patient’s mental status, TMT time 

(exit from the labyrinth test), Asterixis (flapping-tremor), assessment of constructive 

apraxia, severity of ALC according to Child-Pugh score, carried out calculation of 

prognostic indexes of ALC development: Maddrey's Discriminant Function (MDF), 

models for end‐stage liver disease in 90-days term (MELD), CLIF-SOFA, CLIF-C 

ACLF, CLIF-AD ACLF indices using on-line calculators according to normative 
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documents of the Ministry of Health of Ukraine and guidelines of the European 

Association for the Study of the Liver (EASL); anthropometric, instrumental 

(ultrasound investigation of abdominal cavity organs, Doppler ultrasonography, 

duplex scanning of vessels of hepatolienal basin with determination of pressure in 

portal and splenic veins, oesophagogastroduodenofibroscopy (OGDFS), 

electrocardiography (ECG), echocardiography (EchoCG), spirography, pulse 

oximetry); biochemical (content of bilirubin, protein, albumin, cholesterol, 

triglycerides, high-density lipoproteins (HDL), BUN, creatinine, fibrinogen, 

prothrombin rate, transaminase activity, gamma-glutamyltranspeptidase (GGTP), 

alkaline phosphatase, international normalized ratio (INR) with calculation of the 

content of low-density lipoproteins (LDL), glomerular filtrate rate (GFR); 

immunoenzymometric with determination of content of ultrasensitive hs-CRP and 

TNF-α, antiendotoxin antibodies (anti-ЕТ-IgA, anti-ЕТ-IgM, anti-ЕТ-IgG), ADMA, 

HIF-1α, CTGF; statistic ones. 

We conducted complex, dynamic 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 in the phase of exacerbation, identified at least 2 

weeks beforehand at outpatient stage (I group), and 56 cases were with isolated 

development (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 increase of 

occurrence of class C according to Child-Pugh by 2.11 times and its decompensation 

together with intensification of cytolytic syndrome with increase of bilirubin content 

by 1.27 times, increase in activity of aspartate transaminase (AST) by 1.4 times, 

alanine transaminase (ALT) 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 escalation of hepatic failure with decrease of albumine and 

fibrinogen content and prothrombin rate. This was accompanied with disorders of 
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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 (р<0.05), increase of resistance index in interlobular arteries 

(р<0.05).  

It was established that the ALC patients had exacerbation of CB which 

contributed to escalation of hepatic failure in 86.57 % together with development of 

multiple organ failure – cerebral in 23,71 %, cardiovascular in 26,91 %, renal in 

12,98 % with increase of CLIF-SOFA index by 85.50 %, which was accompanied 

with hemostasis disorder with increase of international normalized ratio index by 

65.14 % 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. It 

was established that 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 in the phase of exacerbation 

occurred together with activation of systemic autoimmune inflammation process, 

which was characterized by increase of 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 escalation of endotoxemia with growth of anti-ЕТ-IgA, anti-ЕТ-

IgM and anti-ЕТ-IgG levels (р<0.05). 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) were established, which justifies the expediency of their use for the 

assessment of comorbide pathology development. 

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 

healthy persons, and by 1.20 and 1.85 times, respectively (р<0.05) – as compared to 

patients without CB, suggesting intensification of endothelial dysfunction and 
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hypoxia. Correlations between indexes of ADMA and hs-CRP, TNF-α (r=+0.69; 

r=+0.73, respectively; both p<0,05); ADMA and HIF-1α (r=+0.77; р<0.05) were 

established, suggesting 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 in blood by 2.58 times, as compared with healthy 

persons, and by 1.29 times (р<0.05), as compared with patients without CB. It was 

revealed the connection of fibrosis processes activation with systemic 

immunoinflammatory activation with correlation between CTGF and TNF-α 

(r=+0.66; p<0.05), endothelial dysfunction with correlation between CTGF and 

ADMA (r=+0.64; p<0.05), hypoxia with correlation between CTGF and HIF-1α 

(r=+0.60; р<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 escalation 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 – (МАР)  60.0 mm Hg; decrease of ejection fraction (EF) < 40 %; 

peripheral oxygen saturation (SpO2) < 95 %; GFR < 45 ml/min/1.73 m
2
; number of 

blood platelets  100 х109
/L; sodium (Na) content in blood  130.0 mmol/L; 

occurrence of pulmonary hypertension (Δ р)  60.0 mm Hg; increase of creatinin 

content in blood, indexes of CLIF-C-ACLF and CLIF-SOFA  12,0; content of total 

bilirubin in blood  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 
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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 

escalation 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-IgG  антиендотоксинові антитіла класу G 

анти-ЕТ-IgM  антиендотоксинові антитіла класу М 

анти-ЕТ-IgА  антиендотоксинові антитіла класу А 

АсАТ  аспартатамінотрансфераза 

АХП  алкогольна хвороба печінки  

АЦП  алкогольний цироз печінки  

БІ  бактеріальні інфекції 

ВВ  ворітна вена 

вч-СРП  високочутливий С-реактивний протеїн 

ГГТП  гамаглутамілтранспептидаза 

ГІФ-1  гіпоксія-індуцибельний фактор-1 альфа 

ГХПН  гостра на ґрунті хронічної печінкова недостатність 

ДАТ  діастолічний артеріальний тиск 

ДФМ  дискримінантна функція Меддрея 

ЕҐДФС  езофаґоґастродуоденофіброскопія 

ЕхоКГ  ехокардіографія 

ЖЄЛ  життєва ємність легень  

ЗХ  загальний холестерин 

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 

ПА  печінкова артерія 

ПЕ  печінкова енцефалопатія 
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СА  селезінкова артерія 

САТ  систолічний артеріальний тиск 

СВ  селезінкова вена 

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

      ФЖЕЛ на видосі з прикладанням форсованих зусиль 

СПБ  спонтанний бактеріальний перитоніт 

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 

MAP  середній артеріальний тиск (Mean arterial pressure)  

MЕLD  модель діаґностики термінальної стадії захворювання 

печінки в 90-денний термін 

PI  індекс пульсативності Гослінга 

RI  індекс резистентності Пурселло 

SpO2 

 Δ р 

 периферійна киснева сатурація  

 тиск в легеневій артерії 



21 

 

ВСТУП 

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

ураження, яке характеризується фіброзом і трансформацією нормальної 

архітектоніки печінки зі заміщенням її сполучною тканиною та утворенням 

вузлів, основною причиною якої є систематизоване зловживання алкоголем 

[121, 11, 131, 303, 292, 212]. 

Частота алкогольних уражень у структурі гепатопатології неухильно 

зростає й у деяких країнах сягає 40,0 % і більше [105, 106, 192, 36]. Відповідно 

до звітів 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 [275, 216, 234]. 

Хронічний гепатит та ЦП займають 2-4-те місця серед причин 

госпіталізації та втрати працездатності у віці 20-60 років [94, 12, 195, 271]. 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 % [56, 61, 132]. Відзначається тенденція до «омолодження» 

ЦП, зустрічаються випадки захворювання серед осіб до 40 років, а щорічно від 

його ускладнень помирає близько 2 млн. людей [3, 167]. 

У пацієнтів із АЦП часто відзначається поєднання з хронічними 

патологічними станами респіраторного тракту: хронічний бронхіт (ХБ), 

хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), [139, 143, 45, 5, 141]. 

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 [84, 173, 

178; 200; 99]. Вживання алкоголю може сприяти активації запального каскаду 

[169, 266, 47]. 

Важливою патоґенетичною складовою гепатопульмональних порушень є 

дисбаланс цитокінового профілю, зміна реакції судин на екзогенні 
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вазоконстриктори, а також порушення системи гемостазу [244, 40, 289]. За 

АЦП зміни на рівні легень варіюють в широкому діапазоні – від підвищення 

судинного опору у разі виникнення портопульмональної гіпертензії, до 

судинної дилятації правого шлуночка при гепатопульмональному синдромі [28, 

186, 49]. Наслідком цього є виникнення гіпоксії та гіпоксемії, що, негативно 

впливає на зірчасті клітини печінки і сприяє фіброґенезу, формуючи своєрідне 

«хибне коло» [109, 293, 41, 130, 228]. 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), [131, 226, 245, 189, 288].  

Тому актуальним залишається вивчення перебігу АЦП за умов його 

поєднання зі загостренням ХБ та розробка діаґностично-прогностичних 

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, діаґностики та лікування» (реєстраційний номер 

0115U000995). Здобувач є співвиконавцем цієї НДР. 

Мета дослідження: поліпшення діаґностики і проґнозування перебігу 

АЦП в поєднанні з ХБ на основі комплексного вивчення клінічно-

патогенетичних особливостей, оцінки показників імунозапального системного 
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запалення, ендогенної інтоксикації, гіпоксії, ендотеліальної дисфункції, 

активації фіброзних процесів та визначення діаґностичного значення 

прогностичних індексів і несприятливих чинників поєднаної патології. 

Завдання дослідження:  
1. З’ясувати особливості клінічного перебігу АЦП в поєднанні 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. 

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 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. У роботі використані загальноклінічні методи, 

скринінґ-тест CAGE, психометричний тест MAST (Michigan Alcoholism 
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Screening Test), AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) з метою 

підтвердження алкогольної етіолоґії ураження печінки, розраховували стаж 

паління та ступінь нікотинової залежності за допомогою тесту Фагерстрема; 

вивчення ступеня проявів печінкової енцефалопатії (ПЕ), ступеню тяжкості 

АЦП за критеріями Чайлд -П’ю, обчислення дискримінантної функції Меддрея 

(ДМФ), MELD, CLIF-SOFA, CLIF-C ACLF, CLIF-AD ACLF з використанням 

он-лайн калькуляторів відповідно до нормативних документів МОЗ України і 

рекомендацій Європейської асоціації з вивчення печінки (EASL); 

антропометричні, інструментальні (УЗД орґанів черевної порожнини, 

ультразвукова доплерографія, дуплексне сканування судин гепато-лієнального 

басейну з визначенням тиску у портальній та селезінковій венах, 

езофаґоґастродуоденофіброскопія (ЕҐДФС), електрокардіографія (ЕКГ), 

ехокардіографія (ЕхоКГ), спірографія, пульсоксиметрія); біохімічні (вміст у 

крові білірубіну, білка, альбуміну, холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїдів 

високої щільності (ЛПВЩ), сечовини, креатиніну, фібриногену, 

протромбінового індексу, активності трансаміназ, гамаглутамілтранспептидази 

(ГГТП), лужної фосфатази, міжнародного нормалізованого відношення (МНВ) 

з розрахунком вмісту ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ), швидкості 

клубочкової фільтрації (ШКФ)); імуноферментні з визначенням вмісту в крові 

вч-СРП, ФНП-α, анти-ЕТ-IgA, анти-ЕТ-IgM, анти-ЕТ-IgG, АДМА, ГІФ-1α, 

СТФР; статистичні. 

Наукова новизна роботи. 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: 
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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 

в поєднанні з ХБ і загрози поліорґанної поряд з печінковою недостатністю, а 

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

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновані нові 

діаґностично-проґностичні критерії ранньої діаґностики несприятливого 

перебігу АЦП у поєднанні зі загостренням ХБ і виникнення ГХПН, які 

полягають у комплексній оцінці показників імунозапальної активації, 

ендотоксемії, гіпоксії, ендотеліальної дисфункції і активності фібро ґенезу, 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 вибору адекватного 

лікування і 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 
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«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 самостійною 

науковою працею автора, яким 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. Автором самостійно написано розділи роботи, підготовка до друку 

статей і тез доповідей. Спільно з науковим керівником вибрано об’єм і методи 

дослідження, сформульовано висновки і практичні рекомендації. Дисертантом 

не використоані 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. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

доповідалися та обговорювалися на наукових форумах: 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 
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«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 6 статей у наукових фахових виданнях України, з них 1 одноосібна та 1 

стаття у закордонному виданні, що входить до наукометричних баз, 7 тез у 

матеріалах конференцій, з них 1 – міжнародна. 

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).  
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПАТОГЕНЕЗ, ДІАҐНОСТИКУ І 
ПРОҐНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ АЛКОГОЛЬНОГО ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ З 

ВРАХУВАННЯМ ПОЄДНАННЯ З ХРОНІЧНИМ БРОНХІТОМ (ОГЛЯД 
ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1  Особливості поширення алкогольного цирозу печінки та його 

ускладнень  

 

Цироз печінки (ЦП) – це хронічна дифузна хвороба, що є складною і 

актуальною проблемою внутрішньої медицини. Це обумовлено значною 

розповсюдженістю та щорічним зростанням частоти виявлення ЦП. Зокрема, 

ЦП та хронічний гепатит (ХГ) займають 2-4-те місця серед причин 

госпіталізації та втрати працездатності у віці 20-60 років, що має важливе 

медико-соціальне значення [11, 12, 39, 96, 133, 306].  

ЦП як соціальна та медична проблема вже тривалий час не втрачає 

актуальності. Справжнє поширення ЦП та смертність від нього дуже 

відрізняються в різних країнах і мають тенденцію до збільшення. За останні 10 

років у розвинених країнах частота ЦП зросла на 10,0–15,0 %, а в деяких 

(Німеччина, Швеція) – у 2,5 рази [96, 107, 108, 274]. Частота виявлення цієї 

патології в світі сягає 11,0 %, у тому числі у країнах Європи та США – від 3,0 

до 8,0 % [180, 188, 195, 302]. За даними різних авторів, 0,1 % європейського 

населення хворіють на ЦП, щорічно реєструється 14-30 нових випадків ЦП на 

100 тис. населення та біля 170 тис. летальних випадків в рік. Поширеність ЦП у 

світі, за даними розтинів, коливається в межах 7-10 %, у країнах СНД ЦП 

зустрічається в 1,0 % населення, найбільш часто захворювання діагностується в 

осіб, старших 40 років [79, 84, 107, 108]. 

В Україні за останні 10 років захворюваність на ЦП зросла на 75,6 %, 

поширеність ЦП – на 59,6 %. Відзначається тенденція до «омолодження» ЦП, 

зустрічаються випадки захворювання серед осіб до 40 років. В теперішній час 
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тільки на диспансерному обліку в Україні знаходяться більше 40 тис. хворих на 

ЦП (128 на 100 тис. населення). Проте, знаючи кількість споживання алкоголю 

і поширеність вірусних гепатитів, можна припустити, що в Україні частота 

цирозів наближається до названої верхньої межі або давно перейшла її [2, 39, 

44, 62, 65]. Проте, достовірна інформація щодо поширення цієї хвороби в 

Україні на теперішній час відсутня [74, 83, 92]. 

Відповідно до міжнародних норм, вмираючою вважається нація, яка 

вживає понад 8 л чистого спирту на людину в рік. За даними МОЗ України, 

кількість споживного алкоголю в країні є однією з найбільших у світі і 

становить близько 20 літрів абсолютного спирту на людину в рік (офіційна 

статистика повідомляє про 12-13 літрів). Як показують останні дослідження 

ВООЗ, Україна займає перше місце по вживанню алкоголю серед дітей та 

молоді [ 94, 112, 304]. 

У структурі смертності чоловіків, старших 40 років, ЦП займає 4 місце в 

світі [96, 129]. Лише за рік у США від ЦП помирає 27 000 людей, що становить 

1,2 % усіх смертей. У Європі показники смертності від ЦП наближаються до 

тих, які реєструються у США, і коливаються в межах 1,0 - 2,0 %. Упродовж 10 

років помирають близько 34,0 - 66,0 % хворих на ЦП [44, 304]. Дані 

нещодавнього проспективного одноцентрового дослідження показали, що 

сучасне підвищення смертності, внаслідок хвороб печінки у Великобританії, є 

результатом повсякденного або реґулярного надмірного вживання алкоголю, а 

не епізодичного пияцтва [178]. Дослідження на основі популяції пацієнтів після 

стаціонарної діаґностики АЦП показали, що смертність від 1 до 5 років 

становить від 30,0 % до 60,0 % [155, 164]. 

Існують помітні відмінності в поширеності АЦП та асоційованої з ними 

смертності серед різних етнічних груп [147, 154]. 

Існує чіткий доза-зв'язок між кількістю алкоголю та ймовірністю 

виникнення АЦП. Алкогольний стеатоз можна зустріти у 60,0 % осіб, які 

вживають > 60,0 г алкоголю в день; ризик виникнення ЦП найвищий у тих, хто 

щоденно споживає понад 120,0 г алкоголю [118, 126, 140, 147, 263]. Тим не 
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менш, менша добова кількість алкоголю також може викликати значне 

пошкодження печінки у деяких людей. Споживання понад 40,0 г алкоголю в 

день підвищує ризик виникнення ЦП до 30,0 % у пацієнтів із легким ступенем 

алкогольної жирової хвороби печінки та до 37,0 % – у тих, хто має фіксований 

алкогольний фіброз [178, 237, 295]. Чи впливає тип спожитого алкогольного 

напою, наприклад, вина, пива або міцного спиртного, на ризик виникнення 

АЦП, все ще обговорюється [252, 254] і остаточно незрозуміло, чи вплив різних 

напоїв на ризик захворювання є прямим, чи пов'язаним із факторами, що його 

супроводжують, наприклад якість та склад їжі. Характеристики алкоголізму 

істотно відрізняються у пацієнтів з ураженнями печінки і можуть впливати на 

ризик АЦП, що доведено раніше проведеними дослідженнями [37, 232, 249, 

268]. 

Вживання алкогольних напоїв без прийняття їжі підвищує ризик 

виникнення АЦП, порівняно з пияцтвом разом з вживанням їжі [226, 278]. 

Однак дані про те, чи має вплив якість спожитої їжі на ймовірність виникнення 

АЦП, є мізерними, а інформація про споживання алкоголю, в основному, 

обмежується сумарними цифрами [276]. У низці досліджень також показано, 

що споживання кофеїну, очевидно, захищає від ЦП пацієнтів з інтенсивним 

вживанням алкоголю з явним зворотним доза-ефектом [69, 192, 199]. Однак 

механізм цієї кореляції невідомий. 

Чоловіки хворіють у 2 рази частіше, ніж жінки [18, 232]. Проте, проведені 

дослідження показали, що жінки більш схильні до гепатотоксичних ефектів 

алкоголю, АЦП у них виникає швидше, ніж у чоловіків, коли добове 

споживання алкоголю однакове [74, 85, 178]. Патофізіологія цієї підвищеної 

чутливості жінок до алкоголю ще не повністю зрозуміла, але, ймовірно, має 

зв'язок з естрогенами та їх синергічним впливом на окиснювальний стрес і 

запалення [49, 65, 77, 304]. Крім того, жінки, що вживають однакові з 

чоловіками кількості алкоголю, демонструють більш високий вміст етанолу в 

крові, що, ймовірно, залежить від нижчого вмісту алкогольдегідрогенази у 

шлунку жінок, порівняно з чоловіками [188]. 
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Найбільш важливим фактором ризику виникнення фіброзу печінки, 

пов'язаного з харчуванням, є ожиріння, яке визначає ризик ЦП у затятих 

споживачів алкоголю [163, 178, 216]. Синерґія між ожирінням та хронічним 

споживанням алкоголю у великих кількостях, ймовірно, відображає подібні 

механізми захворювання як для АЦП, так і неалкогольних жирових 

захворювань печінки, а також прямий фіброґенний ефект збільшеної маси 

жирової тканини (через високий вміст норадреналіну, ангіотензину II та 

лептину і низький рівень адипонектину) [188, 195]. 

Обстеження близнюків показали важливість ґенетичної схильності до 

АЦП, демонструючи, що монозиґотні близнюки мають вищий конкордантний 

показник для АЦП, ніж дизиґотні близнюки [253]. Такі дослідження показують, 

що ґенетичні чинники можуть становити до 50,0 % чутливості людини до 

алкоголюної хвороби печінки (АХП) [232, 274]. Дослідження про можливий 

зв'язок між АХП та генетичною варіацією антиоксидантної реакції, цитокінів та 

інших чинників також не змогли надійно підтвердити жоден конкретний 

ґенетичний варіант як чинник ризику АЦП у незалежних когортах [43, 278, 

304]. 

Наростання тяжкості АХП може призвести до АЦП, що визначається 

виникненням великих зон фіброзів та регенеративних вузликів. У деяких 

пацієнтів зловживання алкоголем співіснує з іншими причинами хвороб 

печінки, такими як ураження вірусом гепатиту С чи В. Як і за наявності ЦП 

інших етіолоґій, пацієнти з АЦП схильні до виникнення клінічних 

декомпенсацій внаслідок портальної гіпертензії, печінкової недостатності та 

мають високий ризик виникнення гепатоцелюлярної карциноми [55, 167, 219].  

Дослідження баз даних населення показують, що приблизно третина 

пацієнтів з АЦП шпиталізуються перед появою явної декомпенсації [181, 231, 

265]. Впродовж першого року після цього приблизно 20,0 % таких пацієнтів 

мають ризик появи асциту, 6,0 % – кровотечі з варикозно поширених вен 

стравоходу, 4,0 % – печінкової енцефалопатії [17, 114, 168, 215]. Асцит, як 

правило, є першим ускладненням [15, 46, 168], але можуть виникати й інші 
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ускладнення, такі як жовтяниця, кровотеча з варикозно поширених вен та 

печінкова енцефалопатія [27, 35, 234]. Серед найважчих ускладнень, що 

визначають декомпенсацію ЦП, саме печінкова енцефалопатія пов'язана з 

найвищою смертністю [173]. Встановлено, що п’ятирічна тривалість життя 

після вперше встановленого діаґнозу ЦП становить близько 50,0-60,0 % [115, 

147, 154]. 

Подальше систематчне вживання алкоголю після встановлення діагнозу є 

найважливішим чинником, що підвищує ризик ускладнень та смерті [79]. У цих 

пацієнтів повнорні виникнення епізодів алкогольної інтоксикації 

супроводжується поганим проґнозом. Нарешті, паління сигарет також було 

визначено як показник високого ризику смертності [261], а коморбідні 

ураження збільшують ризик смерті, пов'язаної з ЦП не лише алкогольної 

етіолоґії [3, 18, 53, 83, 94]. 

Поряд із провідними причинами шпиталізації, інвалідизації та зростання 

летальності серед пацієнтів із патологією печінки є ураження респіраторної 

системи. Зокрема, ХБ – доволі поширена хвороба, причому в останні роки 

відзначається тенденція до збільшення захворюваності [4, 47, 50, 143]. За 

даними більшості авторів, на ХБ страждає від 3,0 до 8,0 % дорослого 

населення. Частіше хворіють особи у віці старше 50 років, чоловіки – у 2-3 рази 

частіше, ніж жінки. За останні 20 років захворюваність та смертність від ХБ 

значно зросли. Поширеність ХБ в європейських країнах коливається від 10,0 до 

20,0 %. Найбільша захворюваність в Анґлії: на ХБ страждає близько                  

14,0 – 20,0 % дорослих чоловіків і 3,0 – 8,0 % жінок. ХБ відноситься до 

головних причин тимчасової непрацездатності працюючих у багатьох країнах 

Європи, займає п’яте місце серед всіх причин смерті, поступаючись лише 

хворобам серцево-судинної системи, онкології і причинам смерті від нещасних 

випадків. Слід підкреслити високий відсоток інвалідизації, а також збільшення 

смертності від емфіземи і легенево-серцевої недостатності, виникнення яких 

часто спостерігається у хворих на ХБ [91, 119, 144]. 

Захворюванність на ХБ є важливою соціально-медичною проблемою, 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
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вважається поряд з IХС "хворобою сторіччя" у зв'язку з високою поширеністю, 

неухильним зростанням захворюваності та величезними економічними 

збитками, які приносить суспільству [20, 47, 101]. Захворюваність на ХБ у 2012 

році, порівняно з 2007 роком, знизилась на 25,1 %, або з 257,2 до 192,8 на 100 

тис. дорослого населення. Зниження захворюваності спостерігалося у більшості 

регіонів України, за виключенням Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, 

Івано-франківської, Київської областей. Захворюваність у цих областях 

перевищує середньоукраїнський показник (192,8 на 100 тис. дорослого 

населення) [154]. 

В останні роки все частіше зустрічаються коморбідні ураження, зокрема 

поєднання ЦП та ХБ, у низці випадків – ХОЗЛ [5, 101, 157]. Порушення 

дихальної системи за тривалого алкогольного впливу обумовлені зміною 

отофарінгеальної мікрофлори, порушенням механічного та муко-целюлярного 

видалення мікроорґанізмів з верхніх дихальних шляхів, ослабленням 

гуморального і клітинного імунітету. Часто у хворого з хронічною алкогольною 

інтоксикацією виникає ХБ, а за достатньої тривалості хвороби – пневмофіброз 

та пневмосклероз [8, 144]. За публікаціями різних авторів, частота уражень 

респіраторної патології у поєднанні з АЦП коливається від 4,0 до 80,0 % [2, 16, 

143]. Пацієнти з АЦП особливо схильні до бактеріальних інфекцій дихальних 

шляхів [48, 151], частота яких коливається від 7,0 % до 16,0 % через 5 років та 

до 29,0 % після 10 років перебігу захворювання [47]. 

Таким чином, поєднання АЦП і ХБ є важливою медичною, соціальною і 

економічною проблемою, що вимагає наукових пошуків шляхів її вирішення як 

щодо попередження виникнення, так і профілактики виникнення ускладнень і 

продовження життя пацієнтів. 

 

1.2   Сучасні погляди на патогенетичні аспекти перебігу алкогольного 

цирозу печінки з врахуванням впливу хронічного бронхіту 

 

Впродовж багатьох років активно вивчаються патогенетичні ланки 
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перебігу ЦП до термінальної стадії і виникнення ускладнень, часто загрозливих 

для життя [202, 263, 306]. 

У виникненні та перебігу ЦП доведена роль активації імунозапальної 

відповіді зі збільшенням продукції прозапальних цитокінів: ФНП-α, 

інтерлейкіну-6 (ІЛ-6), інтерлейкіну-1 бета (ІЛ-1β), інтерлейкіну-12 (ІЛ-12), 

інтерферону гамма (ІФН-γ) та інших. Прозапальні цитокіни важливі чинники в 

поширенні хвороб печінки, водночас вони відіграють вагому роль в її 

реґенерації [184, 266].  

Унаслідок пошкодження та руйнування гепатоцитів при різних 

патолоґічних станах виділяються різноманітні біологічно активні речовини, з-

поміж яких окремі здатні активувати зірчасті клітини Іто. Це, насамперед, 

трансформувальний фактор росту-β1 (ТФР-β1), ФНП-α, ІЛ-1β, пероксиди, 

оксид азоту (NO) та ендотелін [242]. Зокрема, збільшення концентрації ТФР-β1 

корелює з концентрацією білокзв’язаного оксипроліну, який є маркером 

активності фіброґенезу в печінці. ТФР-β1 виявляє свої властивості 

опосередковано через активацію цитоплазматичних середників, які модулюють 

транскрипцію ґенів-мішеней, у тому числі ґенів проколаґену I і III типів [175, 

242]. Зазначений цитокін стимулює також синтез ламініну та колагену IV типу 

ендотеліальними та зірчастими клітинами печінки [202]. Доведено, що 

інгібування впливів ТФР-β зменшує активність фіброзу печінки на 50,0–70,0 % 

[132, 192, 227, 306].  

Ключовим прозапальним цитокіном системної дії є ФНП-α, який 

продукується макрофагами, клітинами Купфера, моноцитами, лімфоцитами, 

фібробластами, а також епітеліальними, ендотеліальними, ацинарними та 

іншими спеціалізованими клітинами. Він реґулює інтенсивність запалення, 

імунної відповіді, активує Т- і В-лімфоцити, стимулює синтез прозапальних 

інтерлейкінів, проліферацію клітин ендотелію та гладеньких м’язів, реґулює 

тонус судин [172, 283]. Крім того, ФНП-α підвищує фагоцитарну активність 

моноцитів, ґранулоцитів (перед усім нейтрофілів), їх денатурацію, синтез NO, 

збільшує активність циклооксиґенази з внутрішньоклітинним утворенням 
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вільних радикалів [169, 199]. Надлишкова кількість ФНП-α може сприяти 

настанню коагуляції, розладу гемодинаміки [54, 105, 117, 217, 266]. 

Для пацієнтів із хронічним гепатитом та ЦП характерне зростання 

концентрацій ФНП-α в сироватці крові [184]. В експериментальних 

дослідженнях виявлено, що ФНП-α сприяє активації зірчастих клітин, 

збільшенню продукції білків позаклітинного матриксу, пригнічує апоптоз 

активованих зірчастих клітин, стимулює NO-синтазу та індукує продукцію NO 

[169]. Встановлено, що ФНП-α є незалежним предиктором фіброґенезу в 

хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, а синтезований у відповідь на 

вплив алкоголю, він може призвести до виникнення гепатиту [120, 199]. Згідно 

з дослідженнями окремих авторів, поряд із ФНП-α, інтерлейкін-4 (ІЛ-4) є 

важливим цитокіном, який бере участь у процесах фіброґенезу [100, 153]. У 

хворих на токсичний ЦП вміст протизапального ІЛ-4 часто знижена, водночас у 

пацієнтів із вірусним ЦП цей показник збільшений [999, 184]. 

Проведені дослідження підтвердили збільшення вмісту вч-СРП у 

неінфікованих пацієнтів з ЦП, незалежно від етіолоґії, однак – вміст виявленого 

у сироватці вч-СРП виявився меншим за автоімунних, ніж за алкогольного чи 

вірусного цирозів [204, 262], що доводить наявність системного запального 

процесу у таких хворих.  

Поява синдрому системної запальної відповіді (systemic inflammatory 

response syndrome, SIRS) може впливати на виживання хворих на ЦП: підвищує 

ризик ендотоксемії, ниркової недостатності та смерті при гострому або 

хронічному декомпенсованому ЦП. Таким чином, SIRS може бути незалежним 

проґностичним чинником тяжкості хвороби печінки [100, 189, 269, 273]. 

Бактеріальні інфекції (БІ) є однією з основних причин наростання 

печінкової недостатності та вищої летальності у хворих на ЦП. Вони можуть 

провокувати виникнення гастроінтестинальної кровотечі, гіперволемічної 

гіпернатріємії, печінкової енцефалопатії (ПЕ), ниркової недостатності і 

синдрому гострої на ґрунті хронічної печінкової недостатності (ГХПН) [186, 

204, 230]. Істотно погіршуючи якість життя, БІ зумовлюють підвищення 
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економічних витрат на лікування: збільшується кількість повторних 

шпиталізацій, виникає потреба в прийманні дороговартісних лікарських засобів 

[45, 229, 231, 273]. Приблизно 1/4 хворих на ЦП помирає від інфекційних 

ускладнень через слабку вираженість, а іноді й повну відсутність, клінічних 

ознак приєднання мікробної інфекції [229]. 

У 25,0-35,0 % хворих на ЦП інфікування вже є на момент прийняття до 

лікувального закладу або ж виникає під час стаціонарного лікування, що в 4-5 

разів частіше, ніж серед населення в цілому [159, 207, 234]. Серед БІ 

найчастішим і найзагрозливішим є спонтанний бактеріальний перитоніт (СБП), 

що діагностується у 25,0-30,0 % ушпиталізованих хворих з асцитом. У 20,0-25,0 

% випадків спостерігаються інфекції сечовидільної системи, рідше (15,0-21,0 

%) трапляються пневмонії, у 12,0 % виникає бактеріємія, асоційована з 

лікувальними інвазивними втручаннями, в 11,0 % – інфекції м'яких тканин 

[207].  

Основними патогенетичними механізмами виникнення БІ за ЦП є зміни 

складу і функції кишкової мікробіоти, підвищення кишкової проникності, 

бактеріальна транслокація (БТ) та імунологічна недостатність на ґрунті 

генетичної схильності [273]. У пацієнтів із ЦП частіше виникають кількісні 

зміни мікробіоти (синдром надмірного бактеріального росту – СНБР), до того ж 

СБП частіше спостерігається в пацієнтів із СНБР, ніж у осіб без СНБР [207, 

229]. На виникнення цього синдрому впливають: модуляція шлункової секреції, 

ослаблення перистальтики тонкої кишки, недостатність жовчних кислот, 

антимікробні поліпептиди та портальна гіпертензія [125, 161, 229].  

Важливу роль в перебігу ЦП надають ендотоксемії [99, 178]. БТ – це 

переніс життєздатних мікроорґанізмів або бактеріальних продуктів 

(бактеріальних ліпосахаридів, пептидогліканів та ліпопептидів, бактеріальної 

дезоксирибонуклеїнової кислоти) із просвіту кишки в мезентеріальні 

лімфатичні вузли, селезінку, печінку, нирки і систему кровообігу [138]. При 

значній кількості адгезованих бактерій та їх продуктів БТ набуває 

патологічного характеру. При ЦП значний об’єм портальної крові скидається 
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до системного кровоплину, оминаючи печінку по портокавальних і печінкових 

анастомозах внаслідок підвищеного портального тиску, в результаті чого 

збільшується число циркулюючих в крові мікроорґанізмів та їх токсинів. 

Найбільш часто проникають через слизову оболонку кишки та приводять до БТ, 

насамперед, грамнегативні мікроорґанізми родини Enterobacteraceae 

(Escherichia coli та Klebsiella spp.), ентерококи та стрептококи. Особливе 

значення мають ліпополісахариди клітинної стінки грамнегативних бактерій, 

які взаємодіють з компонентами неспецифічного імунного захисту CD14 та 

CD28 та індукують за рахунок активаторів транскрипції NF-kB синтез 

макрофагами цитокінів та ензимів [38, 78, 113, 178, 196, 251].  

Бактеріальні ендотоксини не тільки приймають участь у вторинному 

пошкодженні печінки, але і стимулюють печінкові макрофаги до надмірного 

синтезу прозапальних цитокінів: ІЛ-1, ІЛ-6, ФНП-α, для яких характерна 

місцева і системна дія. Висуваються теорії, щодо дисфункції В-рецепторів, з 

виділенням кардіодепресивних субстанцій – цитокінів, NO, ендотоксинів [169, 

199, 242]. Особливий інтерес викликає гіпотеза щодо синтезу 

кардіодепресивних субстанцій у хворих на гепатит та ЦП з дисбіозом кишки. 

Тому вважається, що одним із механізмів, які відповідають за синтез цитокінів 

– ФНП-α, ІЛ-1, ІЛ-6 та NO, є СНБР в тонкій кишці та наявність умовно-

патоґенних бактерій в кишківнику, які сприяють формуванню некрозів 

гепатоцитів, запальних реакцій та поширення фіброзу печінки [54, 216, 242].  

Експериментальні та клінічні дослідження доводять, що основну роль 

відіграє легенева гіперпродукція NO і монооксиду вуглецю. Газ NO має 

властивість швидко дифундувати через мембрани клітин, що його синтезують, 

у міжклітинний простір із наступним проникненням у «клітини-мішені», де 

активує одні ензими, а інші інгібує [169, 199]. В орґанізмі NO синтезується 

різними типами клітин: ендотеліоцитами, епітеліоцитами, мезанґіоцитами, 

лімфоцитами, міоцитами, нейтрофілами, тромбоцитами, макрофагами та 

іншими, а також утворюється із амінокислоти L-арґінін [177, 223]. Він 

підтримує базальний тонус судин, покращує реолоґічні властивості крові, 
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впливаючи на аґреґацію її формених елементів, стабілізує проникність судинної 

стінки, а також володіє вільнорадикальними властивостями. Під впливом NO 

відбувається різка вазодилятація, посилюється судинна проникність, виникає 

набряк із наступним виникненням запальної реакції [169, 223]. 

Гепатоцелюлярна відповідь на циркуляцію мікроорґанізмів у системному 

кровотоці проявляється продукцією й вивільненням гострофазових протеїнів, 

зниженням синтезу білків, пригніченням глюконеогенезу та виходом лактату в 

кров [271].  

Активація пероксидації ліпідів, ендоґенної інтоксикації сприяють 

підвищенню синтезу колагену, порушенню функції печінки з активацією 

фіброзоуворення. В останні роки доведено роль гіпоксії та ендотеліальної 

дисфункції зі зниженою продукцією NO, збільшенням вмісту ендотеліну-1, 

васкулоендотеліального фактору росту (ВЕФР) в активації процесів 

фіброзоутворення в печінці з наступним виникненням ЦП [177, 195].  

Відомо, що ендотелій виконує ключову роль у регуляції тонусу судин, 

росту судин, у процесах адґезії лейкоцитів та балансі профібринолітичної та 

протромбогенної активності [191]. При цьому сучасні теорії концентруються на 

провідній ролі дисфункції ендотелію у виникненні дисбалансу між 

вазодилятаторами та вазоконстрикторами в бік останніх і появи 

вазоконстрикції. Як надлишкова продукція, так і недостатність NO можуть бути 

значущими у патогенезі багатьох захворювань, в тому числі ЦП [169, 218, 293]. 

Низкою робіт доведено, що формування ознак ендотеліальної дисфункції в 

хворих патогенетично обумовлені наявністю гіпоксії, запалення, оксидативного 

стресу. Дисфункції ендотелію в даний час відводиться провідна роль у процесі 

виникнення легеневої гіпертензії [296, 191].  

Останнім часом у ґепатології відбуваються суттєві якісні зміни, 

розширюються уявлення про етіолоґію і патоморфологічні зміни у паренхімі 

печінки, перш за все це стосується запалення і фіброґенезу та синдромів, 

пов’язаних з ними, зокрема, синдрому портальної гіпертензії (ПГ) при 

хронічних гепатитах і ЦП різної етіолоґії. Більшість важких ускладнень АЦП 
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асоціюються з ПГ, в основі патоґенезу якої лежить збільшення печінкового 

судинного опору портальному кровоплину [169, 200, 210, 223, 228, 250]. 

Встановлено, що причиною цього, крім грубої структурної перебудови печінки 

внаслідок дифузного фіброзу і формування вузлів реґенерації, ремоделювання і 

капіляризації синусоїдів, є ендотеліальна дисфункція (ЕД) і порушення 

паракринної взаємодії пошкоджених гепатоцитів, синусоїдальних 

ендотеліальних клітин, клітин Купфера і активованих зірчастих клітин печінки 

[174 187, 275, 284].  

Наростанню тяжкості ПГ сприяють подальші виникнення спланхнічного 

повнокрів’я, формування природних портосистемних шунтів і сталий 

гіпердинамичний циркуляторний статус, ремоделювання судин і дисфункція 

ендотелію (ДЕ). Причиною гіпердинамічного стану внутрішньопечінкового 

кровоплину можуть бути вазоактивні речовини, такі, як глюкагон, 

простагландини, аденозин, жовчні кислоти тощо, а також бактеріальний 

ліполісахарид, що надходять через мережу природних портокавальних шунтів 

[175, 177, 223, 293, 296]. Зазвичай вони усуваються печінкою збільшенням 

вироблення ендотелієм локальних вазодилататорів (NO, монооксид вуглецю, 

простациклін, ендотелійсинтезований гіперполяризуючий фактор, 

ендоканабіноїди, сульфід водню). Ендотоксемія за наявності ЦП 

опосередковано через цитокіновий каскад стимулює NO-синтетазу ендотелію 

судин, збільшуючи продукцію NO. Ендотеліальна дисфункція – це порушення 

нормальних ендотеліальних функцій, викликаних дисбалансом вазоконстрикції 

та вазодилятації, про- та антикоагуляції, ростостимулюючих та інгібуючих 

факторів. При АЦП ендотеліальна дисфункція проявляється пригніченням 

ендотелій-залежної вазодилятації в межах мікроциркуляторної одиниці печінки 

[191, 218, 223].  

Є три основні причини периферійної вазодилятації за ПГ. Першою 

вважають збільшений вміст циркулюючих вазодилататорів унаслідок їх 

поширеної продукції та ослабленого катаболізму (через порушення функції 

печінки і портосистемне шунтування крові в обхід неї); другою – є посилення 
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продукції ендотелієм локальних вазодилятаторів і третьою – ослаблена 

відповідь на вазоконстриктори. Однак докази важливості усіх цих трьох 

механізмів досі недостатні й контраверсійні [210, 250].  

Існує дві теорії патоґенезу ПГ за наявного ЦП. В основі однієї з них 

(“backwardflow”) лежить збільшення печінкового судинного опору, переважно 

на рівні синусоїдів. Чинники, що підвищують резистентність, діляться на 

статлі, пов’язані з фіброзом і формуванням вузлів реґенерації, які порушують 

архітектуру печінки, й змінні – в результаті змін метаболізму місцеводіючих 

вазоактивних речовин: NO й ендотеліну-1, що продукуються синусоїдальними 

клітинами [115, 186]. Як наслідок, існуючі колатеральні вени розширюються, 

формуючи портокавальні шунти. Разом з тим, нормалізація портального тиску 

не настає. Навпаки, спостерігається гіпердинамічний стан внутрішньоорґанного 

кровоплину, що супроводжується збільшенням серцевого викиду і зменшенням 

периферійного судинного опору, що призводить до хронізації ПГ 

(“forwardflow”-теорія) [169, 223, 296]. 

Під час клітинного протеолізу і метилювання ядерних білків 

утворюються диметиларґініни. Асиметричний диметиларґінін (AДMA) відіграє 

важливу роль як ендогенний інгібітор NO-синтази і переважно метаболізується 

в печінці диметиларґініндиметиламіногідролазою. Симетричний диметіларґінін 

(СДMA) не має прямого впливу на NO-синтазу і елімінується нирками [175, 

177]. Роль печінки в регуляції вмісту AДMA в плазмі при хронічному 

захворюванні печінки стала предметом підвищеного інтересу в останні роки 

розвитку медичної науки.  

В індукції імуно-опосередкованого системного ангіогенезу при ПГ 

відіграє важливу роль оксидативний стрес. Подальше посилення експресії 

фактора росту сполучної тканини (СТФР) може інтенсифікувати синтез білків 

позаклітинного матриксу, зокрема колагену I типу, а зниження вмісту 

комплексу металопротеїназа-2 /тканинний інгібітор металопротеїназ-2 сприяє 

зменшенню ступеня деґрадації білків позаклітинного матриксу. Це призводить 

до суттєвих гістологічних змін в судинах печінки. Товщина їх стінки 
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зменшується так само, як відношення товщини медіального шару до просвіту 

судини. Еластичні волокна втрачають впорядковане розташування, а добре 

виражені колаґенові волокна стають більш вузькими і розділеними за рахунок 

збільшення позаклітинного матриксу в інтерстиції медіального шару зі значним 

зниженням числа гладких клітин [169, 192, 235, 261]. Аналоґічні порушення 

відбуваються і в брижових резистивних артеріях. Це сприяє надлишковій NO-

опосередкованій судинній проникності та процесам анґіоґенезу і через 

інтенсивну експресію ендотелійної NO-синтази і васкуло-ендотелійного 

фактора росту в розташованих тут мікросудинах [169, 281].  

Спланхнічне повнокров’я сприяє збільшеню портального венозного 

припливу, ворітня вена при цьому розширюється, її інтима і медіальний шар 

стовщуються через підвищений вміст колаґенових волокон, гіпертрофію і 

гіперплазію гладком’язових клітин, що істотно зменшує еластичність судинної 

стінки [31]. Разом з тим в результаті виникнення колатеральної циркуляції 

портальний кровоплин до печінки ослаблюється [32, 169, 177, 223], а сталість 

печінкової перфузії підтримується за рахунок печінкової артеріальної буферної 

відповіді. Цей феномен, вперше описаний в 1981 р W. Lautt, був зафіксований 

як у фізіолоґічних умовах, так і за різних патолоґічних процесів, у т.ч. за 

наявності ЦП. Він дозволяє підтримувати доставку кисню до печінки, 

забезпечуючи захист структури і функції орґану [250]. Однак, значно 

збільшений кровотік в печінковій артерії з часом призводить до її 

ремоделювання і зменшення еластичності [190]. СТФР – матриксний протеїн, 

який відіграє істотну роль в активації овальних клітин, впливає на анґіоґенез і 

фіброґенез [192, 210, 235].  

Ще одним механізмом у формуванні ендотеліальної дисфункції є гіпоксія, 

що лежить в основі посилення фіброзу та відіграє роль у неоваскуляризації 

циротично зміненої печінки. Прозапальні медіатори, що продукуються 

клітинами Купфера, опасистими клітинами, а також лейкоцитами, можуть 

проявляти ангіогенну відповідь за рахунок індукції і збільшення 

транскрипційної активності ГІФ-1α. Субодиниця ГІФ-1α є чутливою до кисню, 
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вона має специфічну функцію у стимульованій гіпоксією генній реґуляції і є 

мішенню для оксигенчутливих сигнальних шляхів. Таким чином, ГІФ-1α 

опосередковує визначальну фізіолоґічну відповідь на гіпоксію, і вивчення цього 

гомеостатического механізму може обґрунтовувати появу нових методів 

лікування АЦП [271, 286, 300].  

У результаті численних досліджень виявлено, що ступінь гемодинамічних 

порушень у хворих на ЦП безпосередньо залежить від активності патолоґічного 

процесу в печінці та проявляється, разом зі збільшенням кровоплину по 

ворітній вені, гіперемією кінцівок, змінним пульсом, капілярною пульсацією і 

збільшенням серцевого викиду. Водночас, зменшуються загальний 

периферійний опір, артеріовенозна різниця за киснем та оксиґенація тканин [29, 

53, 142]. Доведено, що дисбаланс вазоактивних речовин, з одного боку, та 

дифузний фіброз зі сформованими вузлами регенерації з іншого, призводять до 

підвищення портального судинного опору та портальної гіпертензії [132, 192].  

Зміни в системі кровоплину внаслідок ЦП лежать в основі не лише ПГ, 

але й порушення циркуляції, майже в усіх орґанах, включаючи й легені, з 

виникненням у них патологічних змін [240]. До окремої групи відносять 

легеневі ускладнення ЦП (базальні ателектази, гідроторакс, портопульмональна 

гіпертензія (ППГ), гепатопульмональний синдром) [1, 247, 258, 292]. Останні 

два патолоґічні стани найбільш часто виникають у хворих на ЦП з синдромом 

ПГ внаслідок вазопульмональних змін, проте у них різні патофізіолоґічні 

механізми, клінічні прояви, тактика лікування та проґноз [166, 190, 220].  

Ще на початку 50-х років минулого століття D. Dresdale зі 

співдослідниками під час катетеризації правих відділів серця виявили хворих із 

легеневою гіпертензією невідомої етіолоґії [4, 13]. У 1952 р. введено термін 

«первинна легенева гіпертензія», який проіснував до початку XXI ст., 

об'єднуючи групу хвороб різної етіолоґії, що супроводжуються ураженням 

прекапілярного сеґмента легеневого кровоплину та характеризуються 

подібними методами лікування [22, 24, 40, 220]. За результатами автопсій, 

поширеність легеневої гіпертензії складає 1300 випадків на 1 млн розтинів. У 
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США і країнах Західної Європи фіксують один-два нові випадки на мільйон 

дорослого населення в рік [137]. Дослідження патофізіолоґічних та 

гемодинамічних аспектів легеневої гіпертензії дали змогу виділити п'ять груп 

патолоґічних станів, що супроводжуються легеневою гіпертензією: легенева 

артеріальна гіпертензія (група 1); легенева гіпертензія внаслідок хвороб лівих 

відділів серця (група 2); легенева гіпертензія, зумовлена хворобою легень і/або 

гіпоксією (група 3); хронічна тромбоемболічна легенева гіпертензія (група 4); 

легенева гіпертензія із нез'ясованим мультифакторним механізмом виникнення 

(група 5) [220].  

У літературі поєднання легеневої гіпертензії і ПГ описують під назвою 

ППГ [89, 93]. Згідно з класифікацією, прийнятою у 2003 р. на ІІІ Міжнародній 

конференції у Відні, присвяченій проблемам первинної легеневої гіпертензії, 

ППГ визначена як одна з форм легеневої гіпертензії, асоційованої з ПГ, що 

виникає внаслідок хронічного ураження печінки або й без нього. Для неї 

характерне підвищення тиску в легеневій артерії більше 25,0 мм рт. ст. в спокої 

і більше 30,0 мм рт. ст. під час фізичного навантаження, а також збільшення 

легеневого судинного опору ≥120,0 дин/с/см [181]. Хоча частота виникнення 

ППГ невисока, досягаючи, за повідомленнями різних джерел [145, 181], від 2,0 

до 8,5 % у пацієнтів із ПГ, своєчасна діаґностика вказаного стану та його 

корекція є актуальною проблемою сучасної медицини з огляду на надзвичайно 

несприятливий проґноз – низький (до 14,0 %) показник п’ятирічного виживання 

без належного лікування та високий (до 35,0 %) рівень смертності навіть за 

умов успішної трансплантації печінки [174, 238]. 

ПГ в умовах ЦП сприяє виникненню ППГ та гепатопульмонального 

синдрому, під яким розуміють дефект артеріальної оксиґенації, спричинений 

розширенням внутрішньолегеневих судин, що асоційовано із ураженням 

печінки. Гепатопульмональний синдром зустрічається у 4,0–19,0 % хворих на 

ЦП незалежно від його етіології [174, 238]. 

Існують задокументовані дослідження, що синдром ППГ найчастіше 

асоціюється із алкогольним або первинним біліарним ЦП [142], який удвічі 
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частіше фіксують у чоловіків, ніж у жінок [91]. Сьогодні такі особливості 

кровообігу малого кола пов’язують з дефектом артеріальної оксиґенації, 

спричиненим розширенням внутрішньолегеневих судин, що асоційовано зі 

захворюваннями печінки. Судинний компонент характеризується дифузно або 

локально розширеними легеневими капілярами та, рідше, плевральними і 

легеневими артеріовенозними сполученнями [86, 233].  

Проте, слід взяти до уваги, що у хворих із хронічними ураженнями 

печінки, особливо декомпенсованими, гіпоксемія може бути зумовлена й 

іншими причинами. Це і цирозна кардіоміопатія, і обмеження екскурсії легень 

унаслідок гідротораксу, асциту, і безпосереднє ушкодження бронхолегеневої 

системи внаслідок запального процесу (бронхіт, пневмонія) [146].  

Вазодилятація артерій викликає зниження післянавантаження на міокард, 

що, в свою чергу, активує симпатичну та ренін-ангіогензин-альдостеронову 

системи. Ефективний об’єм крові підтримується альдостероном, який сприяє 

поширенню реабсорбції води та натрію нирками. Зростання об’єму 

циркулюючої крові підвищує ударний об’єм лівого шлуночка та сприяє 

перенавантаженню міокарда [196]. 

Гіперкінетичний тип системної гемодинаміки у хворих на ЦП можна 

розглядати як субклінічну маніфестацію циротичної кардіоміопатії (ЦК), проте 

патоґенез її залишається досі нез’ясованим. Зокрема, якщо спочатку ураження 

міокарда вважали наслідком токсичного впливу алкоголю, то в подальшому це 

було спростовано в експериментальних умовах [148].  

На основі результатів багатоцентрового європейського проспективного 

дослідження «CANONIC» визначено виникнення гострої на ґрунті хронічної 

печінкової недостатності (ГХПН) як різке погіршення вже існуючих хронічних 

хвороб печінки, що асоціюються з високою смертністю через поліорґанну 

недостатність [186]. ГХПН як правило, наростає у пацієнтів з ЦП, які перенесли 

гостру декомпенсацію з асцитом, жовтяницею, варикозними кровотечами, 

енцефалопатією та бактеріальними інфекціями [130]. На основі обстеження 

1383 пацієнтів у 29 європейських університетських клініках встановлено, що, у 



45 

 

близько 31,0 % пацієнтів, які були ушпеталені з приводу гострої декомпенсації 

ЦП, синдром ГХПН був наявний при поступленні 20,0 % або виник під час 

ушпеталення 11,0 %. Встановлено, що ГХПН охоплює поліорґанну 

недостатність (печінки, нирок, мозку, згортання крові, циркуляції і /або легенів) 

і високу короткострокову смертність, яка залежить від кількості орґанів, що 

відмовили [4, 83]. 

За результатами дослідження «CANONIC» встановлено, що гостра 

декомпенсація у хворих з раніше існуючим ЦП відбувається в умовах 

активного системного запалення, викликаного наявністю циркулюючих 

прозапальних патоґен-асоційованих молекулярних моделей (PAMPs). Ці 

патоґеннокеровані молекули взаємодіють зі специфічними Тoll-подібними 

рецепторами і NOD-подібними рецепторами в імунних клітинах (моноцитах і 

поліморфноядерних лейкоцитах), що сприяють системному запаленню. На 

відміну від інших захворювань, при яких наявність циркулюючих PAMPs 

зазвичай пов'язана з бактеріальними інфекціями, при ЦП, циркулюючі PAMPs 

можуть з’являтися внаслідок транслокації бактеріальних продуктів з просвіту 

кишки в системний кровплин [143, 189]. 

Під час надмірної запальної відповіді, яка є частиною SIRS, легені, як 

правило, виступають першим орґаном, що проявляє ознаки пошкодження. 

Активація коагуляції, недостатня антикоагуляція і порушення фібринолізу 

призводять до відкладення фібрину в альвеолярному просторі, секвестрації і 

активації нейтрофілів, що викликає нейтрофільно-опосередковане 

пошкодження епітелію легень [145]. Останнє проявляється підвищенням 

проникності ендотелію капілярів, втратою сурфактанту епітеліальними 

клітинами альвеол, набряком, альвеолярним випотом, і накінець, колапсом з 

гіпоксемією [78, 87]. Відомо, що прозапальні цитокіни ФНП-α, ІЛ-1β, ІЛ-6, ІЛ-

8, ІЛ-12 та медіатори запалення лейкотрієн В4 (LTB4), ендотелін-1, матриксні 

металопротеїнази відіграють ключову роль у процесах запалення у бронхах та 

легеневій тканині, що викликає різні біолоґічні ефекти: активацію 

ендотеліальних та імунокомпетентних клітин, індукцію прозапальних 



46 

 

медіаторів. З медіаторами запалення пов’язана рання судинна стадія запалення, 

яка проявляється збільшенням проникності судинної стінки, появою набряків, 

підвищенням секреції слизу та бронхоспазмом [86].  

Недавні дослідження показують, що у пацієнтів з ГХПН є також стан так 

званого «імунного паралічу», що виникає у пацієнтів з тяжким сепсисом або 

септичним шоком. Результати цих досліджень показують, що є порушення 

периферійної імунної відповіді на мікробні аґенти, що характеризуються 

дисфункцією моноцитів зі зниженою експресією HLA-DR, збільшенням 

кількості рецепторів і зниженням продукції цитокінів. Існування імунодефіциту 

може частково пояснити високу сприйнятливість цих пацієнтів до виникнення 

вторинних інфекцій, та є незалежним проґностичним чинником смертності у 

пацієнтів з ГХПН [148, 161].  

Таким чином, негативний перебіг АХП від стеатозу, алкогольного 

гепатиту до АЦП, його декомпенсації і виникнення ускладнень – це складний, 

багатофакторний процес, що підлягає подальшому вивченню, особливо за його 

поєднання зі загостренням ХБ, з оцінкою патогенетичних ланок, таких як 

імунозапальна системна активація, ендоґенна інтоксикація, ендотеліальна 

дисфункція, гіпоксія та активація фіброзних процесів. Важливим є рання 

діаґностика поліорґанної недостатності, яка погіршує проґноз перебігу АЦП.  

 

1.3  Діаґностичні критерії перебігу алкогольного цирозу печінки з 

врахуванням супутнього хронічного бронхіту 

 

Діаґностику АЦП на сучасному етапі слід проводити відповідно до 

існуючих нормативних актів: Наказу МОЗ України № 271 від 13.06.2005 «Про 

затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю 

«Гастроентерологія» [88], Адаптованої клінічної настанови «Алкогольна 

хвороба печінки» (2014) [10] та методичних рекомендацій Європейської та 

Американської асоціації з вивчення печінки [202, 203, 204, 206, 165, 261]. 

Необхідно визначити алкогольну етіолоґію ЦП, для чого використовують 
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опитники CAGE, MAST, AUDIT, дані наркодиспансеру та анамнез пацієнта [9, 

203]. 

Слід визначити стадії ЦП з оцінкою класів А, В і С за Чайлд-П’ю за 

показниками енцефалопатії, асциту, білірубіну, альбуміну протрмбіного часу 

або МНВ [10, 186, 272]. Для стратифікації тяжкості АЦП застосовують 

специфічні проґностичні індекси – ДМФ [10], MELD – прогностичний 

критерій, що враховує білірубін, МНВ і креатинін сироватки. Збільшення 

індексу MELD на ≥ 2 бали під час 1-го тижня стаціонарного лікування є 

незалежним прогностичним чинником шпитальної смертності. У більшості 

центрів MELD використовується для встановлення проґнозу та для переліку 

пацієнтів для трансплантації печінки. В настановах для відділень інтенсивної 

терапії смертність пацієнтів з АЦП краще передбачають за допомогою системи 

підрахунку балів, ніж за системами, розробленими для хвороб печінки у 

терапевтичних стаціонарах [155, 154, 107, 108]. 

Наростання тяжкості фіброзу – це одна із важливих проблем сучасної 

ґепатології, особливо розробка валідних неівазивних методів його діаґностики 

[132, 256, 297]. На сучасному етапі активно розробляють та досліджують два 

напрямки діаґностики: група прямих методів (відображають метаболізм 

позаклітинного матриксу), та група непрямих (сурогатних), які свідчать про 

порушення функції печінки при вираженому фіброзі та ЦП [224, 256]. Прямі 

маркери фіброзу печінки поділяють на 4 групи. До першої групи відносять 

колаген (карбокситермінальний пептид проколаґену І типу, амінотермінальний 

пептид проколагену ІІІ типу, колаген ІV типу і його фраґменти), до другого – 

глікопротеїни і полісахариди (гіалуронова кислота, ламінін і його фрагменти, 

YKL-40); до ІІІ – колаґенази і їх інгібітори (маталопротеїнази, інгібітори 

протеїназ); до четвертого – цитокіни. Доведено кореляцію прямих 

сироваткових маркерів фіброзу зі стадією ураження печінки. До непрямих 

серолоґічних маркерів відносять рутинні лабораторні тести, які свідчать про 

порушення функції печінки [154, 222, 281].  

В останнє десятиліття інтенсивно удосконалили неінвазивні та 
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малоінвазивні методи визначення активності запального процесу та фіброзу 

печінки у разі АЦП. Серед них є оцінка різних сироваткових маркерів та 

розрахункових індексів, серед яких відношення активності АсАТ до числа 

тромбоцитів (APRI), відношення АсАТ до АлАТ (AAR), комерційні інтегральні 

показники — NAFLD fibrosis score (NFS), fibrosis 4 calculator (FIB-4) [281, 227, 

154]. Тривалий час «золотим стандартом» вважалася біопсія печінки з 

наступним гістологічним дослідженням її тканини. Сьогодні перевага надається 

неінвазивним методам дослідження, серед яких найбільш перспективним для 

клінічного застосування вважається визначення жорсткості печінки методом 

еластографії, що надає можливість діаґностики різних стадій захворювання 

[132, 228, 290].  

З огляду на роль системної імунозапальної активації та відповіді SIRS у 

перебігу ЦП важливо своєчасно її діагностувати і оцінити вираженість [99, 102, 

105, 181]. Відомо, що вч-СРП був запропонований як для діаґностики SIRS, так 

і для проґнозування смертності при ЦП. Показник вч-СРП позитивно 

корелював з концентрацією білірубіну, частотою серцевих скорочень та 

кількістю лейкоцитів у крові. [184, 262]. За результатами дослідження 

«AUROC», діагностична чутливість вч-СРП за наявності SIRS становила 0,73 

(95,0 % ДІ 0,62-0,81) і була значно вищою, ніж прокальцитоніну (0,65 при 95,0 

% ДІ 0,50-0,75) за тієї ж самої нозолоґії. Мультиваріантний аналіз з 

використанням моделі Кокса, корегований за віком, визначив три предиктори 

близької смерті: MELD індекс, наявність принаймні одного позапечінкового 

прояву та належність до групи з базовим вмістом вч-СРП вищим за 29 мг/л (HR 

2,73, 95,0 % ДІ 1,41-5,26, Р = 0,003). Окрім того, ефективність цих трьох 

змінних, взятих разом, у логістичному регресійному аналізі для проґнозування 

6-місячної смертності становила 0,80 (95,0 % ДІ 0,73-0,87), що свідчить про 

можливе використання оцінки «MELD-CРП» [130, 272]. 

Слід зауважити, що інфіковані пацієнти з ЦП можуть бути 

безсимптомними на початкових стадіях [244, 295]. Тому необхідно проводити 

повне обстеження кожного ушпиталеного хворого на ЦП та приділити увагу 
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тим, у кого стан погіршується, з метою виявлення можливої інфекції та 

ураження інших орґанів [99, 105, 130]. Два або більше з наступних критеріїв, а 

також наявність інфекції, необхідні для встановлення діаґнозу сепсису у 

загальній популяції: 1) частота серцевих скорочень (ЧСС) ≥ 90 ударів/хв; 2) 

тахіпное ≥ 20 вдихів/хв або парціальний тиск монооксиду вуглецю (PaCO2) ≤ 32 

мм рт. ст., або потреба механічної вентиляції; 3) температура тіла ≥ 38°С або ≤ 

36°С; 4) кількість лейкоцитів ≥12x10
9
/Л або ≤ 4x10

9
/Л або > 10,0 % незрілих 

нейтрофілів [130]. Проте, такі критерії можуть спостерігатися при ЦП, зокрема, 

гіпердинамічні зміни приводять до тахікардії за відсутності інфекції, і навпаки 

пацієнти, які отримують β-адреноблокатори для профілактики варикозних 

кровотеч, мають знижену чи нормальну ЧСС; печінкова енцефалопатія може 

призвести до тахіпное; гіперплазія зменшує кількість лейкоцитів. З цих причин 

діагностична точність критеріїв SIRS набагато нижча у хворих на ЦП: вони 

присутні в 10,0-30,0 % декомпенсованих пацієнтів без інфекції та в лише 55,0-

70,0 % інфікованих пацієнтів. Отже, діаґностика SIRS при поступленні або під 

час шпиталізації є корисним прогностичним критерієм, оскільки він вказує на 

більш високу ймовірність погіршення проґнозу та настання швидкої смерті 

[234]. 

Важливо відзначити, що пацієнти з АЦП повинні бути проаналізовані на 

предмет індукованого алкоголем пошкодження в інших орґанах, включаючи 

серце (алкогольна міокардіопатія), нирки (IgA-індукована нефропатія), нервова 

система (центральна і периферійна залоза) та підшлункова залоза (хронічний 

панкреатит). У пацієнтів з порушеннями когнітивної функції слід виключити 

існування алкогольної деменції, синдрому абстиненції та енцефалопатії [13, 27, 

114, 103].  

Сьогодні існують наступні діаґностичні критерії ураження серця за 

наявності ЦП: зниження фракції викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ), недостатнє 

підвищення серцевого викиду в умовах фізичного або фармаколоґічного 

навантаження, відношення раннього і пізнього діастолічного наповнення 

менше 1,0 та збільшення часу раннього діастолічного наповнення більш ніж 
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200 мс, що характерно для діастолічної дисфункції ЛШ [29, 54, 142]. Разом з 

тим, існує думка, що такими критеріями слід вважати дилятацію камер серця зі 

збільшеним ударним об’ємом ЛШ [76, 164]. 

Продовжуючи вивчення стану дихальної системи у хворих на ЦП, слід 

оцінити наявність і посилення респіраторної недостатності як наслідок тяжкого 

ускладнення ЦП [102]. Передбачається, що взаємозв’язок між місцевим (тобто 

бронхолегеневим) і системним запаленням низької активності існує завдяки 

виходу стресс-індукованих цитокінів та вільних радикалів із бронхолегеневої 

системи в системну циркуляцію, активації лейкоцитів периферійної крові або 

клітин-попередників у кістковому мозку; стимуляції кісткового мозку й печінки 

прозапальними медіаторами та іншими біолоґічно активними речовинами [184, 

256]. 

Діаґностику поліорґанної недостатності рекомендується проводити згідно 

рекомендацій CLIF Consortium (European Foundation for the study of chronic liver 

failure), Європейської та Американської асоціацій з вивчення печінки [131, 246, 

288]. Індекс CLIF-SOFA дає можливість оцінити ступінь поліорґанної 

недостатності у хворих на ЦП. Зокрема, за індексом CLIF-SOFA за наявності 

хронічного захворювання печінки, зокрема ЦП, ГХПН 1-го ступеня 

визначається як тільки ниркова недостатність і/або ураження одного орґану 

"без ниркової недостатності" з креатиніном сироватки 1,5-1,9 мг/дл і/або 

печінкової енцефалопатії І-ІІ стадії. Вона є найбільш поширеною формою 

ГХПН (15,8 % пацієнтів, госпіталізованих з гострою декомпенсацією) і має 

показник смертності протягом 28 днів до 10 %. Пацієнти з ГХПН 2-го ступеня 

(відмова 2-х орґанів, поширеність 10,9 %) мають проміжний проґноз – 

коефіцієнт смертності впродовж 28 днів складає 31,0 %. Пацієнти з 

недостатністю 3-х або більше орґанів (ГХПН 3-го ступеня), що є найменш 

частою формою ГХПН (4,4 %), показують надзвичайно високі показники 

смертності, що сягають 75,0 % впродовж 28 днів[246, 288]. 

Відповідно до рекомендацій Європейської асоціації з вивчення печінки 

(EASL), для оцінки можливого обтяжувального впливу гострого позапечінково-

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTz4n-i_fVAhViSZoKHWcxB0YQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.efclif.com%2F&usg=AFQjCNHgkC1wkSUNn6YhIpWZQj7QIHAQLQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTz4n-i_fVAhViSZoKHWcxB0YQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.efclif.com%2F&usg=AFQjCNHgkC1wkSUNn6YhIpWZQj7QIHAQLQ
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індукованого системного запалення на перебіг АЦП слід використовувати 

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

внаслідок декомпенсації ЦП і поліорґанної недостатності – CLIF-C ACLF 

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

decompensation Score) CALCULATOR [209, 246, 288]. 

З огляду на актуальність і важливість проблеми АЦП, у тому числі його 

коморбідного перебігу з хронічним бронхітом, важливими є рання діаґностика 

АЦП, оцінка і проґнозування перебігу з метою своєчасного призначення 

адекватної терапії і персоніфікованої індивідуальної тактики подальшого 

ведення конретного пацієнта. Доцільним залишається вивчення особливостей 

перебігу АЦП з коморбідним ХБ з подальшою розробкою нових діаґностично-

проґностичних маркерів.  

 

1.4 Сучасна тактика курації пацієнтів з алкогольним цирозом печінки на 

термінальних стадіях 

 

Основні принципи лікування АЦП на сучасному етапі – це усунення 

причин хвороби, дотримання відповідного дієтичного харчування, 

попередження та лікування ускладнень. Єдиним кардинальним методом 

лікування ЦП є хірургічне втручання з пересадкою донорської печінки – 

ортотопічна трансплантація печінки [111, 125, 153, 203, 220].  

Пацієнтам з АЦП у першу чергу пропонується цілковита відмова від 

вживання алкоголю [179, 218, 291]. Контроль над загрозами декомпенсації 

знижується з поганим комплаєнсом пацієнта, особливо у тих, хто постійно 

вживає алкоголь. Тому лікування таких пацієнтів повинно проводитися разом з 

наркологом [263, 290, 305]. 

Для більш ефективного лікування АЦП слід модифікувати спосіб життя, 

зокрема, режим харчування, фізичних навантажень, праці та відпочинку: 

відпочивати, як тільки втомилися; не піднімати важке (це може спровокувати 

шлунково-кишкову кровотечу); слідкувати за частотою акту дефекації (1-2 рази 
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на день); у разі затримки рідини в орґанізмі (набряки, асцит) обмежити прийом 

кухарської солі до 3,0-5,0 г/д, рідини – до 1000,0-1500,0 мл на добу; щодня 

вимірювати масу тіла, обвід живота на рівні пупка (збільшення яких говорить 

про затримку рідини); рахувати баланс рідини за добу та об'єм усієї рідини 

(чай, кава, вода, суп, фрукти і так далі), що вживається внутрішньо, 

підраховувати усю рідину, що виділяється при сечовипусканні – кількість 

рідини, що виділяється, має бути приблизно на 300,0-500,0 мл більше, ніж 

кількість прийнятої рідини; для контролю ступеня ураження нервової системи 

використовують простий тест з почерком: щодня записують коротку фразу, 

наприклад, «добрий ранок», до спеціального зошита; обмежують психічні і 

фізичні навантаження; при загальному хорошому стані показана ходьба та 

лікувальна гімнастика щоденно. Жінкам з активним ЦП рекомендується 

уникати вагітності [1, 86, 179, 263].  

Поточне лікування АЦП було зосереджене на алкогольному утримуванні, 

підібраному дієтичному харчуванні, багатому на калорії та білки [98, 218], а 

також на первиннїй і вториннїй профілактиктиці ускладнень цирозу. Зміна 

дієти може полегшити симптоми, а також попередити виникнення ускладнень 

ЦП (а саме, печінкової енцефалопатії). За наявності ускладнень ЦП необхідне 

чітке нормування кількості вживаного білка (особливо тваринного 

походження). У тяжких випадках рекомендується допомога дієтолога [10, 179, 

263, 291]. 

Більшість клінічних проґрам у світі вимагає 6 місяців утримання від 

алкоголю перед тим, як почати системну оцінку стану претендентів на 

трансплантацію. Припускається, що 6-місячний період дозволить деяким 

пацієнтам відновитись та уникнути необхідності пересадки печінки. Необхідно 

визначити підгрупи пацієнтів, які можуть підтримувати стриманість від 

алкоголю після пересадки печінки. Допомога для виживання все ж пов'язана з 

трансплантацією, вона рекомендована лише для пацієнтів із поширеною 

декомпенсацією (тобто 11-15 балів за шкалою Чайлд -П’ю) [153, 203, 305]. 

Зловживання алкоголем слід трактувати фахівцями з наркозалежності та 
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включати мотиваційну терапію. Деякі специфічні види терапії були 

випробувані у пацієнтів з АЦП, включаючи S-аденозил-l-метіонін, 

пропілтіоурацил, колхіцин, анаболіко-андроґенні стероїди та силімарин, проте 

ці види терапії не виявили послідовного оздоровчого впливу на стан пацієнта 

[290, 218]. 

До лікування алкогольного гепатиту включаються антицитокіни. Проте, 

застосування інгібіторів ФНП-α (інфліксимабу і етанерцепту) у формі для 

парентерального введення рекомендується обмежити, враховуючи 

несприятливі результати застосування цих препаратів зі збільшенням 

смертності [106, 111, 263]. Доведена ефективність групи інгібіторів 

фосфодиестерази (пентоксифіліну), за результатами дослідження відзначалося 

зниження госпітальної смертності на 40,0 %, порівняно з показниками у групі 

плацебо, переважно, за рахунок попередження появи гепаторенального 

синдрому [267]. 

Грам-позитивні коки становлять, як правило, менше 25,0 % випадків СПБ 

[213]. Проте, ці інфекції, у тому числі інфекції верхніх дихальних шляхів, 

пневмонії та інфекції сечових шляхів, помітно почастішали у хворих на ЦП в 

останні роки, що пов’язано з інвазійними втручаннями і частим використанням 

антибіотиків [234]. Новим підходом до профілактики СПБ є неабсорбуючі 

антибіотики, які можуть зменшити кишкове бактеріальне навантаження без 

системних побічних ефектів [134]. Основним препаратом є рифаксимін [160], 

який запобігає печінковій енцефалопатії [19, 22] і набуває широкого 

застосування у хворих на ЦП в Україні. 

Проведено дослідження багатьох інших видів терапевтичного втручання 

при алкогольному гепатиті, однак, жодне з них не дало переконливих свідчень 

ефективності, у тому числі і дослідження результатів застосування 

антиоксидантів (вітаміну Е, силімарину, комбінованих антиоксидантів), 

протифібротичних препаратів, засобів тиреостатичної дії (пропілтіоурацилу), 

стимуляторів регенерації печінки (інсуліну, глюкагону), анаболічних стероїдів 

(оксандролону і тестостерону), а також блокаторів кальцієвих каналів 
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(амлодипіну), поліненасиченого лецитину, а також допоміжних препаратів або 

засобів альтернативної медицини [82, 141]. 

Серед немедикаментозних засобів вивчалася ефективність проведення 

лейкоцитоферезу після несприятливого результату терапії із застосуванням 

стероїдів у пацієнтів, які страждають на АГ високого ступеня тяжкості та на 

ЦП, і отримані обнадійливі результати. У термінальних станах розглядається 

можливість застосування молекулярно-адсорбційної рециркуляційної системи 

(«штучна печінка») [58, 73, 90].  

Широкого застосування у світовій практиці лікування ускладнень набуло 

черезяремне внутрішньопечінкове портосистемне шунтування, так звана, TIPS 

– терапія, що застосовується у разі рефрактерного асциту та ГРС замість 

об’ємних повторних парацентезів, які є небезпечними у плані високої 

летальності. TIPS діють повільно, є ефективними, але асоційовані з високим 

розиком появи ПЕ. Вони не можуть бути рекомендовані пацієнтам з тяжкою 

печінковою недостатністю (білірубін в сироватці крові > 5 мг/дл, МНО > 2 або 

індекс Чайлд-П’ю > 11, наявність печінкової енцефалопатії 2 ступеня або 

більше на момент огляду, або хронічна печінкова енцефалопатія), з супутніми 

активними інфекціями, нирковою недостатністю, тяжкою легенево-серцевою 

недостатністю [284]. 

Допомога для виживання все ж пов'язана з трансплантацією печінки, яка 

показана лише для пацієнтів із вираженою декомпенсацією (тобто 11-15 балів 

за шкалою Чайлд -П’ю). І навпаки, рандомізоване контрольоване дослідження 

показало, що негайне виконання трансплантації печінки не служить перевагою 

для виживання, порівняно зі стандартним доглядом у стадії В за Чайлд-П’ю 

(Чайлд-П’ю ≤ 9 балів). Крім того, негайне виконання трансплантацій збільшує 

ризик виникнення позапечінкового раку [153, 203, 220]. Проте кількість 

трансплантацій та довготривале виживання серед людей з алкогольною 

залежністю після пересадки печінки аналоґічні тим, що спостерігаються після 

трансплантації з приводу інших хвороб печінки [203, 220, 305]. Значне 

збільшення (8,3 %) частки пацієнтів на АХП, яким виконали трансплантацію, 
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спостерігалось між періодами 1988-1995 та 1996-2005 років [305]. 

Таким чином, для вибору оптимального лікування хворих на АЦП 

необхідно оцінити перебіг захворювання, його поєднання з іншою патологією, 

ймовірність та наявність поліорґанної недостатності та ефективність 

попередньої терапії. Доцільною є подальна розробка нових ефективних схем 

лікування на основі вивчення нових патоґенетичних ланок АЦП, особливо за 

його коморбідного перебігу. У термінальних станах для визначення показань до 

альтернативних методів лікування чи трансплантації печінки поряд з клінічно-

лабораторною оцінкою стану пацієнта слід використовувати сучасні 

проґностичні індекси і для цього розробляти нові діаґностично-проґностичні 

маркери.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1    Характеристика обстежених хворих 

 

Робота виконана на кафедрі внутрішньої медицини стоматологічного 

факультету імені професора М. М. Бережницького ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» і ґрунтувалась на проведенні 

комплексного, динамічного, проспективного, клінічного та лабораторно-

інструментального обстеження 123 хворих на АЦП, класу А, В і С за 

класифікацією Чайлд -П’ю, у тому числі 67 – з поєднанням з ХБ у фазі 

загострення, яке відзначалося не менш як за 2 тижні на амбулаторному етапі (І 

група), 56 – з ізольованим перебігом (ІІ група). До контрольної групи залучено 

20 умовно здорових осіб того ж віку і статі. Пацієнти перебували на 

стаціонарному лікуванні в терапевтичних відділеннях №1 та №2 Івано-

Франківської ЦМКЛ, частину з них у ході лікування було переведено в 

реанімаційне відділення. Комплексне обстеження хворих проводилось у перші 

3 дні їх перебування в стаціонарі. 

Діагноз АЦП встановлювали відповідно до Адаптованої клінічної 

настанови «Алкогольна хвороба печінки» (2014) [10] та Наказу МОЗ України 

№ 271 від 13.06.2005 «Про затвердження протоколів надання медичної 

допомоги за спеціальністю «Гастроентерологія» [88], EASL Clinical Practical 

Guidelines: Management of Alcoholic Liver Disease (2012), ACG clinical guideline: 

Alcoholic liver disease (2018) [205, 209, 288] на підставі анамнезу життя та 

захворювання, даних медичної документації, скарг пацієнтів, об’єктивного 

обстеження, результатів лабораторних та інструментальних методів обстежень 

(УЗД орґанів черевної порожнини, дуплекс-доплерографії печінки зі 

визначенням тиску у портальній вені, спірографії, ЕҐДФС).  

ХБ у фазі інфекційного загострення діагностували на основі анамнезу 

захворювання, об’єктивного обстеження, рентґенографії орґанів грудної клітки, 
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спірографії, загального аналізу крові, аналізу мокротиння, пульсоксиметрії з 

виключенням діагнозу хронічного обструктивного захворювання легень 

(ХОЗЛ), консультації пульмонолога відповідно до Уніфікованого клінічного 

протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Хронічне 

обструктивне захворювання легень» (Наказ МОЗ України № 555 від 27.06.2013) 

та Наказ МОЗ України № 128 від 19.03.2007 р. «Про затвердження клінічних 

протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія» [87, 

89], де прописані критерії диференційної діаґностики ХОЗЛ та ХБ (для 

виключення діагнозу ХОЗЛ) та керуючись положеннями експертної групи зі 

вивчення необструктивного хронічного бронхіту (Non-obstructive Chronic 

Bronchitis) американського інституту серця, легень та крові (National Heart, 

Lung and Blood Institute) від 2015 [239].  

Критеріями включення були: 

 вік пацієнтів: 18-60 років, 

 наявність АЦП,  

 наявність ХБ у фазі загострення у хворих з АЦП, 

 наявність індивідуальної згоди пацієнта на участь у дослідженні. 

Критерії невключення/виключення з дослідження були: 

 ЦП неалкогольної етіолоґії (вірусної, автоімунної, токсичної, неалкогольної 

жирової хвороби печінки, внаслідок метаболічних хвороб тощо); 

 гепатоцелюлярна карцинома; 

 метаболічні хвороби печінки; 

 ХОЗЛ; бронхіальна астма, емфізема легень; наявність декомпенсованого 

хронічного легеневого серця; 

 наявність інших, крім ХБ, хвороб легень (туберкульоз легень чи контакт з 

хворими на туберкульоз, саркоїдоз, пневмофіброз тощо); 

 декомпенсована соматична патологія, інфекційні, автоімунні, онкологічні та 

лімфопроліферативні хвороби;  
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 вживання наркотичних засобів; 

 наявність у хворих нейропсихічних розладів, які могли б впливати на 

співпрацю між пацієнтом та лікарем; 

 відсутність індивідуальної згоди пацієнта на проведення дослідження. 

Серед обстежених 123 пацієнтів із АЦП були 91 (73,98 %) чоловік і 32 

(26,02 %) жінки. Переважання чоловіків відзначалося у хворих на АЦП в 

поєднанні зі загостренням ХБ І групи – 82,09% випадків і хворих на АЦП ІІ 

групи – 64,29 % випадків (табл. 2.1).  

 

Таблиця 2.1  

Розподіл хворих на алкогольний цироз печінки та хронічний 
бронхіт залежно від статі пацієнтів, % 

Групи хворих 

стать 

І група, n=67 ІІ група, n=56  Усього, n=123 

n % n % n % 

Чоловіки 55 82,09 36 64,29 91 73,98 

Жінки 12  17,91 20 35,71 32 26,02 

Усього 67 100,00 56 100,00 123 100,00 

 

Для розподілу хворих на вікові групи за норму приймались якісні вікові 

періоди, рекомендовані комітетом експертів ВООЗ (2015): молодий вік (25-44 

роки), середній вік (45-59 років), похилий вік (60-75 років) [170]. Серед 

обстежених пацієнтів молодий вік спостерігався у 42 (34,15 %) осіб; середній 

вік – у 81 (65,85 %) особи. АЦП у поєднанні з ХБ (І група) зустрічався у 38,81% 

пацієнтів молодого віку та 61,19 % пацієнтів середнього віку. Подібний 

розподіл спостерігався і у хворих на АЦП (ІІ група), відповідно у 28,54 % та 

57,46 % випадків (табл. 2.2).  

Вік хворих коливався від 32 до 59 років і в середньому складав у 

пацієнтів з АЦП у поєднанні з ХБ – (49,31 ± 1,96) років, у АЦП без ХБ – (51,51 

± 1,33) років.  
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Таблиця 2.2  

Розподіл хворих на алкогольний цироз печінки і хронічний бронхіт 
залежно від віку пацієнтів, % 

Стать 

 

вік, роки 

І група, n=67, 100 % ІІ група, n=56, 100 % 

чоловіки жінки чоловіки жінки 

n n n n n % n % 

25-44 22 32,84 4 5,97 10 17,86 6 10,71 

45-60 33 49,25 8 11,94 26 46,43 14 25,00 

 

Такі статистичні виклади засвідчують, що АЦП є проблемою осіб 

працездатного віку, тобто є значною соціальною проблемою. 

Тривалість АЦП в середньому складала (6,76 ± 0,35) років: АЦП у 

поєднанні з ХБ – (5,14 ± 0,22) років, АЦП без ХБ – (5,75 ± 0,92) років. 

Тривалість основного захворювання за даними медичної документації в межах 

1-5 років мала місце у 40,30 % пацієнтів із АЦП у поєднанні з ХБ та 41,07 % 

хворих із АЦП без ЦП (табл. 2.3). У значної частини пацієнтів І (49,25 %) та ІІ 

(48,21 %) груп АЦП був вперше діаґностований від 1 до 5 років вже на стадії В 

за Чайлд -П’ю. В середньому тривалість зловживання алкоголем у всіх 

пацієнтів складала (13,22  1,73) років, у тому числі у пацієнтів І групи – (12,93 

 2,43) років, у пацієнтів ІІ групи – (13,88  1,44) років. 

 

Таблиця 2.3 

Розподіл обстежених хворих залежно від тривалості алкогольного 
цирозу печінки, % 

Тип 

 

тривалість  

І група, n=67, 

100% 

ІІ група, n=56 , 

100% 

Усього, 
n=123, 100% 

n % n % n % 

1-5 років 27 40,30  23 41,07 50 40,65 

5-7 років 33 49,25  27 48,21 60 48,78 

>7 років 7 10,45  6 10,72 13 10,57 
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У всіх обстежених пацієнтів І групи ХБ був діагностований значно 

раніше, ніж АЦП. Тривалість ХБ у пацієнтів І групи була від 12 до 39 років і у 

середньому складала (18,29  1,37) років. Тривалість паління цигарок у 

пацієнтів І групи складала (16,82  1,07) років, середнє вживання кількості 

цигарок у день – (1,25  0,02) пачко/день. 

Серед когорти пацієнтів на АЦП у поєднанні зі ХБ І групи у 18 хворих 

(26,87 %) за сумарною баловою оцінкою стадія цирозу визначалась як 

компенсована (клас А за Чайлд-П’ю ), у 23 (34,33 %) – субкомпенсована (клас В 

за Чайлд -П’ю), у 26 (38,81 %) хворих – як декомпенсована (клас С за Чайлд -

П’ю).  

Серед когорти пацієнтів на АЦП з ізольованим перебігом ІІ групи у 24 

(35,71 %) хворих за сумарною баловою оцінкою стадія цирозу визначалась як 

компенсована (клас А), у 21 (37,50 %) – субкомпенсована (клас В), у 11 

(19,64 %) хворих – як декомпенсована (клас С), (табл. 2.4). 

 

Таблиця 2.4 

Розподіл хворих на алкогольний цироз печінки відповідно до 

критеріїв Чайлд -П’ю, % 

Хворі 

Клас 

І група, n=67, 100% ІІ група, n=56, 100% 

n % n % 

Клас А 18 26,87 24 35,71 

Клас В 23 34,33 21 37,50 

Клас С 26 38,80 11 19,64 

Усього 67 100,00 56 100,00 

 

У пацієнтів на АЦП у поєднанні зі ХБ стадія декомпенсації 

діагностувалась у 1,98 рази частіше порівняно з пацієнтами без ХБ (рис. 2.1).  

У пацієнтів І групи із АЦП у поєднанні з ХБ найчастіше діагностували 

клас В за Чайлд-П’ю у пацієнтів молодого віку – 20,88 %. Відзначено, що 
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поєднана патологія супроводжувалася виникненням декомпенсації АЦП вже у 

молодому віці – клас С за Чайлд-П’ю у осіб І групи віком 25-44 років виявляли 

у 19,41 % випадків, тоді як у осіб ІІ групи – у 3,58 %. 

Серед пацієнтів ІІ групи із АЦП у 21,43 % осіб молодого віку (≤ 44 роки) 

діагностували клас А за Чайлд -П’ю. Стадія компенсації АЦП у пацієнтів 

вікової групи 45-59 років діагностувалась у 1,5 рази рідше. Клас В 

діагностували у 14,28 % осіб молодого віку тієї ж групи. Стадія субкомпенсації 

АЦП у пацієнтів вікової групи 45-59 років діагностувалась у 1,6 рази частіше.  
 

  
А) Б) 

Рис. 2.1 Розподіл хворих на алкогольний цироз печінки у поєднані зі 

хронічним бронхітом (А) та алкогольний цироз печінки без хронічного 

бронхіту (Б) за віком відповідно до критеріїв Чайлд-П’ю .  

Примітка. * – достовірність відмінності показників у групах хворих на 

АЦП у поєднанні зі ХБ та АЦП, р<0,05. 

 

У пацієнтів з АЦП І групи у поєднанні зі загостренням ХБ відзначалося 

пришвидшене наростання тяжкості цирозу, про що свідчила поява стадії 

декомпенсації (клас С за Чайлд -П’ю) уже в перші п’ять років від часу 

діаґностики захворювання – у 2,09 разів частіше, ніж у пацієнтів з такою ж 
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тривалістю АЦП без ХБ. За тривалості АЦП у пацієнтів І групи упродовж 5-7 

років кількість хворих із класом С за Чайлд-П’ю у 1,87 разів перевищувала 

кількість хворих із класом В за Чайлд-П’ю у цій групі, та у 2,14 разів – кількість 

хворих із класом А за Чайлд-П’ю у цій групі. 

Натомість компенсована стадія АЦП серед осіб ІІ групи була 

діагностована майже з однаковою частотою у пацієнтів як із нетривалим 

перебігом АЦП до 5 років (21,43 %), так і за тривалості захворювання понад 5 

років (17,86 %). У пацієнтів зі тривалістю АЦП понад 7 років клас А за Чайлд-

П’ю діагностувався лише у 3,57 %. Стадія субкомпенсації і декомпенсації АЦП 

була притаманною пацієнтам з більш тривалим перебігом захворювання 

(рис. 2.2).  

 

  
А) Б) 

Примітка. * – достовірність відмінності показників у групах хворих на 

АЦП у поєднанні з ХБ та АЦП, р<0,05.  

Рис. 2.2 Розподіл хворих на алкогольний цироз печінки у поєднані зі 

хронічним бронхітом (А) та алкогольний цироз печінки (Б) за тривалістю 

хвороби відповідно до критеріїв критеріїв Чайлд-П’ю .  
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Серед супутньої патології (табл. 2.5) в обстежених хворих на АЦП у 

поєднанні із ХБ (І група) та АЦП (ІІ група) переважали хронічний панкреатит в 

стадії ремісії – у 88,01 % та 76,79 % випадків відповідно; хронічний холецистит 

в стадії ремісії – у 73,13 % та 67,86 % випадків; гастроезофагеальна рефлюксна 

хвороба – у 55,22 % та 51,79 % випадків; гіпертонічна хвороба І-ІІ стадії, 1-2 

ступеня, ризик 2 – у 38,81 % та 28,57 % випадків; аденома передміхурової 

залози – у 35,82 % та 26,79 % випадків; варикозна хвороба нижніх кінцівок – у 

28,36 % та 21,43 % випадків відповідно. Достовірної відмінності щодо частоти 

супутньої патології у пацієнтів обох груп не виявлено. 

 

Таблиця 2.5 

Наявність супутніх захворювань у обстежених хворих на 
алкогольний цироз печінки, у тому числі у поєднанні зі хронічним 

бронхітом, % 

Хворі 
 

Супутні захворювання 

І група, n=67, 100% ІІ група, n=56, 100% 

n % n % 

Хронічний панкреатит в стадії 
ремісії 

59 88,01 43 76,79 

Хронічний холецистит в стадії 
ремісії 

49 73,13 38 67,86 

Гастроезофагеальна 
рефлюксна хвороба 

37 55,22 29 51,79 

Гіпертонічна хвороба І-ІІ 
стадія, 1-2 ступеня, ризик 2 

26 38,81 16 28,57 

Аденома передміхурової 
залози 

24 35,82 15 26,79 

Варикозна хвороба нижніх 
кінцівок  

19 28,36 12 21,43 

 

За результатами анамнезу, загострення ХБ у хворих І групи почалося 

більш як 2 тижні тому – в середньому (18,4 ± 3,8) днів до поступлення в 

стаціонар. Підвищення температури не відзначалося у всіх 67 (100,00 %) 

хворих; всі пацієнти скаржилися на кашель: сухий – у 42 (62,69 %) осіб, з 
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виділенням в’язкого жовтого кольору мокротиння – у 25 (37,31 %) осіб. 

Встановлено, що ступінь нікотинової залежності у пацієнтів І групи був 

середній у 23 (34,33 %) хворих, високий у 39 (58,21 %), решта пацієнтів не 

палили, або мали низький ступінь нікотинової залежності. Тривалість паління 

цигарок за даними індексу тютюнопаління у пацієнтів І групи становила (16,82 

 1,07) років, що передувало встановленню діагнозу АЦП у цих пацієнтів. 

Середнє вживання кількості цигарок у день становила (1,25  0,02) пачко/день, 

що могло суттєво впливало на перебіг ХБ. Ні один з пацієнтів не звертався за 

медичною допомогою з приводу саме загострення ХБ. Самостійно приймали 

лазолван/муколван 23 (34,33 %) особи, антибіотики не застосовували. 

За результатами анамнезу і вивчення медичної документації з часу 

діаґностики АЦП повторне ушпиталення було у 51 (76,12 %) хворого І групи і 

37 (66,07 %) хворих ІІ групи; амбулаторно періодично приймали 

гепатопротектори (дарсил, силімарин) 65 (97,01 %) і 54 (96,43 %) хворих 

відповідно, діуретики – 50 (74,63 %) і 36 (64,29 %) відповідно, бета-

адреноблокатори – 22 (32,84 %) і 9 (16,07 %) відповідно; не приймали 

медикаментозних засобів взагалі – 4 (5,97 %) і 5 (8,93 %) пацієнтів відповідно. 

Базова терапія АЦП проводилася з перших годин ушпиталення 

відповідно до Адаптованої клінічної настанови «Алкогольна хвороба печінки» 

(2014) [10] та Протоколу надання медичної допомоги за спеціальністю 

«Алкогольний стеатогепатит» (Наказ МОЗ України № 826 від 06.11.2014 року) 

[148] і включала: дієту з обмеженням кількості білка до 0,5 г/кг маси тіла і 

кухонної солі менше 2,0 г/добу; відмову від вживання алкоголю; обмеження 

приймання гепатотоксичних лікарських засобів; глюкокортикостероїди 

(преднізолон 60,0-90,0 мг в/в); гепатопротектори (глутаргін, L-орнітину-L-

аспартат, адеметіонін) в/в крапельно; альбумін в/в крапельно у фізіологічному 

розчині, через кожні 1-3 дні (3-5 доз); цефалоспорини третього покоління – 

цефтріаксон чи цефотаксим (за потребою) у дозі 2,0 г/добу в/в крапельно у 

фізіологічному розчині впродовж 7 днів з наступним застосуванням 
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рифаксиміну в дозі 1200,0 мг /добу впродовж 7 днів з рекомендацією повторних 

курсів рифаксиміну через 30 днів;  

 пентоксифілін 100,0-600,0 мл /д – в/в крапельно з розрахунку 100,0 мл/год; 

 пробіотики (лактіале, лінекс); ферментні препарати (креон, панкреатин); 

 з метою зменшення синдрому портальної гіпертензії β-адреноблокатори – 

(карведілол) у мінімальних дозах (12.5 мг двічі на добу) всередину; 

 діуретики (торасемід, фуросемід, лазікс) – за потребою, калійзберігаючі 

(верошпірон, спіронолактон, еплеренон) – під контролем рівня калію в крові. 

Не призначали діуретиків коли були: явна ПЕ, тяжка гіпонатріємія (вміст 

натрію сироватки < 120,0 ммоль/л), прогресуюча ниркова недостатність, 

судоми м'язів; застосування фуросеміду припиняли при важкій гіпокаліємії (< 3 

ммоль/л), антагоністи альдостерону – при гіперкаліємії (калій сироватки > 5,3 

ммоль/л); пацієнтам з рефрактерним асцитом проводили парацентез, з 

введенням альбуміну з розрхунку 8,0 мг/л видаленої асцитичної рідини; 

лікування проявів ПЕ включало лактулозу по 60,0 мл на добу постійно, та в 

комбінації з рифаксиміном чи метронідазолом; альтернативно призначали 

амінокислоти (стеатель) 2,0 г/добу в/в, струминно, підтримувальна доза 

складала 1,0 г/д перорально; медикаментозна терапія гепаторенального 

синдрому (ГРС) включала призначення ерліпресину 1,0 мг кожні 4-6 годин 

болюсно в поєднанні з альбуміном (1,5 г/кг в перший день, з подальшою 

корекцією дози до 1 г/кг на третій день з максимальним дозуванням 150,0 г на 

добу і 100,0 г на добу (другий і третій день відповідно), з переходом на 

підтримувальну дозу 40,0 г на добу). Скасовували інфузію альбуміну при 

досягненні його значень в сироватці крові 45 г/л і більше.  

 Лікування ХБ включало протикашльові, бронхолітичні та/або муколітичні 

лікарські засоби залежно від характеру загострення, виду кашлю та 

характерних хрипів при аускультації легень. Крім того, хворі отримували 

антибіотикотерапію (як правило, цефалоспорини третього покоління, захищені 

пеніциліни, макроліди) у випадку інфекційного загострення, підвищення 

температури тіла, появи лейкоцитозу та прискорення ШОЕ. 
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Постійно проводилися моніторування загального стану пацієнтів, 

артеріального тиску, пульсу, частоти серцевих скорочень, оцінка функції 

печінки, життєвоважливих орґанів, лабораторних показників крові і сечі, 

пульсоксиметрія. Хворі обстежувалися у перші дні перебування в стаціонарі, 

перебіг АЦП було оцінено через 1, 3, 6 місяців за медичною документацією та 

дзвінком пацієнту. 

Серед обстежених пацієнтів 16 (13,01 %) померли в стаціонарі, з них до 7 

діб – 8 (6,50 %) осіб та 8 (6,50 %) пацієнтів – після 7 діб. Серед померлих було 

13 (10,57 %) чоловіків, 3 (2,44 %) жінки. Середній вік померлих складав 

(45,28  2,27) років. Серед померлих хворих з діагностованим класом В було 4 

(3,25 %), з класом С – 12 (9,76 %) осіб. Серед померлих було 11 (16,42 %) 

хворих І групи і 5 (8,93 %) хворих ІІ групи. 

Контрольну групу склали 20 практично здорових осіб, серед яких було 14 

(70,00 %) чоловіків та 6 (30,00 %) жінок, віком від 30 до 60 років. Середній вік 

здорових складав (49,42 ± 3,18) роки, серед них було 8 (40,00 %) пацієнтів 

молодого і 12 (60,00 %) – середнього віку. Підбір сукупності здорових осіб 

здійснювали за анамнезом, медичною документацією, відсутністю 

патогномонічних синдромів та даними об’єктивного обстеження. Контрольна 

група за статтю, віковими характеристиками була репрезентативною щодо 

основної групи пацієнтів.  

Усі дослідження проводилися на основі міжнародних та вітчизняних 

директивних документів з дотриманням основних положень належної клінічної 

практики (Good Clinical Practice - GCP), Гельсінкської декларації Всесвітньої 

медичної асоціації про етичні принципи проведення наукових медичних 

досліджень за участю людини (1964-2000), Конвенції Ради Європи про права 

людини та біомедицину (1997) [303, 51, 66] та Наказу МОЗ України № 639 від 

01.10.2015 щодо змін до Наказу № 690 від 23.09.2009. Перед початком 

досліджень кожен пацієнт дав письмову згоду на проведення дослідження 

(форма затверджена комісією з питань біомедичної етики Івано-Франківського 

національного медичного університету) [136]. 
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2.2    Методи дослідження 

 

2.2.1    Загальноклінічні методи дослідження 

 

З метою вирішення поставлених завдань для хворих із АЦП, у тому числі 

у поєднанні зі ХБ, були обрані методи обстеження, які верифікували 

досліджувані хвороби: клінічно-анамнестичний метод з оцінкою скарг, 

анамнезу зі використанням інформації про перебування на обліку у 

наркологічному диспансері з приводу алкоголізму, скринінґ-тесту CAGE, 

психометричного тесту AUDIT для ідентифікації зловживання алкоголем і 

критеріїв ризиків шкоди для здоров’я від алкоголю та тесту на алкоголізм 

MAST [10]. Проводили об’єктивне обстеження з оцінкою загального стану 

хворого, стану шкіри і слизових, лімфатичних вузлів, щитоподібної залози, 

обстеження орґанів і систем (огляд, пальпація, перкусія, аускультація). 

Обов’язковий обсяг лабораторних досліджень включав: загальні клінічні 

аналізи крові, сечі та копрограму; біохімічні тести з визначенням показників 

функціонального стану печінки (вміст білірубіну, білка, активність АлАТ, 

АсАТ, ГГТП, лужної фосфатази, вміст білка, альбуміну, фібриногену, 

протромбінового індексу), ліпідний спектр крові, коагулограму, активність 

амілази крові, вміст у крові сечовини, креатиніну, електролітів крові (натрію і 

калію), які визначали за допомогою уніфікованих методик, затверджених 

директивними документами.  

У клінічному аналізі крові визначали вміст гемоглобіну, еритроцитів, 

загальну кількість лейкоцитів, тромбоцитів, лейкоцитарну формулу 

обчислювали мікроскопічним методом, а також величину швидкості осідання 

еритроцитів (ШОЕ). У клінічному аналізі сечі визначали кількість, колір, 

питому вагу, рН, вміст білка, клітинних елементів крові, епітелію, циліндрів, 

бактерій. 

Інструментальні методи дослідження включали оглядову рентґенографію 

орґанів грудної клітини; ультразвукове дослідження орґанів (УЗД) черевної 
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порожнини, дуплекс-доплерографію печінки, електрокардіографію (ЕКГ), 

ехокардіографію (ЕхоКГ), езофаґоґастродуоденофіброскопію (ЕҐДФС) за 

стандартними методиками.  

 

2.2.2    Діаґностика алкогольної етіолоґії цирозу печінки  

 

Діагноз АЦП верифікували за результатами детальної оцінки анамнезу та 

підтвердження вживання алкоголю, клінічних ознак, фізикальних та 

лабораторних обстежень (синдрому гепатоцелюлярної недостатності, 

портальної гіпертензії, гіперспленізму, цитолізу, мезенхімально-запального, 

холестатичного синдромів), спеціальних тестів для уточнення етіолоґії цирозу 

печінки (виключення маркерів вірусних гепатитів, автоімунного гепатиту), 

ультразвукового дослідження орґанів черевної порожнини, ЕҐДФС. 

На першому етапі дослідження, у разі підозри на алкогольну етіолоґію 

ЦП, проводили співбесіду, яка повинна була стимулювати хворого до 

комплайєнсного саморозкриття. За наявності згоди хворий тестувався за 

допомогою валідних міжнародних опитувальників CAGE, AUDIT та MAST 

[10].  

Скринінґ-тест CAGE – кожну відповідь оцінювали, як 0 (ні) або 1 (так), 

загальна оцінка 2 бали і вище свідчила про наявність клінічно значущих 

проблем, обумовлених вживанням алкоголю. 

Психометричний тест AUDIT складається зі 10 запитань. Для визначення 

загальної оцінки тесту AUDIT складали оцінки, отримані за кожне з 10 

запитань. Оцінка ≥ 8 для чоловіків віком до 60 років, або ≥ 4 для жінок або 

чоловіків старше 60 років свідчили про позитивний результат скринінґу і такі 

пацієнти були включені в дослідження. 

MAST – тест на алкоголізм Університету штату Мічиган (США) – 

складається із 24 запитань. Бали нараховували за наступною схемою: відповідь 

«Так» на питання 5, 9, 16 – 1 бал; на питання 2, 3, 10-15, 17, 18, 21-24 – 2 бали; 

http://moz.gov.ua/docfiles/dod_akn_dn_20140616_1.pdf
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на питання 8, 19, 20 – 5 балів; відповідь «Ні» на запитання 1, 4, 6, 7 – 2 бали. 

Підраховували загальну суму балів. Максимальна кількість балів – 54. 

Інтерпретація результатів тесту: 

 0-4 бали - алкоголізм відсутній; 

 5-7 балів - підозра на алкоголізм (критерій влючення); 

 більше 7 балів - ймовірна наявність алкоголізму (критерій влючення). 

 

2.2.3  Оцінка функціонального стану печінки. Розрахунок індексів 

проґнозування перебігу алкогольного цирозу печінки 

 

Для оцінки функціонального стану печінки враховували наявність 

синдромів цитолізу, холестазу, мезенхімально-запального і синтезувальної 

функції печінки. 

Вираженість синдрому цитолізу печінкових клітин оцінювали за 

активністю трансаміназ АлАТ, АсАТ у сироватці крові, які визначали за 

методом Райтмана-Френкеля із застосуванням набору "РLIVA-Lachemа" 

(Чеська республіка). Визначення вмісту білірубіну в сироватці крові проводили 

за фотоколориметричним методом з використанням стандартних наборів, 

показника тимолової проби – за допомогою реактивів фірми "SIMKO Ltd" 

(Великобританія). 

Синдром холестазу оцінювали за активністю ЛФ і ГГТП, вмісту 

холестерину, тригліцеридів у крові. Активність ЛФ у сироватці крові 

досліджували за допомогою набору ТОВ НВП "Філісіт-діаґностика" (Україна). 

Методика полягає в тому, що ЛФ розщеплює фенілфосфат з утворенням 

фенолу. Окисне сполучення фенолу з 4-амінофеназоном утворює червоний 

барвник, інтенсивність якого визначали фотоколориметрично, як прописано в 

інструкції [193]. Для визначення активності ГГТП використовували набір 

реактивів PLIVA-Lachema (Чеська республіка). Методика полягає в тому, що 

ГГТП каталізує реакцію переносу L-глутамінового залишку з хромогенного 

субстрату на дипептичний акцептор – гліцил-гліцин, який одночасно є 
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буфером. Концентрацією звільненого р-нітроаниліну вимірювали за допомогою 

фотоколориметра після зупинки ферментативної реакції оцтовою кислотою 

[193].  

Для оцінки ліпідного спектру крові визначали вміст загального 

холестерину (ЗХ), тригліцеридів (ТГ), ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ) 

з використанням стандартних тест-систем фірми "Ольвекс Диагностикум" 

(Росія) ферментативним методом. Вміст ліпопротеїдів низької щільності 

(ЛПНЩ) розраховували за формулою W. T. Friedewald: [666] 

 

ЛПНЩ=ЗХ-(ЛПВЩ+ТГ/2,2)                                         (2.1) 

 

Білоксинтезувальну функцію печінки оцінювали за вмістом білка, 

альбуміну, фібриногену в крові, показником протромбінового індексу та МНВ. 

Визначення вмісту білка в сироватці крові проводили спектрофотометричним 

методом з використанням стандартних наборів [74], співвідношення його 

фракцій – електрофоретичним методом [193, 225]. 

Ступінь тяжкості ЦП оцінювали за критеріями Чайлд-П’ю (Child-Pugh) 

(табл. 2.6), виживаності – за критеріями Чайлд -Туркотт-П’ю (Child-Turcotte-

Pugh) [186, 212], (табл. 2.7). 

 

Таблиця 2.6 

Схема критеріїв Чайлд -П’ю 

Клінічні та біохімічні  

параметри 

Оцінка в балах 

1 2 3 

1 2 3 4 

Енцефалопатія відсутня легка, 

терапевтично 

контрольована 

(стадія І-ІІ) 

виражена, погано 

контрольована, 

(стадія ІІІ-IV) 
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Продовж. табл. 2.6  

1 2 3 4 

Асцит відсутній помірний, легко 

контролюється 

виражений, 

напружений, 

рефрактерний до 

діуретиків  

Білірубін, мкмоль/л (мг/дл) < 34,2 (<2) 34,2-51,3 (2-3) >51,3 (>3) 

Альбумін, г > 3,5 2,8-3,5 < 2,8 

Протромбіновий час, с 

або  

МНВ 

<4 

 

< 1,70 

4-6 

 

1,71-2,30 

>6 

 

> 2,30 

Примітки: 1.Клас А: 5-6 балів (компенсований цироз); 

2.Клас В: 7-9 балів (субкомпенсований цироз); 

3.Клас С: 10-15 балів (некомпенсований цироз). 

 

Таблиця 2.7 

Оцінка виживаності хворих на цироз печінки за критеріями Чайлд -
Туркотт-П’ю 

Клас за 

Чайлд -П’ю 
Бали 

Річна 

виживаність, % 

Дворічна 

виживаність, % 

АЦП класу А 5-6 100 85 

АЦП класу В 7-9 81 57 

АЦП класу С 10-15 45 35 

 

Для оцінки печінкової енцефалопатії (ПЕ) використовували критерії, 

запропоновані West Haven. За класифікацією West Haven залежно від ступеня 

тяжкості виділяють наступні стадії ПЕ [158]: 

 0 стадія (стадія мінімальної ПЕ) – немає жодної клінічної симптоматики за 

звичайних умов;  
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 I стадія – з’являються порушення сну (сонливість вдень і безсоння вночі), 

емоційна лабільність, депресивний настрій, дратівливість, аґресія, тривога, 

сльозливість, знижується увага і здатність концентруватися; 

 II стадія характеризується посиленням інтелектуальних розладів, поведінка 

стає неадекватною (безглузді вчинки, епізодична аґресивність, маячіння); 

характерні апатія, неохайність, короткочасні епізоди дезорієнтації в часі і 

просторі; мова хворого сповільнена і невиразна; дизартрія, дисґрафія; 

характерний флепінґ-тремор; 

 III стадія – сонливість до ступору, значна дезорієнтація в часі і просторі, 

сплутаність свідомості, але збережена реакція на біль і зіниць на світло, 

тремор, значні порушення мови, підвищений тонус м’язів; 

 IV стадія – печінкова кома зі зникненням реакцій на біль і на світло, 

згасанням рефлексів, уповільненням ритму роботи мозку. 

Для порівняння проявів ПЕ використовували результати психометричних 

тестів: психічного статусу хворого, ТМТ-часу, астериксису [89]. 

ТМТ-час – це тест «виходу з лабіринту», в якому пацієнту необхідно 

хронометрично з’єднати цифри у колах у послідовному порядку. Залежно від 

часу, витраченого хворим, на виконання цього тесту виділено 5 стадій (стадія 0 

– < 30 сек.; стадія 1 – 31-50 сек.; стадія 2 – 51-80 сек.; стадія 3 – 81-120 сек.; 

стадія 4 – 120 сек. і >).  

Конструктивну апраксію оцінювали за почерком, можливістю написати 

незнайоме слово та за тестом ліній. Наявність астериксису (флепінґ-тремору) 

визначали, пропонуючи хворому тримати руки витягнутими вперед зі 

стиснутими кулаками в положенні пронації впродовж не менше 30-45 сек. При 

оцінці флепінґ-тремору користувались наступною системою: стадія 1: 

атериксис у вигляді рідких плесків, ляпаючих рухів; стадія 2: рідкі, нерегулярні 

плески; стадія 3: часті плески; стадія 4: ляпаючі рухи, що майже не 

припиняються. 

Для оцінки тяжкості стану і проґнозування перебігу АЦП 

використовували дискримінантну функцію Меддрея (ДФМ), індекс МЕLD 
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(модель діаґностики термінальної стадії захворювання печінки в 90-денний 

термін) відповідно до нормативних документів МОЗ України [35].  

Дискримінантна функція Меддрея (ДМФ, 1989) [10] – це специфічний 

прогностичний індекс, призначений для стратифікації тяжкості алкогольного 

ураження печінки у окремо взятого пацієнта, який розраховували за формулою: 

 

ДФМ = 4,6 х (протромбіновий час хворого - протромбіновий  

час контролю) + вміст сироваткового білірубіну (мкмоль/л)/17,1         (2.2) 

У хворих з коефіцієнтом Меддрея більше 32 ймовірність летального 

результату може перевищувати 50,0 %. Ліковані плацебо пацієнти з ДФМ > 32 

виживають протягом 28 днів тільки в 25,0 % випадків, а коли ДФМ < 3 – у 83,0-

100,0 % випадків [10]. Індекс ДМФ вираховували за вказаною формулою з 

використанням електронного калькулятора. 

MELD індекс (Mayo Endstage Liver Disease, 2001) – це прогностичний 

індекс, що враховує білірубін, МНВ і креатинін сироватки, розраховували за 

формулою: 

 

MELD індекс = 3,8 х loge вміст сироваткового білірубіну (мг/дл) + 

11,2 х loge МНВ + 9,6 х loge вміст сироваткового креатиніну (мг/дл)     (2.3) 

 

MELD індекс вираховували за вказаною формулою з використанням 

електронного калькулятора [212]. Якщо MELD індекс більше або дорівнює 11, 

ймовірність смерті в найближчий час (місяць) складає 50,0 %, що тотожно 

ДФМ більше 32, але чутливість і специфічність такого проґнозу в першому 

випадку 86,0 % і 81,0 %, а в другому – 86,0 % і 48,0 % відповідно. Якщо MELD 

індекс менше 11 – протягом місяця виживає 96,0 % хворих [83, 212]. 

Для оцінки тяжкості стану і проґнозування перебігу АЦП 

використовували індекси CLIF-SOFA (Chronic liver failure – sequential organ 

failure assessment – оцінка послідовної відмови орґанів на ґрунті ГХПН), CLIF-

C ACLF CALCULATOR score and expected mortality rates – калькулятор 
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стратифікації ризику очікуваної смертності упродовж 1, 3, 6 і 12 місяців у 

хворих на ЦП з синдромом ГХПН (ACLF – Acute-on-Chronic Liver Failure), 

CLIF-AD ACLF CALCULATOR (non-ACLF patients with Acute Decompensation) 

– калькулятор стратифікації ризику очікуваної смертності упродовж 1, 3, 6 і 12 

місяців у хворих на ЦП з гострою печінковою недостатністю без синдрому 

ГХПН) відповідно до рекомендацій Європейської асоціації з вивчення печінки 

(EASL) [131 205, 207].  

Індекс CLIF-SOFA розраховували за показниками ураження життєво 

важливих органів (табл. 2.8) 246, 288]. 

 

Таблиця 2.8 

Оцінка послідовної відмови орґанів на ґрунті хронічної печінкової 
недостатності (індекс CLIF-SOFA) 

Бали  0 1 2 3 4 

Білірубін 
(мг/дл) 

<1,2 ≥1,2 до 2,0 ≥2,0 до <6,0 ≥6,0 до <12 ≥12 

Креатинін 
(мг/дл) 

<1,2 ≥1,2 до 2,0 ≥2,0 до <3,5 ≥3,5 до <5,0 

або 
гемодіаліз 

≥5,0 

Ступінь 
печінкової 
енцефалопатії 

немає І стадія ІІ стадія ІІІ стадія IV стадія 

МНВ <1,1 ≥1,1 до1,25  ≥1,25 до 
<1,5 

≥1,5 до <2,5  ≥2,5 або 
тромбоцити 
≤20×109/л 

Середнє 
значення 
артеріального 
тиску (МАР) 
(мм рт. ст.) 

≥70 <70 Допамін <5 

або 
добутамін 

або 
терліпресин 

Допамін >5 

або 
адреналін 
<0,1 або 

норадреналін 
<0,1 

Допамін >15 

або 
адреналін 
>0,1 або 

норадреналін 
> 0,1 

Ступінь 
насичення 
артеріальної 
крові киснем 
(PaO2/FiO2) 

або 
(SpO2/FiO2) 

>400 

>512 

>300 до 
<400 

>357 до 
<512 

>200 до 
<300 

>214 до 
<357 

>100 до <200 

>89 до <214 

<100 

<89 
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2.2.4    Ультразвукове та доплероґрафічне дослідження стану печінки 

 

Проводили УЗД органів черевної порожнини на апараті «Hitachi АLOKA-

550» (Японія) з метою встановлення структурних змін печінки, визначали 

розміри правої та лівої долей, однорідність ехоструктури та її ехогенності, 

наявність вогнищ щільності, ознак жирової інфільтрації, діаметр ворітної вени 

та жовчовивідного протоку. Також проводили УЗД орґанів черевної порожнини 

(жовчового міхура, підшлункової залози, селезінки) та нирок, визначали їх 

розміри та ехогенність. 

Для оцінки печінкового кровоплину використовували ультразвукові 

методи дослідження гепато-лієнальної системи. Соноґрафічне дослідження 

пацієнтів проводили вранці, натще, у горизонтальному положенні за 

допомогою ультразвукового флоуриметра, який працює в режимі реального 

часу зі зміннохвильовим датчиком 2,5-4 мГц. сканера «Hitachi EUB 7000» 

(Японія), поєднаного з доплерівським. У роботі використовували комплекс 

ультразвукових методів дослідження: сканування у В-режимі, ВД-режимі, 

кольорове дуплексне сканування [81, 228].  

Першочергово проводили оцінку параметрів внутрішніх орґанів у В-

режимі. Потім проводили оцінку судинних структур і швидкості кровоплину 

гепато-лієнального басейну, оцінку судинних структур і швидкісні показники 

кровоплину. Серед судин портальної системи вивчали параметри печінкової 

артерії, ворітної вени, селезінкових артерії та вени. Оцінювали діаметри судин, 

напрямок, лінійну швидкість та об’єм кровоплину у визначених судинах, які 

розраховували за допомогою вбудованих комп’ютерних програм соноґрафа. 

Для дуплексної оцінки артеріального кровоплину визначали діаметр печінкової 

(ПА) та селезінкової (СА) артерій, розраховували індекс пульсативності 

Гослінга (РІ) печінкової артерії та індекс резистентності Пурселло (RI) 

печінкової і селезінкової артерій, максимальну систолічну (МСШ) і кінцеву 

діастолічну (КДШ) швидкості кровоплину печінкової артерії в точці локації. 

Для дуплексної оцінки венозного кровоплину визначали діаметр ворітної (ВВ) 
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та селезінкової (СВ) вен, лінійну (ЛШК) і об’ємну (ОШК) швидкість 

кровоплину ворітної та селезінкової вен. Для кращої візуалізації ворітної та 

селезінкової вени датчик фонографа встановлювали під кутом не < 600
 до них. 

Кількісні доплеросоноґрафічні параметри артеріального кровоплину 

оцінювали за наступними критеріями:  

 максимальна систолічна (або пікова) швидкість – реальна максимальна 

лінійна швидкість кровоплину вздовж осі судини, виражена в мм/с або см/хв; 

 кінцева діастолічна лінійна швидкість – реальна мінімальна лінійна 

швидкість кровоплину вздовж судини, виражена в мм/с або см/хв; 

 кількість крові, що протікає у ворітній вені за 1 хвилину, називається 

об’ємним кровоплином ворітної вени (об’ємна швидкість кровоплину (ОШК) 

ворітної вени). ОШК ворітної вени вираховували за формулою: 

 

ОШК= π х r² х ЧСС х МВШ                                                     (2.4) 

де ОШК – об’ємний кровоплин у ворітній вені за 1 хвилину,  

r – радіус ворітної вени (1/2 діаметра),  

МВШ – максимальна швидкість потоку крові у ворітній вені, 

ЧСС – частота серцевих скорочень за 1 хвилину;  

 

 кількість крові, що протікає у селезінковій вені за 1 хвилину, називається 

об’ємним кровоплином селезінкової вени (об’ємна швидкість кровоплину 

(ОШК) селезінкової вени). ОШК селезінкової вени вираховували за 

аналогідною формулою. 

 RI (Resistivity Index, індекс Пурселло) – індекс судинного опору, 

розраховували за формулою:  

 

RI = (МСШ - КДШ) / МСШ,                                                (2.5) 

де МСШ – максимальна систолічна швидкість,  

КДШ – максимальна діастолічна швидкість. 
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Індекс Пурселло відображає стан мікроциркуляторного русла (тонус, стан 

стінки артеріол і капілярів). В нормі складає 0,5-0,75. Збільшення індексу 

вказує на зростання периферійного опору кровоплину, а його зменшення – на 

його зниження.  

 PI (Pulsatility Index, індекс Гослінга) – індекс пульсативності, 

розраховували за формулою: 

 

PI = (МСШ - КДШ) / TAV,                                              (2.6) 

де МСШ – максимальна систолічна швидкість,  

КДШ – максимальна діастолічна швидкість,  

TAV – усереднена за часом максимальна швидкість кровоплину.  

 

Індекс пульсативності опорядковано відображає стан опору кровоплину, є 

більш чутливішим показником, ніж RI, оскільки в розрахунках 

використовується TAV, яка раніше реаґує на зміну просвіту і тонусу судини, 

ніж МСШ. В нормі складає 1,2-1,5 [183]. 

 

2.2.5   Діаґностика хронічного бронхіту 

 

Діаґноз ХБ виставляли на основі результатів клінічно-лабораторно-

інструментального обстеження, що включало анамнез, об’єктивне обстеження 

та лабораторне дослідження крові і мокротиння, результатів рентґенографії 

грудної клітки, оцінки функції зовнішнього дихання (спірометрія з 

компʼютерною спірографією), пульсоксиметрії [271]. За визначенням експертів 

ВОOЗ, бронхіт вважали хронічним, якщо кашель з виділенням мокротиння 

спостерігався більшість днів впродовж 3 місяців на рік, не менше 2 років 

поспіль [143, 160].  

Для оцінки стажу паління цигарок визначали показник пачко/років за 

формулою:  
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Кількість пачка/років                      (2.7) 

 

Для оцінки інтенсивності паління, розраховували індекс тютюнопаління  

(ІТП) за формулою:  

 

ІТП= кількість випалюваних сигарет/добу  

 кількість місяців в році, які людина палила                 (2.8) 

 

Індекс, що перевищує 200, дозволяє констатувати високу залежність від 

нікотину [128]. 

Для визначення ступеня нікотинової залежності ми використовували 

стандартний тест Фагерстрема [128], котрий складається з шести запитань та 

варіантів відповідей, що оцінюються різною кількістю балів. Залежно від 

вибору пацієнта, одержані бали підсумовували, а ступінь залежності оцінювали 

в балах від 0 до 10: 0-3 бала – низька залежність; 4-5 балів – середня залежність; 

6-10 балів – висока залежність. 

Рентґенографія легень проводилась за стандартною методикою у прямій 

проекції. Рентґенологічне дослідження допомагало виявити зону ураження і 

характер патологічних змін у бронхах і легеневій тканині, яка залежить від 

тривалості запального процесу, притаманного для хронічного 

необструктивного бронхіту, та диференціювати з іншими захворюваннями 

легень.  

Функціональне дослідження орґанів дихання проводили за допомогою 

спірометрії з визначенням основних показників зовнішнього дихання. 

Спірографію проводили на апараті комп’ютерної спірометрії Спіро-КОМ-2010, 

ХАІ МЕДІКА (Україна). Обстеження функції зовнішнього дихання проводили в 

ранішній чи денний час в умовах відносного спокою натще або не раніше, ніж 

через 2 години після легкого сніданку. Пацієнт знаходився в положенні сидячи 

впродовж 15 хв перед обстеженням. Визначали об’єм форсованого видиху за 
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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). За наявності наступних критеріїв (згідно наказу 

МОЗ України № 555 від 27.06.2013р. «Про затвердження та впровадження 

медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при 

хронічному обструктивному захворюванні легень»: ОФВ1/ФЖЄЛ < 70,0 %; 

ОФВ1 < 80,0 % належного у пацієнтів, що свідчили про ймовірне чи 

підтверджували фактичне ХОЗЛ [87, 89] пацієнти виключались/не включались 

у дослідження. 

Для скринінгової оцінки функціонального стану легень також 

використовували пульсоксиметрію – вимірювання показників периферійної 

кисневої сатурації крові (SpO2) з визначенням частоти пульсу й амплітуди 

пульсової хвилі. У нормі насичення артеріальної крові киснем (сатурація) 

становить 95,0-100,0 %. Пульсоксиметрію проводили за стандартною 

методикою з використанням портативного пульсоксиметра Medlab (Pearl 

Technolodgy, Німеччина). 
При виділенні мокротиння проводили його забір за стандартними 

методиками для подальшого загальноклінічного макро- та мікроскопічного 

дослідження. 

 

2.2.6    Оцінка структурно-функціонального стану серця і нирок 

 

Усім хворим проводили реєстрацію ЕКГ у 12-ти стандартних 

відведеннях, у положенні лежачи, після 10-хвилинного відпочинку. Для 

проведення ЕКГ застосовували апарат Heart Screen 80 Q-L (Угорщина), з 

записом не менше 5 серцевих комплексів, визначали серцевий ритм, положення 

електричної осі серця, перехідну зону, обчислювали ЧСС, оцінювали форму та 

амплітуду зубців P, R (у відведенні V1), S (у відведеннях V5-V6), сумарну 

амплітуду зубців за формулою: RV1 + S V5,6, вважали, що значення ≥ 10,5 мм є 
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ознакою гіпертрофії правого шлуночка. Для виявлення ознак гіпертрофії 

правого шлуночка визначали локалізацію сеґменту RS-Т нижче ізолінії, і зубця 

Т (-+) у ІІІ і aVF відведеннях, сеґменту RS-Т вище ізолінії, негативного зубця Т 

у І і aVL відведеннях, наявність блокади [54, 68, 110, 135, 207]. 

Для оцінки структурно-функціонального стану серця проводили ЕхоКГ, 

доплерехокардіографію з використанням сканера «Toshiba nemio XG» (Японія), 

який має лінійний, конвексний та кардіальний датчики. За допомогою ЕхоКГ 

(трьохвимірним апаратом) вимірювали та визначали наступні параметри: 

передньо-задній розмір лівого передсердя по його короткій осі, кінцево-

діастолічний (КДР) і кінцево-систолічний (КСР) розміри, кінцево-систолічний 

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

L.Teicholtz, товщину міжшлуночкової перетинки (ТМШП) у діастолу, товщину 

задньої стінки лівого шлуночка (ТЗСЛШ) на рівні стулок мітрального клапана у 

діастолу, фракцію викиду (ФВ) – за стандартною методикою в М-режимі [51]. 

Відносну товщину стінок ЛШ розраховували шляхом поділу суми МШП та 

ЗСЛШ на КДРЛШ. Вираховували також наступні показники: індекс маси 

міокарду лівого шлуночка (іММЛШ) за формулою:  

 

іММЛШ = ММЛШ/ППТ                                        (2.9) 

 де ППТ — площа поверхні тіла.  

 

ППТ розраховували за формулою Мостеллера з використанням онлайн-

калькулятора:  

 

ППТ(м2 ) = √маса (кґ) • зріст (см) ÷ 3600                        (2.10) 

ГЛШ визначали за іММЛШ ≥ 125 г/м2
 у чоловіків і ≥ 110 г/м2 – у жінок 

[54, 110]. 

Обов’язкові виміри трансмітрального діастолічного кровоплину 

включали швидкості піку раннього наповнення (хвиля Е) та пізнього 

діастолічного наповнення в систолу передсердь (хвиля А), співвідношення 
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швидкостей Е/А, час сповільнення раннього діастолічного наповнення (DT). 

Співвідношення E/A<1 та DT >240 мс свідчили про порушення релаксації ЛШ 

[68].  

Для оцінки стану нирок визначали швидкість клубочкової фільтрації, яку 

розраховували за формулою CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology 

Collaboration), [113, 135, 145]. Показники ШКФ ≥ 90 мл/хв./1,73м2
 розцінювали 

як нормальні або збільшені, 60 - 89 мл/хв./1,73м2
 – незначне зниження ШКФ, 45 

- 59 мл/хв./1,73м2
 – ШКФ незначно або помірно знижена, 30 – 44 мл/хв./1,73м2

 

– ШКФ помірно або виражено знижена, 15 - 29 мл/хв./1,73м2
 – виражено 

знижена ШКФ, < 15 мл/хв./1,73м2
 – стадія [145]. Рівень креатиніну в крові 

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

нирок проводили на апараті "АLOKA-550", оцінювали їх розміри, ехогенність, 

стан кіркового шару правої і лівої нирки. 

Всі хворі за показаннями були проконсультовані гастроентерологом, 

пульмонологом, неврологом, кардіологом, нефрологом, реаніматологом. 
 

2.2.7  Методи визначення показників вмісту високочутливого С-

реактивного протеїну, фактора некрозу пухлин альфа, антитіл до 

імуноґлобулінів A, M, G, гіпоксія-індуцибельного фактора-1 альфа, 

асиметричного диметиларґініну та сполучнотканинного фактора росту у 

сироватці крові 

 

В якості індикатора запалення визначали вміст вч-СРП у сироватці крові 

в мг/л кількісним високочутливим імуноферментним методом за допомогою 

набору реагентів ELISA Kit 3125-300, High Sensitivity CRP (hs-CRP) Test System 

«Monobind Inc.» (США), за методикою виробника (чутливість 0,15 мг/л), на 

імуноферментному аналізаторі SINNOWA ER-500 (Китай) з додатковим 

модулем – автоматичним мікропланшетним промивачем SINNOWA W-600 

(Китай). Використовували декілька стандартів з відомим значенням 

концентрації антиґену, будували калібрувальну криву, по якій обчислювали 
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вміст у досліджуваних зразках. Діапазон стандартів складалп від 0 до 22 

мкг/мл. 

Визначення вмісту ФНП- у сироватці крові здійснювали методом 

імуноферментного аналізу з використанням наборів ELISA Kit A-8756 

«Diameb» (Франція) за методикою виробника, на імуноферментному 

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

мікропланшетним промивачем SINNOWA W-600 (Китай). Дослідження 

проводили кількісним методом у сироватці крові пацієнтів за допомогою 

«Сендвіч» варіанту твердофазного імуноферментного аналізу зі застосуванням 

моно- і поліклональних антитіл до ФНП-α. Інтенсивність жовтого забарвлення 

була пропорційною концентрації вмісту ФНП-α у досліджуваному зразку. 

Інтенсивність появи забарвлення вимірювали за допомогою спектрометра 

(рідера) довжиною хвилі 450 нм, а результати порівнювали з калібрувальною 

кривою і виражали в пг/мл.  

Вміст антиендотоксинових антитіл, до core-реґіону ендотоксина, класів 

А, М, G (відповідно анти-ЕТ-IgA, анти-ЕТ-IgM і анти-ЕТ-IgG) визначали 

методом твердофазного імуноферментного аналізу з використанням наборів 

реаґентів Hbt EndoCab ELISA Kit HK504 «Hycult biotech» (Нідерланди) за 

методикою виробника на імуноферментному аналізаторі SINNOWA ER-500 

(Китай) з додатковим модулем – автоматичним мікропланшетним промивачем 

SINNOWA W-600 (Китай). Ферментативну реакцію зупиняли, додаючи 

лимонну кислоту. Потім за допомогою спектрофотометра вимірювали 

інтенсивність забарвлення за довжини хвилі 450 нм, яка є прямопропорційна 

концентрації антиендотоксинових антитіл класів А, М і G в окремих зразках. 

Вміст антитіл до core-реґіону ендотоксину у пробах з невідомим вмістом 

(зразках) визначали за стандартною кривою, отриманою шляхом побудови 

графіка залежності оптичної щільності від відповідної концентрації відомих 

стандартів, при цьому стандарти і зразки аналізувалися одночасно. Результати 

виражали в ммоль/л. 
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Вміст ГІФ-1α в сироватці крові визначали за допомогою набору реагентів 

ELISA Kit SEA798 Hu For Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a), (США), за 

методикою виробника на імуноферментному аналізаторі SINNOWA ER-500 

(Китай) з додатковим модулем – автоматичним мікропланшетним промивачем 

SINNOWA W-600 (Китай). Результати виражали в пг/мл. 

Вміст AДMA в сироватці крові визначали кількісним методом за 

допомогою конкурентного імуноферментного аналізу набором реактивів 

AДMA Xpress ELISA Kit K7828 фірми «Immundiagnostik» (Німеччина) за 

методикою виробника на імуноферментному аналізаторі SINNOWA ER-500 

(Китай) з додатковим модулем – автоматичним мікропланшетним промивачем 

SINNOWA W-600 (Китай). Принцип методу полягав у тому, що готували зразки 

для дериватизації AДMA з внесенням реакційного буфера, що містить 

дериватив-AДMA (трейсер). Потім оброблені зразки для аналізу і 

поліклональну анти-AДMA-антисироватку інкубували в комірках 

мікропланшетів, покритих похідним AДMA (трейсером). Згодом реакцію 

ферментації зупинили додаванням кислого стоп-розчину. Фарбування 

змінювалось з блакитного на жовте і оптична щільність в лунках зчитувалась за 

довжини хвилі 450 нм. Інтенсивність жовтого забарвлення обернено 

пропорційна вмісту AДMA в зразку. Результати виражали в ммоль/л. 

Вміст СТФР в сироватці крові визначали за допомогою набору реактивів 

ELISA Kit «ADIPO BIOSCIENCE CTGF» (31-2000) (США) за методикою 

виробника на імуноферментному аналізаторі SINNOWA ER-500 (Китай) з 

додатковим модулем – автоматичним мікропланшетним промивачем 

SINNOWA W-600 (Китай). Принцип методу заснований на кількісному 

імуноферментному аналізі сендівч-типу. Реакцію зупиняли додаванням 100,0 

мкл стоп-реаґенту. Інтенсивність забарвлення вимірювали за допомогою 

спектрометра (рідера) на довжині хвилі 450 нм, а результати порівнювали з 

калібрувальною кривою і виражали в нг/мл.  
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2.3   Статистичні методи дослідження 

 

Статистична обробка отриманих результатів проводилась за допомогою 

комп’ютерної проґрами «StatSoft STATISTIKA 10», пакету статистичних 

функцій та проґрами Microsoft Excel з пакета проґрам Microsoft Office 2016 на 

персональному комп’ютері, застосовуючи варіаційно-статистичний метод 

аналізу. Вираховували середню арифметичну величину М, середнє квадратичне 

відхилення δ, середню помилку середньої арифметичної m, число варіант (n), 

вірогідність різниці двох середніх арифметичних «р». 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
. 

Для з’ясування кореляційного зв’язку між окремими показниками 

проводили парний факторний кореляційний аналіз із побудовою лінійних 

діаґрам розсіювання, обрахунком коефіцієнта кореляції Пірсона (r) та його 

вірогідності (р). Обчислювали відношення шансів (Odds ratio, OR), 95,0 % 

довірчий інтервал, чутливість (Se), специфічність (Sp), позитивну та неґативну 

проґностичну цінність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ АЛКОГОЛЬНОГО ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ 
В ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНИМ БРОНХІТОМ  

 

3.1   Клінічно-біохімічні та інструментальні особливості алкогольного 

цирозу печінки в поєднанні з хронічним бронхітом 

 

Усі пацієнти, включені у дослідження, анамнестично не заперечували 

вживання алкоголю. Проте, нерідко пацієнти ретельно приховують саме факт 

зловживання алкоголем, після якого маніфестували або провокувались 

загострення і погіршення стану. Саме тому ми використовували для збору 

анамнезу спеціальні загальноприйняті валідні міжнародні тести – 

опитувальники CAGE, MAST (Michigan Alcoholism Screening Test), AUDIT 

(Alcohol Use Disorders Identification Test), рекомендовані директивними 

документами МОЗ України [10]. 

За результатами дослідження наявність хронічного зловживання 

алкоголем визнавали 50 (74,63 %) пацієнтів І групи та 41 (73,21 %) пацієнт ІІ 

групи. Решта пацієнтів стверджували, що вживають алкоголь періодично, а 

факт зловживання алкоголю підтверджували родичі.  

За даними скринінґ-тесту на діагностику алкогольної залежності CAGE 

(табл. 3.1) відповідь «так» на два запитання дали 17,91 % пацієнтів І групи та 

14,29 % пацієнтів ІІ групи, на три запитання – 46,27 % пацієнтів І групи та 

46,42 % пацієнтів ІІ групи. На всі чотири запитання позитивно відповіли 35,82 

% пацієнтів І групи та 39,29 % пацієнтів ІІ групи.  

Середні значення в кожній групі складали (3,46  0,17) балів та (3,42  

0,07) балів (р>0,05). Такий результат підтверджує клінічно значуще 

зловживання алкоголем пацієнтами обох груп. 
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Таблиця 3.1 

Результати опитувальників-скринінґ тестів CAGE, MAST, AUDIT на 
алкоголізм у хворих на алкогольний цироз печінки, у тому числі у 

поєднанні з хронічним бронхітом (n, %) 

Групи хворих 

 

Тести 

І група АЦП/ХБ 

n=67 

ІІ група АЦП 

n=56 

n % n % 

CAGE: 

2 бали 12 17,91 8 14,29 

3 бали 31 46,27 26 46,42 

4 бали 24 35,82 22 39,29 

середнє значення,  

Mm (балів) 
3,420,17 3,460,07 

MAST 

5-6 балів 7 10,45 9 16,07 

7-54 бали 60 89,55 47 83,93 

середнє значення,  

Mm (балів) 
37,226,09 35,485,76 

AUDIT 

16-19 балів 40 59,70 34 60,71 

20-40 балів 27 40,30 22 39,29 

середнє значення,  

Mm (балів) 
23,61±1,21 21,65±0,93 

Примітка. * - вірогідність відмінності показників (%) у І і ІІ групах, (р<0,05) 

 

Достовірну інформацію стосовно алкогольної залежності отримані в 

результаті тесту на алкоголізм Університету штату Мічіган (MAST).  

Серед обстежених пацієнтів 89,55 % хворих на АЦП у поєднанні з ХБ, та 

83,93 % хворих на АЦП, відповідаючи на тест, підтверджували вірогідну 

наявність алкоголізму. Середні значення відповідно становили (37,22  6,09) 

балів та (35,48  5,76) балів (р>0,05) у хворих І та ІІ груп. Підозру на алкоголізм 
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(5-7 балів) виявлено у 10,45 % пацієнтів із АЦП в поєднанні з ХБ та 16,07 % 

пацієнтів із АЦП. 

Вивчаючи середні результати тесту AUDIT для оцінки тяжкості розладів, 

пов’язаних з вживанням надмірних доз алкоголю, можна констатувати, що 

патологічна аддикційна поведінка стосовно алкоголю притаманна 59,70 % 

пацієнтів із АЦП в поєднанні з ХБ та 60,71 % пацієнтів із АЦП. Алкогольна 

залежність, яка потребує консультації та, можливо, лікування у нарколога, 

виявлена у 40,30 % пацієнтів із АЦП в поєднанні з ХБ та 39,29 % пацієнтів із 

АЦП. Середні значення цього опитувальника склали: балів (23,61 ± 1,21) та 

(21,65 ± 0,93) балів відповідно (р>0,05).  

Аналізуючи результати показників опитників, встановлено відсутність 

їхньої достовірної відмінності в обох групах пацієнтів, що підтверджує 

алкогольну етіологію ЦП, як у хворих на АЦП з ХБ так і у хворих з 

ізольованим АЦП. 

Аналіз результатів обстеження дозволив встановити більш виражені 

клінічні прояви АЦП у хворих зі загостренням супутнього ХБ порівняно з 

хворими без ХБ (табл. 3.2). 

 

Таблиця 3.2  

Характеристика клінічних проявів алкогольного цирозу печінки у 
поєднанні з хронічним бронхітом в стадії загострення у пацієнтів І групи 

залежно від класу за Чайлд-П’ю 

Клінічні прояви АЦП в 

поєднанні з ХБ, 

І група,  n=67 

Клас А 

(n=18/100%) 

Клас В 

(n=23/100%) 

Клас С  

(n=26/100%) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 

Астено-вегетативний синдром 15 83,33 21 91,30 26 100,0 

Загальна слабість 12 66,67 23 100,0 26 100,0* 

Зниження апетиту 8 44,4 15 65,22 20 76,92* 
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Продовж. табл. 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Важкість у правому підребер’ї 14 77,73 18 78,26 25 96,15 

Больовий синдром 6 33,33 11 47,83 13 50,00* 

Диспепсичний синдром 11 61,11 20 86,96 26 100,0* 

 нудота 5 27,78 13 56,52 15 57,69 

 блювання 2 11,11 5 21,74 7 26,92 

 метеоризм 11 61,11 18 78,26 20 76,92 

 закрепи, проноси  10 55,56 15 65,22 22 84,62* 

Свербіж шкіри / розчухи на 
шкірі 

5 27,78 9 39,13 16 61,54* 

Субіктеричність / жовтяниця 6 33,33 21 91,30* 26 100,0* 

Судинні зірочки 8 44,4 22 95,65* 24 92,31* 

Гепатомегалія 18 100,0 23 100,0 26 100,0 

Спленомегалія 16 88,89 22 95,65 25 100,0 

Варикозне розширення вен 
стравоходу 

18 100,0 23 100,0 26 100,0 

Кровотечі з розширених вен 
стравоходу/ шлунка в анамнезі 

1 5,56 8 34,78 12 46,15* 

Кровотечі з розширених 
гемороїдальних вен в анамнезі 

1 5,56 4 17,39 10 38,46* 

Синдром гормонального 
дисбалансу 

6 33,33 8 34,78 11 42,31 

Субфебрилітет 1 5,56 1 4,35 3 11,54 

Схуднення 5 27,78 14 60,87* 21 80,77* 

Асцит: медикаментозно 
контрольований 

5 27,78 20 86,96 2 7,69* 

медикаментозно 
неконтрольований 

- - 3 13,04 24 92,31 

Кровоточивість ясен 1 5,56 5 21,74 11 42,31* 

Геморагії на шкірі 1 5,56 4 17,39 10 38,46* 

Примітки: * - вірогідність відмінності показників у хворих на АЦП класу В і С 

від класу А (р<0,05);  - вірогідність відмінності показників у хворих на АЦП 

класу С від класу В (р<0,05). 
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Зокрема, у хворих на АЦП в поєднанні з ХБ збільшилася частота 

наступних синдромів з врахуванням класу АЦП за Чайлд-П’ю відповідно: 

астено-вегетативний синдром зустрічався у 83,33 % (клас А), 91,30 % (клас В) і 

у 100,0 % (клас С) випадків; диспепсичний синдром – у 61,11 % (клас А), 

86,96 % (клас В) і 100,0 % (клас С) випадків. Більш частими були кровотечі з 

розширених вен стравоходу/шлунка, з розширених гемороїдальних вен в 

анамнезі. Наявність жовтяниці чи субіктеричності діагностовано у 33,33 % 

(клас А), 91,30 % (клас В) та 100,0 % (клас С) випадків серед пацієнтів І групи, 

що супроводжувалась свербежем шкіри різної інтенсивності. 

Медикаментозно контрольований асцит у пацієнтів класу А І групи 

зустрічався у 27,78 % випадків, класу В – у 86,96 % і класу С – у 7,69 % 

випадків. Резистентний до лікування асцит у хворих І групи класу В зустрічався 

у 2,74 рази частіше, порівняно з хворими ІІ групи того ж класу (р<0,05), класу С 

– у 92,31 % випадків, що відповідало показникам ІІ групи (р>0,05). За 

показниками ЕҐДФС у всіх пацієнтів визначались варикозно поширені вени 

нижньої третини стравоходу: до (2,77 ± 0,21) мм (клас А), (4,57 ± 0,37) мм (клас 

В), середньої і нижньої третини стравоходу – до (6,85 ± 0,43) мм (клас С), що 

перевищувало такі показники у хворих ІІ групи на 19,40 %, 18,0 % і 18,92 % 

відповідно (р<0,05). 

Результати клінічного обстеження, що дозволило виділити особливості 

симптомів та клінічних синдромів у хворих на АЦП без ХБ, представлені у 

табл. 3.3. Астено-вегетативний синдром у хворих на АЦП ІІ групи 

діагностований у 69,64 % хворих і проявлявся в основному загальною слабістю, 

зниженням працездатності, втомлюваністю, психоемоційною лабільністю, 

болем голови. У пацієнтів із АЦП класу А за Чайлд-П’ю його виявляли лише у 

37,50 %. Натомість, у пацієнтів класу В частота астено-вегетативного синдрому 

зростала у 2,41 рази, та він зустрічався практично у всіх пацієнтів класу С.  

Серед пацієнтів ІІ групи класу А за Чайлд-П’ю прояви диспепсичного 

синдрому виявили у 54,17 % випадків, із наростанням тяжкості АЦП частота 

його зростала до 17,26 % у класі В та до 27,65 % – у класі С. Частіше пацієнтів 
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турбували: метеоризм, прояви якого серед пацієнтів класу А складали 45,83 % 

та, виявлялись частіше у класі В, а саме у 76,19 % пацієнтів та у 90,91 % – серед 

пацієнтів класу С. Наявність жовтяниці чи субіктеричності діагностовано у 

58,33 % (клас А), 76,19 % (клас В) та 100,0 % (клас С) випадків серед пацієнтів 

ІІ групи, що супроводжувалась свербежем шкіри різної інтенсивності.  

 

Таблиця 3.3 

Характеристика клінічних проявів алкогольного цирозу печінки у 
пацієнтів ІІ групи залежно від класу за Чайлд -П’ю 

Клінічні прояви  

ІІ група АЦП,  n=56 

Клас А 

(n=24/100%) 

Клас В 

(n=21/100%) 

Клас С  

(n=11/100%) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 

Астено-вегетативний 
синдром 

9 37,50 19 90,48* 11 100,0* 

Загальна слабість 14 58,33 21 100,0* 11 100,0* 

Зниження апетиту 

 

5 20,83 15 71,43* 9 81,82* 

Важкість в правому 

підребер’ї 

13 54,17 20 95,24* 10 90,91* 

Больовий синдром 

 

7 29,17 8 38,09 8 72,73* 

Диспепсичний синдром 13 54,17 15 71,43* 9 81,82* 

 нудота 4 16,67 12 57,14* 7 63,64* 

 блювання - - 4 9,05 3 27,27 

 метеоризм 11 

 

45,83 16 76,19 10 90,91* 

–                   закрепи, проноси 5 20,83 12 57,14 8 72,73* 

Свербіж шкіри / розчухи на 
шкірі 
 

4 16,67 6 28,56 6 54,56* 
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Продовж. табл. 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Субіктеричність / жовтяниця 4 16,67 16 76,19* 11 100,0* 

Судинні зірочки 7 29,17 20 95,24* 11 100,0* 

Гепатомегалія 24 100,0 21 100,0 11 100,0 

Спленомегалія 23 95,83 20 95,24 11 100,0 

Варикозне розширення вен 
стравоходу 

24 100,0 21 100,0 11 100,0 

Асцит: 
медикаментозно 
контрольований 

 

2 

 

8,33 

 

20 

 

95,24* 

 

1 

 

9,09 

медикаментозно 
неконтрольований 

- - 1 4,76 10 90,91 

Кровоточивість ясен 1 4,17 4 19,05 3 27,27* 

Геморрагії на шкірі - - 2 9,52 4 36,36* 

Примітки: * - вірогідність відмінності показників у хворих на АЦП класу В і С 

від класу А, (р<0,05);  - вірогідність відмінності показників у хворих на АЦП 

класу С від класу В, (р<0,05). 

 

Постійний або періодичний біль у черевній порожнині, частіше у правому 

підребер’ї, турбував 29,17 % пацієнтів ІІ групи із класом А, 38,09 % – із класом 

В і 72,73 % – із класом С.  

Гепатомегалія виявлена у всіх пацієнтів, включених у дослідження. 

Пальпаторно нижній край печінки, зазвичай був болючим, нерівним, щільної 

консистенції. Спленомегалія за даними пальпації виявлялась у всіх пацієнтів І і 

ІІ груп. За показниками ЕҐДФС, у всіх пацієнтів з АЦП визначались варикозно 

поширені вени нижньої третини стравоходу: до (2,32 ± 0,20) мм (клас А), 

(3,87 ± 0,31) мм (клас В), середньої і нижньої третини стравоходу – до 

(5,76 ± 0,40) мм (клас С).  

Скарги з боку дихальної і серцево-судинної системи частіше відзначалися 

у хворих на АЦП у поєднанні зі загостренням ХБ І групи (табл. 3.4, 3.5).  
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Таблиця 3.4 

Характеристика клінічних проявів алкогольного цирозу печінки у 
поєднанні зі хронічним бронхітом у фазі загострення у пацієнтів І групи 

залежно від класу за Чайлд -П’ю 

Клінічні прояви 

І група АЦП в поєднанні з ХБ,  

n=67 

Клас А 

(n=18/100%) 

Клас В 

(n=23/100%) 

Клас С 

(n=26/100%) 

Абс. % Абс.  Абс. % 

Задишка змішаного характеру 16 88,89 23 100,0 26 100,0 

Серцебиття 15 83,33 21 91,30 25 96,15 

Кашель:                           Сухий 5 27,78 5 21,74 3 11,54 

З виділенням мокротиння 13 72,22 18 78,26 23 88,46 

Ціаноз тотальний 5 27,78 16 69,56* 23 88,46* 

Сухі розсіяні хрипи 18 100,0 23 100,0 26 100,0 

Застійні вологі хрипи в нижніх 

відділах легень 

- - 7 30,43 25 96,15 

Наявність гідротораксу - - 11 47,83 23 88,46 

Примітки: * - вірогідність відмінності показників у хворих на АЦП у поєднанні 

із ХБ класу В і С від класу А (р<0,05);  - вірогідність відмінності показників у 

хворих на АЦП класу С від класу В за Чайлд-П’ю (р<0,05). 

 

Основним проявом ХБ у всіх обстежених хворих І групи був кашель 

(табл. 3.4). У 27,78 % пацієнтів цієї групи класу А кашель був переважно сухий, 

турбував упродовж доби, натомість у 72,22 % хворих – кашель був вологий, 

виснажливий, зі слизовим і слизово-гнійним мокротинням, турбував упродовж 

доби, посилювався при зміні положення тіла.  

З наростанням класу АЦП за Чайлд-П’ю нами виявлено зменшення 

частки сухого кашлю та зростання відкашлювання відповідно у 78,26 % серед 

пацієнтів класу В та у 88,46 % – класу С. Задишка виявлялась у 16 (88,89 %) 

пацієнтів І групи класу А, зазвичай вона виникала тільки під час інтенсивних 
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фізичних навантаженнях та у разі швидкого підйому посходах або під час 

ходьби вгору (0 та 1 бал за Модифікованою шкалою Медичної Дослідницької 

Ради). Як відомо, задишка при обструкції оцінюється у 2 бали та більше із 

обов’язковим підтвердженням за результатами спірографії та, за потреби, за 15 

хв після проби з бронходилятатором. Задишка відзначалася у всіх пацієнтів 

класів В і С за Чайлд-П’ю цієї групи. Серцебиття також турбувало частіше 

хворих І групи порівняно з ІІ групою (χ2 = 53,386; р<0,05). У 28 (41,79 %) 

пацієнтів І групи відзначався легко виражений бронхообструктивний синдром – 

вислуховувалися поодинокі сухі свистячі хрипи. 

Нетиповими клінічними проявами у пацієнтів ІІ групи класу В були 

епізоди виникнення задишки при незначних фізичних у навантаженнях 

(38,09 %) та серцебиття (28,57 %). Задишка змішаного характеру, частіше 

зустрічалася при АЦП С класу за Чайлд -П’ю, на фоні рефрактерного асциту, 

генералізованого набряку. У цих пацієнтів збільшувалася частота наявності 

вологих хрипів у нижніх відділах легень до 72,73 %, гідротораксу – до 63,63 % 

випадків. Проте фізикальних та інструментальних (рентґенографічнних та 

спірографічних) змін, що могли б обгрунтувати первинну хворобу легень, не 

було встановлено. 

 

Таблиця 3.5 

Характеристика клінічних проявів у хворих на алкогольний цироз печінки 
ІІ групи залежно від класу за Чайлд -П’ю 

Клінічні прояви  

ІІ група АЦП,  n=56 

Клас А 

(n=24/100%) 

Клас В 

(n=21/100%) 

Клас С  

(n=11/100%) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 

Задишка змішаного характеру 1 4,17 8 38,09* 10 90,91* 

Серцебиття 1 4,17 6 28,57* 8 72,73* 

Кашель:                           Сухий - - 3 14,29 5 45,45 
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Продовж. табл. 3.5 

1 2 3 4 5 6 7 

З виділенням мокротиння - - 1 4,76 2 18,18 

Ціаноз тотальний - - 2 9,52 6 54,54 

Сухі розсіяні хрипи - - - - 4 36,36 

Застійні вологі хрипи в нижніх 

відділах легень 

- - 8 38,09 8 72,73 

Наявність гідротораксу - - 7 33,33 7 63,63 

 

Примітки: * - вірогідність відмінності показників у хворих на АЦП класу В і С 

від класу А, (р<0,05);  - вірогідність відмінності показників у хворих на АЦП 

класу С від класу В, (р<0,05). 

 

За результатами дослідження у хворих обох груп відзначалося порушення 

функціонального стану печінки (табл. 3.6, 3.7).  

 

Таблиця 3.6 

Показники функціонального стану печінки у хворих на алкогольний цироз 
печінки у поєднанні з хронічним бронхітом в стадії загострення І групи 

залежно від класу за Чайлд -П’ю, (M±m) 

Показники, одиниці Здорові, 

n=20 

Клас А 

(n=18) 

Клас В  

(n=23) 

Клас С 

(n=26) 

1 2 3 4 5 

Білірубін загальний, 

мкмоль/л 

15,032,47 46,152,21* 63,622,88 * 96,941,95*# 

АсАТ, ммоль/год*л 0,310,01 0,820,01* 1,290,08 * 1,670,09*# 

АлАТ, ммоль/ год*л 0,290,01 0,720,02* 1,390,04 * 1,720,08*# 

Коефіцієнт Де Рітіса 

(АсАТ/АлАТ) 
1,060,03 0,950,02* 0,810,03 * 0,720,05*# 
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Продовж. табл. 3.6 

1 2 3 4 5 

ГГТП, ммоль/ год*л 4,990,023 12,280,53* 25,240,29 * 32,120,92*# 

ЛФ, ммоль/ год*л 1,180,07 2,270,08* 4,930,07 * 5,940,46*# 

Тимолова проба, од 2,630,18 3,380,19* 7,730,49 * 9,960,48*# 

Загальний білок, г/л 78,182,26 70,222,39* 60,182,63 * 55,382,12*# 

Альбумін,г/л 41,732,23 34,571,19* 30,531,04 * 25,281,22*# 

Примітки: * – достовірність відмінності показників порівняно зі здоровими, 

р<0,05;  – достовірність відмінності показників класу В порівняно з класом А, 

р<0,05; # – достовірність відмінності показників показників класу С порівняно з 

класом В, р<0,05.  

 

Цитолітичний синдром (табл. 3.7) у хворих на АЦП ІІ групи проявлявся 

збільшенням вмісту білірубіну у 3,0 рази (р<0,05), (клас А), 3,7 рази (р<0,05), 

(клас В) та у 5,6 разів (р<0,05), (клас С); збільшенням активності АсАТ – у 2,6 

рази (р<0,05), (клас А), 3,1 рази (р<0,05), (клас В) та у 4,5 рази (р<0,05), (клас 

С); АлАТ – у 1,6 рази (р<0,05), (клас А), 2,0 рази (р<0,05), (клас В) та у 3,1 рази 

(р<0,05), (клас С); ГГТП – у 3,1 рази (р<0,05), (клас А), 3,9 рази (р<0,05), (клас 

В) та у 5,5 разів (р<0,05), (клас С). За отриманими результатами встановлено 

наростання цитолізу зі збільшенням класу АЦП за Чайлд-П’ю. 

Холестатичний синдром у хворих на АЦП при загостренні ХБ 

характеризувався збільшенням активності ЛФ і ГГТП у 4,6 рази і 4,9 рази 

відповідно (р<0,001), з них у 1,9 і 2,5 рази (р<0,05) (клас А), у 4,2 і 5,1 разів 

(р<0,05) (клас В), та у 5,0 і 6,4 разів (р<0,05) (клас С); тоді як у хворих на ЦП 

без ХБ ці показники збільшувалися меншим чином – у 3,7 рази і 3,8 рази 

відповідно (р<0,05) порівняно зі здоровими. У хворих І групи показник 

тимолової проби збільшився у 2,8 рази (р<0,05) порівняно зі здоровими і 

переважав такий у хворих ІІ групи у 2,1 рази (р<0,05). 
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Таблиця 3.7 

Показники функціонального стану печінки у хворих на алкогольний цироз 
печінки у пацієнтів ІІ групи залежно від класу за Чайлд -П’ю, (M±m) 

Показники, одиниці Здорові, 

n=20 

Клас А 

(n=24) 

Клас В  

(n=21) 

Клас С  

(n=11) 

1 2 3 4 5 

Білірубін загальний, 

мкмоль/л 

15,032,47 44,542,28* 55,512,75 * 83,923,13*# 

АсАТ, ммоль/год*л 0,310,01 0,670,049* 0,970,05 * 1,380,07*# 

АлАТ, ммоль/ год*л 0,290,01 0,460,02* 0,570,01 * 0,820,04*# 

Коефіцієнт Де Рітіса 

(АсАТ/АлАТ) 
1,060,03 1,430,07* 1,520,06 * 1,680,07*# 

ГГТП, ммоль/ год*л 4,990,023 15,070,24* 19,590,64* 25,431,08*# 

ЛФ, ммоль/ год*л 1,180,07 3,820,19* 4,520,24 * 5,130,31*# 

Тимолова проба, од 2,630,18 4,520,15* 5,740,13 * 6,930,37*# 

Загальний білок, г/л 78,182,26 72,282,52* 65,812,27 * 59,742,03*# 

Альбумін, г/л 41,732,23 37,541,23* 33,221,33 * 29,271,14*# 

Примітки: * – достовірність відмінності показників порівняно зі здоровими, 

р<0,05;  – достовірність відмінності показників класу В порівняно з класом А, 

р<0,05; # – достовірність відмінності показників показників класу С порівняно з 

класом В, р<0,05. 

 

Холестатичний синдром у хворих на АЦП ІІ групи характеризувався 

збільшенням активності ЛФ і ГГТП у 3,1 рази обидвох (р<0,05), (клас А); 3,6 

рази і 3,9 рази (р<0,05), (клас В) та у 4,3 рази і 5,5 рази відповідно (р<0,05), 

(клас С). У хворих ІІ групи показник тимолової проби збільшився у 1,7 рази 

(р<0,05), (клас А) порівняно зі здоровими і у 2,2 рази (р<0,05), (клас В) та у 2,6 

рази (р<0,05), (клас С). 
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Важливим є виявлене наростаюче зменшення функціональної здатності 

печінки в обох групах, але за поєднаної патології – виражене в більшій мірі. 

Зокрема, вміст загального білка серед пацієнтів класу А І групи зменшився на 

10,18 % (р<0,05), альбуміну – на 17,16 % (р<0,05), порівняно зі здоровими; ці 

показники були меншими від таких у хворих на АЦП без ХБ що становили 

7,55 % та 10,04 % (р<0,05) відповідно. Вміст загального білка та альбуміну у 

пацієнтів класу В І групи зменшився на 23,02 % та 26,84 % (р<0,05); ІІ групи – 

на 15,82 % та 20,39 % (р<0,05), відповідно, порівняно з показниками контролю. 

Серед пацієнтів І групи класу С, зменшення вмісту білка та альбуміну було 

виражене найбільшою мірою і складало 29,19 % та 39,42 % (р<0,01), порівняно 

з показниками конторлю; проти 23,59 % та 29,86 % (р<0,01) у хворих ІІ групи.  

Зниження вироблення факторів зсідання крові печінковими клітинами 

відіграє ключову роль у змінах гемостазу при захворюваннях печінки з 

виникненнямм коагулопатії і високим ризиком кровотеч. Показник МНВ 

вважається одним із найбільш інформативних саме для оцінки функціональної 

печінкової недостатності і визначення проґнозу перебігу захворювання [46, 111, 

146, 151]. У пацієнтів обох груп відзначено підвищення значення МНВ вище 

показника у здорових (табл. 3.8-3.9). Зокрема, показник МНВ у хворих І групи 

збільшився у 2,4 рази порівняно зі здоровими (р<0,001), у хворих ІІ групи – в 

1,5 рази (р<0,05). Вміст фібриногену у хворих І групи зменшився на 53,39 % 

(р<0,05), протромбінового індексу – на 28,17 % (р<0,01), порівняно зі 

здоровими; ці показники були меншими від таких у хворих на АЦП без ХБ, що 

становили 20,27 %, 37,85 % (р<0,01) відповідно. Виявлено подовження 

протромбінового часу на 92,95 % – у пацієнтів І групи та на 63,45 % у пацієнтів 

ІІ групи (р<0,01) і АЧТЧ – відповідно на 55,45 % (І група) і на 35,64 % (ІІ група) 

(р<0,01).  
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Таблиця 3.8 

Показники гемостазу у хворих на алкогольний цироз печінки у поєднанні з 
хронічним бронхітом в стадії загострення І групи залежно від класу за 

Чайлд -П’ю 

Показники, одиниці Здорові, 
n=20 

Клас А 
(n=18) 

Клас В  
(n=23) 

Клас С 

(n=26) 

Тромбоцити,  

х 10
9/л 

274,59,6 258,88,2* 190,248,2* 160,59,2*# 

Фібриноген, г/л 3,540,12 3,070,18* 2,280,07* 1,920,08*# 

Протромбіновий 

час, сек 

14,200,95 18,270,64* 24,340,22* 25,381,68*# 

Протромбіновий 

індекс, % 

92,452,87 86,073,22* 73,091,64* 66,521,06*# 

АЧТЧ, сек 45,281,20 56,581,34* 66,862,26* 69,341,95*# 

МНВ 1,190,06 1,330,06* 1,620,07* 2,120,089*# 

Примітки: * – достовірність відмінності показників порівняно зі здоровими, 

р<0,05;  – достовірність відмінності показників класу В порівняно з класом А, 

р<0,05; # – достовірність відмінності показників показників класу С порівняно з 

класом В, р<0,05. 

 

Отримані результати, на нашу думку, вказують на порушення 

тромбоцитарного і плазмового гемостазу, що може бути зумовлено зниженням 

синтезувальної функції печінки зі зменшенням факторів зсідання крові, що 

було більш вираженим у хворих І групи. Отже, з наростанням тяжкості АЦП 

поглиблювались прояви синдрому печінкової недостатності.  
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Таблиця 3.9 

Показники гемостазу у хворих на алкогольний цироз печінки у пацієнтів ІІ 
групи залежно від класу за Чайлд -П’ю, (M±m) 

Показники, одиниці Здорові, 
n=20 

Клас А 
(n=24) 

Клас В 
(n=21) 

Клас С  
(n=11) 

Тромбоцити, х109/л 

 

274,59,6 263,810,2* 202,249,3* 170,310,4*# 

Фібриноген, г/л 

 

3,540,12 3,250,13* 2,510,19* 2,070,11*# 

Протромбіновий 
час, сек 

14,200,95 17,520,83* 22,230,18* 24,341,22*# 

Протромбіновий 
індекс, % 

92,452,87 88,273,71* 75,282,22* 69,341,18*# 

АЧТЧ, сек 

 

45,281,20 52,221,46* 61,722,64* 66,922,37*# 

МНВ 

 

1,190,06 1,270,09* 1,550,08* 1,930,09*# 

Примітки: * – достовірність відмінності показників порівняно зі здоровими, 

р<0,05;  – достовірність відмінності показників класу В порівняно з класом А, 

р<0,05; # – достовірність відмінності показників класу С порівняно з класом В, 

р<0,05. 

 

За результатами УЗД печінки встановлено збільшення її розмірів та 

ехощільності, збільшення розмірів селезінки. Зокрема, у хворих на АЦП класу 

А за Чайлд-П’ю І групи за поєднаної патології права доля печінки складала 

(17,20,7) см, ліва доля – (11,40,5) см; класу В – (18,80,7) см і (12,70,5) см 

відповідно; класу С – (19,50,9) см і (13,60,8) см відповідно. У хворих на АЦП 

класу А за Чайлд-П’ю ІІ групи права доля печінки складала (16,70,6) см, ліва 

доля – (11,20,4) см; класу В – (18,10,7) см і (12,50,4) см відповідно; класу С 

– (19,20,9) см і (13,40,6) см відповідно. Достовірної відмінності між 

показниками УЗД печінки у хворих обох груп не було виявлено.  
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За результатами ультрасоноґрафії у всіх пацієнтів, включених у 

обстеження, візуалізувались магістральні артеріальні та венозні судини 

печінкового і селезінкового басейнів (табл. 3.10). У пацієнтів із поєднаною 

патологією І групи діаметр печінкової артерії становив від 5,7 мм до 7,5 мм, 

середньє значення у 2,59 рази перевищувало показник здорових осіб (р<0,05). У 

пацієнтів ІІ групи – цей показник коливався від 4,8 мм до 6,8 мм, в середньому 

у 2,2 рази був більшим від показника здорових (р<0,05). 

 

Таблиця 3.10 

Показники портального кровоплину у хворих на алкогольний цироз 
печінки без та з поєднанням з хронічним бронхітом (M±m) 

Показники, одиниці 
Здорові, 

n=20 

І група 

АЦП/ХБ, n=67 

ІІ група 

АЦП,  n=56 

1 2 3 4 

Діаметр печінкової 

артерії (мм) 
2,520,12 6,530,11*/ 5,550,19* 

Діаметр ворітної вени 

(мм) 
8,700,28 13,590,14* 13,270,15* 

Діаметр селезінкової 

артерії (мм) 
4,690,14 6,370,13* 6,150,08* 

Діаметр селезінкової вени 

(мм) 
6,700,35 9,090,13*/ 8,290,15* 

Лінійна швидкість 

кровоплину у ворітній 

вені (см/с) 

24,800,58 9,860,18* 14,500,67* 

Лінійна швидкість 

кровоплину у 

селезінковій вені (см/с) 

 

17,850,48 10,520,26*/ 13,250,11* 
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Продовж. табл 3.10 

1 2 3 4 

Об’ємна швидкість 

кровоплину у ворітній 

вені (мл/хв) 

1136,3049,74 878,5516,39*/ 959,4022,68* 

 

Індекс пульсативності 

Гослінга (РІ) печінкової  

артерії  

1,250,06 3,090,11*/ 2,280,11* 

Індекс резистентності 

Пурселло (RI) печінкової  

артерії 

0,6230,03 1,0310,048* 0,9920,051 

Індекс резистентності 

Пурселло (RI) 

селезінкової  артерії 

0,650,03 0,440,01* 0,520,12* 

Максимальна систолічна 

швидкість кровоплину у 

печінковій артерії (см/с)  

106,101,37 115,601,77*/ 111,300,83* 

Кінцева діастолічна 

швидкість кровоплину у 

печінковій артерії (см/с)  

32,401,08 28,070,28*/ 30,810,95 

Примітки: * – достовірність відмінності показників у І, ІІ групах порівняно 

зі здоровими, р<0,05;  – достовірність відмінності показників у І групі 

порівняно з ІІ групою, р<0,05. 

 

Діаметр ворітної вени у пацієнтів І групи коливався від 12,4 мм до 

14,6 мм, і середнє значення на 56,21 % перевищувало показник здорових осіб 

(р<0,05), у хворих групи ІІ групи – від 11,2 мм до 13,3 мм, середнє значення на 

52,53 % перевищувало такий показник у здорових осіб (р<0,05).  

Аналізуючи судинну систему селезінки, нами констатовано подібну 

тенденцію. За умови АЦП, поєднаного з ХБ, відзначено більше розширення 



102 

 

цих судин. Зокрема, у пацієнтів І групи діаметр селезінкової артерії 

збільшувався на 35,82 % (р<0,05), а вени – на 35,67 % (р<0,05), порівняно зі 

здоровими особами. У пацієнтів з АЦП ІІ групи діаметр селезінкової артерії 

та селезінкової вени достовірно збільшувалися на 31,13 % (р<0,05) та на 

23,73 % (р<0,05) відповідно, порівняно зі здоровими.  

Лінійна і об’ємна швидкість кровоплину у ворітній вені достовірно 

сповільнювались у хворих на ізольований АЦП на 41,53 % (р<0,05) та на 

15,57 % (р<0,05), порівняно зі здоровими особами. Поєднана патологія 

супроводжувалась достовірним сповільненням лінійної і об’ємної 

швидкостей кровоплину порівняно зі здоровими, відповідно на 60,24 % 

(р<0,05) і 22,68 % (р<0,05).  

Поєднання АЦП та ХБ супроводжувалось погіршенням швидкісних 

характеристик кровотоку селезінкової вени, що проявлялося достовірним 

сповільненням лінійної швидкості на 41,06 % (р<0,05) та зростанням 

об’ємної швидкості на 155,80 % (р<0,05) порівняно зі здоровими особами. 

Такі зміни доплерографічних показників у селезінковій вені свідчать про 

перерозподіл кровоплину у венах ворітної системи в регіоні селезінки. Отже, 

хронічний бронхіт у хворих на АЦП сприяв посиленню вказаних змін порто-

печінкового кровоплину.  

Лінійна швидкість кровоплину в селезінковій вені при АЦП також 

достовірно сповільнювалась порівняно із контролем на (25,77 %, р<0,05). 

Об’ємна швидкість кровоплину в селезінковій вені зростала на 77,88 % 

(р<0,05). 

У пацієнтів І групи індекси оцінки артеріального кровоплину були в 

середньому більш високими порівняно зі групою хворих на АЦП та 

достовірно вищими від показників у здорових осіб: зокрема, індекс 

пульсативності Гослінга (РІ) печінкової артерії зростав на 147,20 % (р<0,05); 

індекс резистентності Пурселло (RI) печінкової артерії – на 65,49 % (р<0,05); 

індекс резистентності Пурселло (RI) селезінкової артерії – на 32,31 % 

(р<0,05) порівняно зі здоровими. 
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Серед характеристик артеріального кровоплину гепато-лієнальної 

системи у хворих ІІ групи індекс пульсативності Гослінга (РІ) та індекс 

резистентності Пурселло (RI) печінкової артерії достовірно зростали, 

відповідно на 82,40 % (р<0,05) та 59,23 % (р<0,05) порівняно зі здоровими 

особами; RI селезінкової артерії зростав на 20,00 % (р<0,05). 

Максимальна систолічна швидкість кровоплину у печінковій артерії у 

хворих з ізольованим АЦП зростала на 4,90 % (р<0,05) порівняно зі 

здоровими особами; у групі хворих на АЦП в поєднанні з ХБ – на 8,95 % 

(р<0,05). 

Натомість кінцева діастолічна швидкість кровоплину у печінковій 

артерії при АЦП мала тенденцію до зменшення, відповідно на 4,90 % 

(р<0,05). У хворих на АЦП у поєднанні з ХБ цей показник знижувався 

порівняно з групою здорових осіб на 13,36 % (р<0,05). 

Отже, 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. 

У пацієнтів І групи вивчали результати оглядової рентґенографії 

орґанів грудної клітки. Особливістю опису легеневих полів для ХБ був 

дифузний пневмофіброз. При аналізі мокротиння воно переважно було 

жовтуватого та сіруватого кольору, з домішками слизу, зрідка домішок крові 

(в таких випадках проводили пошук на виключення кровотечі з варикозно 

поширених вен стравоходу, ясен, виключали рак гортані, туберкульоз та ін.), 

з переважанням тягучої консистенції. Мікроскопічно у харкотинні виявляли 

збільшену кількість лейкоцитів (18,540,97 в полі зору), альвеолярних клітин 

(9,280,14 в полі зору), еластичних волокон (9,140,83 в полі зору), кокову 

флору. Щодо виявлення у харкотинні атипових клітин, підвищенної кількості 

еозинофілів, еритроцитів, спіралей Куршмана та кристалів Шарко-Лейдена – 

це могло свідчити про інші захворювання бронхів і легень, потребувало 

дообстежень і, відповідно, такі пацієнти не включались у дослідження. 
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У пацієнтів І групи встановлено, що частота загострень ХБ 

збільшувалася за наростання класу АЦП за Чайлд -П’ю. Зокрема, у пацієнтів 

з АЦП класу С в 1,49 рази частіше відзначали загострення ХБ, порівняно з 

класом А, та у 1,25 рази частіше, порівняно з класом В (табл 3.11). Також 

виявлено, що упродовж останнього року у пацієнтів з АЦП (клас С) 

загострення ХБ були частішими у 1,68 рази, порівняно з класом А, та у 1,38 

рази – порівняно з класом В.  

Таблиця 3.11 

Середнє число загострень ХБ у обстежених хворих на алкогольний 
цироз печінки І групи, M±m  

 Середня частота 

загострень ХБ 

Частота загострень ХБ 

за останні рік 

АЦП класу А за 

Чайлд-П’ю (n=18) 

1,420,11 1,680,13 

АЦП класу В за 

Чайлд-П’ю (n=23) 

1,700,14* 2,040,15* 

АЦП класу С за 

Чайлд-П’ю (n=26) 

2,120,14* 2,830,17* 

 

Примітки: * – достовірність відмінності показників класів В і С від класу А 

за Чайлд-П’ю АЦП, р<0,05;  – достовірність відмінності показників класів В 

і С за Чайлд-П’ю АЦП, р<0,05. 

 

У частини пацієнтів І групи (n=40) та пацієнтів ІІ групи (n=20) класів А 

і В було проведено спірографію. Іншим пацієнтам спірографію не проводили 

через наявність у них протипоказів та важкості стану. (табл. 3.12) 
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Таблиця 3.12 

Основні показники функції зовнішнього дихання у хворих з алкогольним 
цирозом печінки та у поєднанні з хронічним бронхітом за результатами 

комп’ютерної спірометрії (Мm) 

Показники 
Здорові, 

n=20 

І група АЦП/ХБ,  

n=40 

ІІ група 

АЦП,  n=20 

1 2 3 4 

ЖЄЛ, % 102,284,75 88,212,01*/ 95,032,64 

ФЖЄЛ, % 98,374,01 87,851,56*/ 94,052,47 

ОФВ1, % 99,355,66 81,404,11*/ 96,235,24 

ОФВ1/ФЖЄЛ, % 85,145,59  72,123,12*/ 82,203,25 

СОШ25-75, % 86,145,48 56,277,16*/ 82,126,17 

Примітки: 1. ЖЄЛ – життєва ємність легень; 

2. ФЖЄЛ – форсована життєва ємкість легень 

3. ОФВ1 – об’єм форсованого видиху за першу секунду; 

4. ОФВ1/ФЖЄЛ – співвідношення об’єм форсованого видиху за 

першу секунду / форсована життєва ємкість легень 

5. СОШ25-75 – середня об’ємна швидкість на ділянці від 25% до 

75% ФЖЄЛ на видосі з прикладанням форсованих зусиль 

6. * – достовірність відмінності показників у І і ІІ групах 

порівняно з контролем, р<0,05. 

7.  – достовірність відмінності показників у І групі порівняно з ІІ 

групою, р<0,05. 

 

У пацієнтів з АЦП у поєднанні зі загостренням ХБ відзначено погіршення 

функції зовнішнього дихання, яке характеризувалося зниженням порівняно зі 

здоровими показників: 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), (табл 3.12). 
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Натомість, у пацієнтів із АЦП основні показники зовнішнього дихання 

мали тенденцію до зниження, проте достовірної відмінності порівняно з групою 

здорових осіб не було встановлено. Зокрема, показник ЖЄЛ на 7,09 %, ФЖЄЛ – 

на 4,39 %, ОФВ1 – на 3,14 %, ОФВ1/ФЖЄЛ – на 3,45 %, СОШ25-75 –на 4,67 % 

відрізнялися від таких у здорових (р>0,05).  

Оцінюючи зміни з боку орґанів дихання у хворих на АЦП у поєднанні зі 

загостренням ХБ всім хворим визначали показник периферійної кисневої 

сатурації (SpO2), який в осіб І групи був зниженим, порівняно з таким у 

здорових і у групі порівняння (р<0,05), що вказує на появу у них легеневої 

недостатності (табл. 3.13).  

 

Таблиця 3.13 

Показники периферійної кисневої сатурації  
у хворих з ізольованим алкогольним цирозом печінки та у поєднанні з 

хронічним бронхітом за результатами пульсоксиметрії, (Мm) 

Показники 

Здорові, 

n = 20 

 

І група 

АЦП/ХБ, 

n = 67 

ІI група 

АЦП, 

n = 56 

SpO2, % 98,240,37 95,520,41 97,280,59 

(р<0,05) 

достовірність 

відмінності 

 р1<0,05 

р2<0,05 

р1>0,05 

Примітки:1. SpO2 – периферійна киснева сатурація; 2. р1 – достовірність 

відмінності показників у хворих І і ІІ групи порівняно зі здоровими; 3. р2– 

достовірність відмінності показників у І та ІІ групах, (р<0,05). 

 

Встановлено, що показник SpO2 був меншим 95,00 % у 9 (13,43 %) хворих 

на АЦП в поєднанні з ХБ І групи: 7 (10,44 %) хворих класу С, 2 (2,98 %) – класу 

В і тільки в одного пацієнта (1,79 %) хворого на АЦП класу С ІІ групи. Ці 
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пацієнти були переведені для продовження лікування і спостереження в 

реанімаційне відділення. 

Таким чином, наявність АЦП погіршує респіраторну здатність легень, а 

перебіг у поєднанні зі загостренням ХБ обумовлює поглиблення проявів 

легеневої недостатності і може бути передумовою для виникнення поліорґанної 

недостатності. Суттєве зниження показника СОШ25-75 вказує на превалювання 

як при АЦП і, особливо, при АЦП у поєднанні зі загостренням ХБ зниження 

рухомості нихньої межі легень, формування обструкції у нижніх бронхах без 

появи вентиляційної недостатності. Це, ймовірно, виникає за рахунок стійкого 

асцитичного синдрому, синдрому системної запальної відповіді низького 

ступеня активності та повнокрів’я судин малого кола кровообігу, яке може бути 

обумовлене наростанням ендотеліальної дисфункції та гіпоксії у таких 

пацієнтів. Саме тому, можна рекомендувати показник СОШ25-75 як один з 

критеріїв проґнозування перебігу АЦП у поєднанні зі загостренням ХБ з 

позиції можливого виникнення поліорґанної недостатності. Моніторування 

периферійної кисневої сатурації (SpO2) сприяє ранньому виявленню легеневої 

недостатності та потреби у додоатковій подачі кисню для хворих на АЦП у 

поєднанні зі загостренням ХБ. 

 

3.2   Клінічні прояви поліорґанної недостатності у хворих на алкогольний 

цироз печінки у поєднанні з хронічним бронхітом 

 

У хворих на АЦП загострення ХБ характеризується наростанням 

печінкової недостатності (86,57%) поряд з виникненням 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. 
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У хворих І групи після загострення ХБ відзначалося збільшення 

виявлення класу С АЦП до 38,81 %, тоді як, за медичною документацією, до 

загострення ХБ частота класу С відзначалася у 17,91 % випадків і достовірно не 

відрізнялася від хворих ІІ групи. 

У хворих 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 (табл. 3.6-

3.7). У 13 (19,40%) пацієнтів І групи виявлено гепаторенальний синдром у 

вигляді протеїнурії; у 9 (12,98%) – ниркову недостатність зі зниженням ШКФ 

<45 мл/хв./1,73м2
. 

 

Таблиця 3.14 

Частота орґанної недостатності при алкогольному цирозі печінки 
залежно від наявності загострення хронічного бронхіту 

Групи хворих на АЦП 

Типи  

орґанної недостатності  

І група, n=67 ІІ група, n=56 

n % n % 

Печінкова недостатність 58 86,57* 36 64,29 

Жовтяниця 64 95,52 48 85,71 

Асцит медикаментозно корегований 41 61,19* 45 80,36 

Асцит не корегований (рефрактерний) 26 38,81* 11 19,64 

Печінкова енцефалопатія 61 91,04* 37 66,07 

Ниркова недостатність 9 12,98* 4 7,14 

Серцево-судинна недостатність 18 26,91* 7 12,50 

Порушення гемостазу 32 47,76 12 21,43 

Примітка. * – достовірність відмінності показників у І і ІІ групах, р<0,05. 
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Показник МНВ вважається одним із найбільш інформативних саме для 

оцінки функціональної печінкової недостатності і погіршення проґнозу 

перебігу захворювання. У пацієнтів обох груп відзначено збільшення значення 

МНВ вище нормативних показників: у хворих І групи до (2,39 ± 0,15), у хворих 

ІІ групи – до (1,35 ± 0,0)9 (р<0,05), водночас переважна більшість пацієнтів з 

МНВ ≥ 2 була серед хворих на АЦП із загостренням ХБ І групи (73,08 %) 

порівняно з хворими на АЦП без ХБ (12,5 %), (р<0,05) (табл. 3.8-3.9). 

Характеристика печінкової енцефалопатії представлена в табл. 3.15.  

Таблиця 3.15 

Характеристика проявів печінкової енцефалопатії у хворих на 
алкогольний цироз печінки залежно від наявності хронічного бронхіту 

в стадії загострення 

Прояви печінкової енцефалопатії І група,  n=67 І група,  n= 56 

ТМТ-час (сек) 72,844,71 65,282,33 

 Абс. % Абс. % 

Астериксис (флепінг-тремор) 61 91,04 48 85,71 

Стадія печінкової енцефалопатії за критеріями West-Haven: 

 І стадія 12 17,91* 31 55,36 

 ІІ стадія 34 50,75 19 33,93 

 ІІІ стадія 21 31,34* 6 10,71 

Примітка.* – достовірність відмінності показників у І групі порівняно з ІІ 

групою, р<0,05. 

 

У пацієнтів із АЦП у поєднанні із ХБ та АЦП клінічно ПЕ проявлялась 

порушенням сну, сонливістю вдень та інверсією сну (76,12 %; 58,93 % 

відповідно), зниженням мнестичних функцій, здатності до логічного мислення 

та концентрації уваги (73,13 %; 53,57 %), у тому числі подовженням тривалості 

тесту ТМТ-час (72,84  3,03 сек; 61,59  2,38 сек), порушенням настрою за 
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рахунок депресії, агресивності, дратівливості (29,85 %; 19,64 %), ейфорії, 

неадекватної оцінки власного стану (58,21 %; 42,87 %), Астериксису у вигляді 

ляпаючих рухів (91,04 %; 85,71 %), конструктивної апраксії (55,22 %; 46,43 %). 

Серед хворих на АЦП в поєднанні з ХБ І стадію ПЕ за West-Haven 

встановлено у 12 (17,91 %), серед яких було 10 хворих класу А, 2 – класу В; у 

34 (50,75 %) пацієнтів встановлено ІІ стадію ПЕ, серед яких було 8 осіб класу 

А, 13 хворих класу В і 13 осіб класу С; та у 21 (31,34 %) діагностовано – ІІІ 

стадію ПЕ, серед яких було 8 хворих класу В і 13 класу С. У пацієнтів І групи із 

АЦП та загостренням ХБ у 2,93 рази частіше (р<0,05) виявляли ІІІ стадію ПЕ, 

що може вказувати на обтяжуючий вплив загострення ХБ (табл. 3.15.). 

Серед хворих на ізольований АЦП І стадію ПЕ встановлено у 31 (55,36 %) 

пацієнтів, серед яких було 20 хворих класу А, 10 хворих класу В і один пацієнт 

класу С; у 19 (33,93 %) хворих встановлено ІІ стадію ПЕ, серед яких було 4 

особи класу А, 10 пацієнтів класу В і 5 хворих класу С; у 6 (10,71 %) осіб 

діагностовано – ІІІ стадію ПЕ, серед яких було один хворий класу В і 5 

пацієнтів класу С.  

За результатами ЕхоКГ структурно-функціональні зміни міокарда 

виявлені у хворих обох груп (табл. 3.16). У пацієнтів обох груп нами 

констатовано наростання гіпертрофії і дилятацію камер серця. Зокрема, 

відзначено наступні зміни у пацієнтів І і ІІ груп порівняно із здоровими: 

збільшення кінцевого діастолічного об’єму (КДО) в 1,40 рази і в 1,25 рази 

(р<0,05), збільшення кінцевого систолічного об’єму (КСО) в 1,71 і в 1,06 рази 

рази (р<0,05), потовщення міжшлуночкової перегородки (МШП) в 1,26 рази і в 

1,18 рази (р<0,05), потовщення задньої стінки лівого шлуночка (ЗСЛШ) в 1,38 

рази і в 1,16 рази (р<0,05), зростання індексу маси міокарда лівого шлуночка 

(ММЛШ) 1,41 рази і в 1,18 рази (р<0,05) відповідно.  
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Таблиця 3.16 

Основні показники ЕхоКГ дослідження серця у хворих на АЦП у 
поєднанні з ХБ, (Мm) 

Показники, одиниці Здорові, 
n=20 

І група  
АЦП/ХБ, n=67 

ІІ група 

АЦП, n=56 

1 2 3 4 

Фракція викиду, % 62,04±1,02 50,964,52*/ 56,713,64* 

КДО, мл 88,53±2,70 124,282,91*/ 110,37±3,82* 

КСО, мл 34,32±1,26 58,582,91*/ 36,22±2,43 

КДР, см 4,87±0,07 5,971,07 */ 5,50±0,12* 

КСР, см 3,12±0,05 4,160,09*/ 3,71±0,10* 

іММЛШ, г/м2
 91,62±2,83 129,34±8,44 */ 108,52±5,25* 

ВТСЛШ, у.о. 0,35±0,01 0,48±0,05 */ 0,41±0,03* 

Передньо-задній 
розмір ЛП, см 

3,43±0,01 3,90±0,06 */ 3,52±0,03 

Е, см/с 77,80±2,10 62,03±1,93 */ 72,43±2,05* 

А, см/с 60,92±1,53 77,17±2,22 */ 64,35±1,37* 

Е/А 1,28±0,02 0,88±0,05 */ 1,15±0,05* 

Δ р, мм рт. ст.  24,252,12 57,763,24*/ 44,272,19 

Примітки: * – достовірність відмінності показників у І і ІІ групах порівняно з 
контролем, р<0,05;  – достовірність відмінності показників у І групі 
порівняно з ІІ групою, р<0,05. 

 

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. Гемодинамічні порушення при декомпенсації АЦП можуть 

слугувати підґрунтям для формування поліорґанної недостатності. Для 

проґнозування перебігу та погіршення стану хворих із АЦП у тому числі у 

поєднанні із ХБ найбільшу інформативну цінність мають наступні критерії: 

систолічний артеріальний тиск (САТ), діастолічний артеріальний тиск (ДАТ), 

середній артеріальний тиск (MAP), який вираховується згідно формули [259] і є 

обов’язковим для використанні у шкалі CLIF-SOFA, фракція викиду лівого 

шлуночка (ФВ) та рівень тиску у легеневій артерії (Δр), (останні два показника 

визначалися за результатами ехокардіографії) [142, 164,110, 246] 

У хворих на АЦП відзначали тенденцію до зниження артеріального тиску 

(табл 3.17). У пацієнтів І групи за наявності поєднаної патології виявлено 
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зниження МАР на 20,39 % (р<0,05) порівняно із пацієнтами ІІ групи, що може 

свідчити, на нашу думку, про ризики виникнення поліорґанної недостатності і 

можливість ниркової дисфункції, за умови ЦП [259]. 

 

Таблиця 3.17 

Характеристика проявів серцево-судинної недостатності 
 у хворих на алкогольний цироз печінки залежно від наявності 

хронічного бронхіту в стадії загострення 

Групи хворих 

Інтегративні показники, Мm 

І група, 

n=67 

ІІ група, 

 n= 56  

САТ, мм рт. ст.  111,168,73 128,759,21 

ДАТ, мм рт. ст.  63,824,64* 84,735,46 

МАР, мм рт. ст. 75,993,71* 95,465,08 

ФВ, % 50,964,52* 56,712,24 

Δ р, мм рт. ст.  57,763,24* 44,272,19 

Примітка.* – достовірність відмінності показників у І групі порівняно з ІІ 

групою, р<0,05. 

 

За результатами дослідження встановлено наростання змін показників 

гемодинаміки з появою декомпенсації АЦП (табл. 3.18). За результатами 

дослідження гемодинамічні показники були більш зміненими у хворих на АЦП 

у поєднанні зі ХБ у фазі загострення І групи, що наростало при збільшенні 

класу АЦП за Чайлд -П’ю. Зокрема, показник САТ у хворих з АЦП у поєднанні 

з ХБ класу С був нижчим за такий у пацієнтів класу А на 14,90 % (р<0,05), 

класу В – на 5, 87 % (р>0,05); ДАТ – на 26,17 % (р<0,05) і 10,23 % (р>0,05) 

відповідно; МАР – на 21,04 % і 10,16 % відповідно (р<0,05), що 

супроводжувалося зменшенням скоротливої здатності міокарду за показником 

ФВ – на 20,69 % і 11,36 % відповідно (р<0,05) і збільшенням легеневої 
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гіпертензії за показником Δ р – на 71,94 % і 13,17 % відповідно (р<0,05), і 

перевищувало такий показник у хворих ІІ групи на 30,47 % (р<0,05). 

 

Таблиця 3.18 

Характеристика проявів серцево-судинної недостатності у хворих на 
алкогольний цироз печінки у поєднанні із хронічним бронхітом у фазі 

загострення І групи залежно від класу за Чайлд -П’ю, (Мm) 

Групи хворих 

Інтегративні показники, Мm 

Клас А 

(n=18) 

Клас В 

(n=23) 

Клас С 

(n=26) 

САТ, мм рт. ст.  120,225,84 113,278,72 102,286,81# 

ДАТ, мм рт. ст.  76,276,50 62,733,46 56,314,24# 

МАР, мм рт. ст. 89,362,72 78,544,38 70,562,18# 

ФВ, % 58,432,23 52,283,15 46,341,61# 

Δ р, мм рт. ст.  39,241,77 59,622,24 67,472,05# 

Примітки:  – достовірність відмінності показників класу В порівняно з класом 

А, р<0,05; # – достовірність відмінності показників класу С порівняно з класом 

А, р<0,05;  – достовірність відмінності показників класу С порівняно з класом 

В, р<0,05. 

 

Показник САТ у хворих ІІ групи класу С був нижчим за такий класу А на 

16,67 % (р<0,05), класу В – на 10,37% (р<0,05); ДАТ – на 24,24 % (р<0,05) і 

15,35 % відповідно (р<0,05); МАР – на 20,78 % і 13,23 % відповідно (р<0,05), 

що супроводжувалося зменшенням ФВ – на 25,82 % (р<0,05) і 14,03 % (р<0,05) 

і збільшенням легеневої гіпертензії Δ р – на 39,43 % (р<0,05) і 16,12 % 

відповідно (р<0,05), (табл. 3.19). У хворих на АЦП виникнення ниркової 

недостатності може бути зумовлена гіпотензією, вторинним 

гіперальдостеронізмом, затримкою натрію і води, виникненням «печінкового» 

гломерулосклерозу, ниркового канальцевого ацидозу, гепаторенального 

синдрому [113, 145]. 
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Таблиця 3.19 

Характеристика проявів серцево-судинної недостатності у хворих на 
алкогольний цироз печінки ІІ групи залежно від класу за Чайлд -П’ю, 

(Мm) 

Групи хворих 

Інтегративні показники, Мm 

Клас А 

(n=24) 

Клас В 

(n=21) 

Клас С 

(n=11) 

САТ, мм рт. ст.  134,726,55 125,259,93 112,265,55# 

ДАТ, мм рт. ст.  81,476,46 72,914,49 61,722,37# 

МАР, мм рт. ст. 99,652,66 90, 982,71 78,941,26# 

ФВ, % 58,332,44 57,432,09 49,371,61# 

Δ р, мм рт. ст.  37,411,99 44,921,18 52,162,55# 

Примітки:  – достовірність відмінності показників класу В порівняно з класом 

А, р<0,05; # – достовірність відмінності показників класу С порівняно з класом 

А, р<0,05;  – достовірність відмінності показників класу С порівняно з класом 

В, р<0,05. 

 

Тому нами було оцінено функціональний стан нирок у хворих І і ІІ груп 

(табл. 3.20). Погіршення функціонального стану нирок відзначали у хворих на 

АЦП обох груп. Такі зміни з боку нирок у хворих І групи були більш 

вираженими. Зокрема, вміст сечовини у крові цих хворих перевищував такий у 

здорових на 79,96 % (р<0,05), вміст креатиніну – на 129,53 % (р<0,05), що 

супроводжувалося зменшенням ШКФ на 57,66 % (р<0,05). Показник ШКФ 

зменшувався з наростанням декомпенсації АЦП і складав у хворих класу А 

(68,423,16) мл/хв./1,73 м2
, класу В – (44,351,59) мл/хв./1,73 м2

, класу С – 

(38,5011,03) мл/хв./1,73 м2
, (р<0,05). Показник ШКФ у хворих І групи був 

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

несприятливий вплив загострення ХБ на появу функціональної недостатності 

нирок у хворих на АЦП. 
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Таблиця 3.20 

Лабораторна характеристика проявів ниркової дисфункції у хворих на 
алкогольний цироз печінки у поєднанні зі загостренням хронічного 

бронхіту, (Мm)  

Показники, одиниці Здорові, 

n=20 

І група, 

n=67 

ІІ група, 

n=56 

Сечовина, ммоль/л 4,990,03 8,980,53* 6,330,41* 

Креатинін, мкмоль/л 75,283,17 172,798,06* 122,7551,6* 

ШКФ, мл/хв./1,73 м2
 107,524,16 48,524,16* 66,403,48* 

Натрій (Na) сироватки 

крові, ммоль/л 

146,282,02 131,472,84* 138,863,25* 

Калій (К) сироватки 

крові, ммоль/л 

4,020,04 5,870,04* 5,150,06* 

Примітки: * – достовірність відмінності показників у І і ІІ групах порівняно зі 

здоровими, р<0,05;  – достовірність відмінності показників у І групі 

порівняно з ІІ групою, р<0,05. 

 

Вміст сечовини у крові хворих ІІ групи перевищував такий у здорових на 

26,85 % (р<0,05), вміст креатиніну – на 63,06 % (р<0,05), що супроводжувалося 

зменшенням ШКФ за CKD-EPI – на 38,24 % (р<0,05). Водночас показник ШКФ 

зменшувався з наростанням декомпенсації АЦП і складав у хворих класу А 

(76,513,69) мл/хв./1,73 м2
, класу В – (65,112,94) мл/хв./1,73 м2

, класу С – 

(46,832,52) мл/хв./1,73 м2
, (р<0,05). 

Встановлено що наростання тяжкості АЦП у пацієнтів обох груп 

супроводжувалось гіперкаліємією. Зокрема, вміст сироваткового калію у 

хворих І групи порівняно зі здоровими зріс на 46,02 % (р<0,05), ІІ групи – на 

28,11 % (р<0,05). Натомість, гіпонатріємія вважається важливим маркером 

проґнозування ймовірних ускладнень ЦП. У пацієнтів І і ІІ груп середні 

значення сироваткового натрію на 10,12 % (р<0,05) та на 5,07 % (р0,05) були 
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нижчими, ніж у контрольній групі (табл 3.20). Вміст сироваткового натрію 

>135 ммоль/л, ≤135 ммоль/л, ≤130 ммоль/л відзначався відповідно у пацієнтів I 

групи в 26,87 %, 41,79 % і 31,34 % випадків проти 57,14 %, 37,48 % і 5,38 % 

відповідно у пацієнтів II групи. Виявлено обернені кореляції між стадією ПЕ та 

рівнем сироваткового натрію (r= - 0,65, p<0,05) – у хворих І групи; (r= - 0,43, 

p<0,05) – у хворих ІІ групи що вказує на зв'язок низького рівня сироваткового 

натрію з наростанням ступеня ПЕ, особливо за поєднаної патології. 

Таким чином, поєднання АЦП і ХБ в стадії загострення сприяє 

наростанню печінкової недостатності у 86,57 % випадків, появі поліорґанної 

недостатності: церебральної у 23,71 %, серцево-судинної – у 26,91 %, легеневої 

– у 13,43%, ниркової – у 12,98 % та порушення гемостазу – у 47,76 % випадків. 

Перебіг ХБ у фазі загострення у хворих на АЦП характеризується збільшенням 

легеневої гіпертензії і зменшенням периферійної кисневої сатурації. 

 

Резюме до роздлу 3 

 

Отже, загострення ХБ сприяє погіршенню перебігу АЦП з більш 

вираженими клінічними проявами захворювання на різних стадіях його 

перебігу з посиленням цитолітичного, холестатичного, мезенхімально-

запального синдромів і наростанням печінкової недостатності у 86,57 % 

випадків і легеневої недостатності – у 9 (13,43 %) випадків. 

Зміни порто-печінкової гемодинаміки у хворих на АЦП 

характеризуються перерозподілом крові у системі нижньої порожнистої вени та 

розвитком порто-кавальних колатералей з перерозподілом крові у венах 

ворітної системи в напрямку селезінки зі зниженням середньої лінійної та 

об’ємної швидкостей у ворітній і печінкових венах, збільшенням індексу 

резистентності в міждольових артеріях, що є більш вираженим за наявності 

супутнього ХБ. У свою чергу наявність АЦП погіршує респіраторну здатність 

легень за показниками зовнішнього дихання і супроводжується збільшенням 

частоти загострень ХБ.  
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Поєднання АЦП і ХБ в стадії загострення сприяє появі поліорґанної 

недостатності: церебральної у 23,71 %, серцево-судинної – у 26,91 %, легеневої 

– у 13,43 %, ниркової – у 12,98 % та порушення гемостазу – у 47,76 % випадків. 

Перебіг ХБ у фазі загострення у хворих на АЦП характеризується збільшенням 

легеневої гіпертензії і зменшенням периферійної кисневої сатурації. 
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РОЗДІЛ 4 

ВПЛИВ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ, ЕНДОҐЕННОЇ 

ІНТОКСИКАЦІЇ, ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ТА АКТИВАЦІЇ 
ФІБРОҐЕНЕЗУ НА ПЕРЕБІГ АЛКОГОЛЬНОГО ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ В 

ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНИМ БРОНХІТОМ 

 

4.1   Зміни показників маркерів субклінічного запалення та ендоґенної 

інтоксикації у хворих на алкогольний цироз печінки за наявності хронічного 

бронхіту  

 

Проґноз перебігу АЦП залежить від багатьох чинників, у тому числі від 

формування гострої на ґрунті хронічної печінкової недостатності (ГХПН). 

Бактеріальна інфекція (БІ) також є однією з основних причин наростання 

печінкової недостатності та летальності у хворих. [140, 158]. Пацієнти з АЦП 

мають підвищений ризик виникнення бактеріальної інфекції, сепсису, сепсис-

індукованої поліорґанної недостатності. БІ може провокувати рояву 

гастроінтестинальної кровотечі, гіперволемічної гіпернатріємії, печінкової 

енцефалопатії, ниркової недостатності і надзвичайно актуальним є виникнення 

ГХПН [145, 180]. Саме тому, для отримання цілісного розуміння 

патогенетичних ланок формування і наростання тяжкості АЦП, особливо у 

поєднанні із ХБ, з позиції ризику формування ГХПН ми вивчали маркери 

системного запалення – вміст у крові вч-СРП і ФНП-α.  

За результатами дослідження відзначено, що у пацієнтів із поєднаною 

патологією вміст вч-СРП у крові (12,932,07) був у 19,01 разів вищий (p<0,05) 

від значення у здорових та у 2,08 рази вищий (p<0,05) від показника у пацієнтів 

ІІ групи (p<0,05). У хворих на АЦП без ХБ рівень вч-СРП був у 9,12 разів 

вищий, ніж у групі здорових (p<0,05). Отже, визначення вч-СРП, на нашу 

думку, є прогностично вагомим і доводить активацію запального процесу на тлі 

загострення ХБ. 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 
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p<0,05), що свідчить про несприятливий вплив імунозапального процесу на 

перебіг АЦП при загостренні хронічного бронхіту.  

За результатами дослідження активність системного запального процесу 

збільшувалася при наростанні класу АЦП за Чайлд-П’ю у поєднанні з ХБ у 

стадії загострення. Зокрема, встановлено, що загострення ХБ 

супроводжувалося більш вираженою активацією системного запалення у 

хворих на АЦП класу А, в яких показник вмісту вч-СРП крові складав 

(6,54  0,17) мг/л і був у 9,62 разів вищий, ніж у здорових (р<0,05) і у 1,85 рази 

вищий, ніж у групі хворих на АЦП класу А без ХБ (р<0,05), (табл. 4.1). 

 

Таблиця 4.1 

Показники медіаторів запалення високочутливого С-реактивного 
протеїну і фактора некрозу пухлин альфа у хворих на алкогольний 

цироз печінки у поєднанні зі загостренням хронічного бронхіту залежно 

від класу за Чайлд -П’ю, (Mm)  

Групи 

Показники (Mm), одиниці 

Здорові, 

n=20 

Група І, 

n=67 

Група ІІ, 

n=56 

вч-СРП, мг/л 0,680,01 12,932,07*/ 6,230,15* 

класу А за Чайлд-П’ю  0,680,01 6,540,17*/ 3,530,08* 

класу В за Чайлд-П’ю  0,680,01 12,770,08*/ 6,380,12* 

класу С за Чайлд-П’ю  0,680,01 16,472,23*/ 11,520,61* 

ФНПα, пг/мл 20,291,26 87,213,34*/ 48,521,18* 

класу А за Чайлд-П’ю  20,291,26 66,953,53*/ 43,211,04* 

класу В за Чайлд-П’ю  20,291,26 88,646,91*/ 49,582,03* 

класу С за Чайлд-П’ю  20,291,26 99,645,73*/ 57,871,45* 

Примітки: * – достовірність відмінності показників у І і ІІ групах порівняно 

зі здоровими, р<0,05;  – достовірність відмінності показників у І групі 

порівняно з ІІ групою, р<0,05. 
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У хворих на АЦП класу В у поєднанні зі загостренням ХБ показник 

вмісту вч-СРП крові складав (12,77  0,08) мг/л і був у 18,77 разів вищий, ніж у 

здорових (р<0,05) і у 2,00 рази вищий, ніж у групі хворих на АЦП класу В без 

ХБ (р<0,05). У хворих класу С у поєднанні зі загостренням ХБ активність 

імунозапального процесу була найвищою: показник вмісту вч-СРП крові 

складав (16,47  2,23) мг/л і був у 24,22 рази вищий, ніж у здорових (р<0,05) і у 

1,43 рази вищий, ніж у контрольній групі відповідних хворих на АЦП класу С 

за Чайлд-П’ю без ХБ (р<0,05), що на нашу думку, свідчить про обтяжуючий 

вплив поєднаної патології на перебіг АЦП на різних стадіях – компенсації, 

субкомпенсації і декомпенсації – щодо посилення системного імунозапального 

процесу.  

Встановлено, що вміст провідного прозапального цитокіну ФНП-α у 

крові був достовірно вищим серед пацієнтів обох груп, порівняно зі здоровими. 

При поєднаній патології його вміст зростав у 4,29 рази (p<0,05); при АЦП – у 

2,39 рази (p<0,05), порівняно з показником здорових осіб. Встановлено, що 

загострення ХБ у пацієнтів І групи сприяло вищому вмісту ФНП-α у крові в 

1,79 рази порівняно зі значенням у пацієнтів ІІ групи (р<0,05), що свідчить про 

активацію системного запалення порівняно з ІІ групою. Зокрема, у хворих І 

групи класу А показник вмісту ФНП-α складав (66,95  3,53) пг/мл і був у 3,30 

рази вищий, ніж у здорових (р<0,05) і у 1,55 рази вищий, ніж у ІІ групі 

відповідного класу (р<0,05); середній показник ФНП-α у хворих І групи класу 

В становив (88,64  6,91) пг/мл і був у 4,37 рази вищий, ніж у здорових (р<0,05) 

і у 1,80 рази вищий, ніж у ІІ групі відповідного класу (р<0,05); вміст ФНП-α 

серед пацієнтів класу С за поєднаної патології становив (99,64  5,73) пг/мл і 

був у 4,91 рази вищий, порівняно з конторлем (р<0,05), та у 1,72 рази вищий, 

ніж у ІІ групі відповідного класу (р<0,05). Встановлені кореляції між 

показником ФНП-α та вмістом білірубіну в крові, активністю АлАТ, 

показником МНВ (r=+0,73; r=+0,46; r=+0,46; відповідно; усі p<0,05), що 

підтверджує вплив запалення на порушення функціонального стану печінки у 
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поєднанні зі загостренням ХБ. Встановлені кореляції між показником ФНП-α та 

індексами MELD, CLIF-C ACLF, CLIF-SOFA (r=+0,42; r=+0,64; r=+0,57 

відповідно; усі p<0,05), що підтверджує несприятливий вплив імунозапального 

процесу на перебіг АЦП при загостренні хронічного бронхіту.  

За результатами дослідження встановлено збільшення анти-ЕТ-IgG у 

крові хворих на АЦП у поєднанні зі загостренням ХБ І групи у 6,21 разів, 

порівняно зі здоровими (р<0,05), показник достовірно не відрізнявся від такого 

у хворих ІІ групи (табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2 

Показники антиендотоксинових антитіл у хворих на алкогольний цироз 

печінки у поєднанні зі загостренням хронічного бронхіту, (Mm) 

Показники 

(Mm) 

Здорові, 

n=20 

АЦП і ХБ, 

n=67 

АЦП, 

n=56 

анти-ЕТ-IgA,  

од. опт. щільності 
0,0960,003 1,5790,004*/ 0,0670,002* 

анти-ЕТ-IgM,  

од. опт. щільності 
0,1820,013 1,1430,043*/ 0,0920,011* 

анти-ЕТ-IgG,  

од. опт. щільності 
0,1080,019 0,6710,033*/ 0,6170,042* 

Примітки: * – достовірність відмінності показників у І і ІІ групах порівняно 

зі здоровими, р<0,05;  – достовірність відмінності показників у І групі 

порівняно з ІІ групою, р<0,05. 

 

Проте, на відміну від хворих ІІ групи у хворих І групи відзначалося 

збільшення вмісту анти-ЕТ-IgA у 16,45 рази, порівняно зі здоровими (р<0,05), і 

у 23,57 рази (р<0,05), порівняно з хворими на АЦП без ХБ; збільшення вмісту 

анти-ЕТ-IgМ у 6,28 рази, порівняно зі здоровими (р<0,05), і у 12,42 рази, 

порівняно з хворими на АЦП без ХБ (р<0,05). У хворих на АЦП ІІ групи вміст 
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анти-ЕТ-IgА і анти-ЕТ-IgM у сироватці крові був достовірно меншим (р<0,05), 

ніж у здорових осіб, що на нашу думку, може відображати знижену реакцію 

орґанізму на надходження ендотоксинів; вміст анти-ЕТ-IgG був підвищений у 

5,71 разів порівняно зі здоровими, що може вказувати на хронічну 

ендотоксемію.  

Отже, отримані результати при вивченні рівня анти-ЕТ-антитіл свідчать, 

на нашу думку, про наростання ендотоксемії у хворих АЦП у поєднанні зі 

загостренням ХБ, що супроводжується напруженням анти-ЕТ імунітету. 

Встановлені кореляції між показниками ендотоксемії та запального 

процесу в обох групах, зокрема в ІІ групі – анти-ЕТ-IgM і ФНП-α, вч-СРП 

(r=+0,38; r=+0,43 відповідно; обидва p<0,05); а в І групі – анти-ЕТ-IgM і ФНП -

α, вч-СРП (r=+0,58; r=+0,61; обидва; p<0,05); між анти-ЕТ-IgM та 

прогностичними показниками перебігу АЦП – MELD, CLIF-C-ACLF, CLIF-

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

Отже, отримані результати вказують на взаємозв’язок ендоґенної 

інтоксикації і системного імунозапального процесу та її несприятливий вплив 

на перебіг АЦП в поєднанні з ХБ у фазі загострення в цілому, з формуванням 

поліорґанної недостатності. 

Таким чином, поєднана патологія супроводжувалась посиленням 

субклінічного запалення і ендогеннї інтоксикації. У обстежених хворих на АЦП 

виявлено активацію субклінічного запалення зі збільшенням вмісту в крові вч-

СРП, ФНП-, що було більши при поєднанні з ХБ у фазі загострення і 

наростало зі збільшенням класу ЦП від А до В і С за Чайлд -П’ю. За поєднаної 

патології це супроводжувалося наростанням ендоґенної інтоксикації зі 

збільшенням вмісту в крові антиендотоксинових антитіл анти-ЕТ-IgA, анти-ЕТ-

IgM та анти-ЕТ-IgG. Виявлено несприятливий вплив субклінічного запалення 

та ендогенної інтоксикації на перебіг АЦП, поєднаного ХБ у фазі загострення, з 

його декомпенсацією з наростанням класу АЦП за Чайлд-П’ю і появою 

поліорґанної недостатності з посиленням легеневої недостатності. 
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4.2 Діагностичне значення змін гіпоксія-індуцибельного фактора-1 альфа 

у хворих на алкогольний цироз печінки за наявності хронічного бронхіту 

 

З аналізу літературних джерел відомо, що ГІФ-1α відноситься до 

факторів, індукованих гіпоксією [168] – це група транскрипційних факторів, які 

реагують на зменшення кількості кисню в клітинах або на гіпоксію [298]. 

Доведено, що в умовах гіпоксії вміст ГІФ-1α в крові різко зростає, це 

відбувається в основному за рахунок стабілізації його структури за дефіциту 

кисню, що блокує його руйнування [268, 282, 303]. Тому, для вивчення було 

обрано ГІФ-1α, як біологічний маркер гіпоксії. 

Встановлено, що у пацієнтів І групи із коморбідною патологією рівень 

ГІФ-1α був підвищений до (15,34  1,22) пг/мл і у 3,54 рази (р<0,05) 

перевищував показники здорових та у 1,85 рази (р<0,05) – показники пацієнтів 

ІІ групи, що вказує на збільшення ступеню гіпоксії у хворих на АЦП у 

поєднанні зі загостренням ХБ (табл. 4.3).  

 

Таблиця 4.3 

Показники гіпоксія-індуцибельного фактора-1 альфа, асиметричного 
диметиларгініну та сполучнотканинного фактора росту в сироватці 
крові хворих на алкогольний цироз печінки у поєднанні з хронічним 

бронхітом, (Mm) 

Показники, одиниці 

(Mm) 

Здорові, 

n=20 

АЦП і ХБ, 

І група, n=67 

АЦП, 

ІІ група, n=56 

ГІФ-1α, пг/мл 4,330,07 15,341,22*/ 8,270,12* 

АДМА, ммоль/л 0,461±0,012 3,1080,051*/ 2,5720,017* 

СТФР, нг/мл 19,111,07 49,272,05*/ 38,221,86* 

Примітки: * – достовірність відмінності показників у І і ІІ групах порівняно 

зі здоровими, р<0,05;  – достовірність відмінності показників у І групі 

порівняно з ІІ групою, р<0,05. 
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У пацієнтів ІІ групи рівень ГІФ-1α складав (8,27  0,12) пг/мл і у 1,90 рази 

був вищим порівняно зі здоровими (p<0,05), що може підтверджувати наявність 

гіпоксії у хворих на АЦП без ХБ, проте менш вираженої, порівняно з 

поєднаною патологією. Встановлено, що вміст ГІФ-1α у крові хворих на АЦП 

як І, так і ІІ групи зростав з декомпенсацією захворювання і збільшенням класу 

за Чайлд-П’ю (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1 Вміст гіпоксія-індуцибельного фактору альфа (ГІФ-1α) у крові 

хворих на алкогольний цироз печінки (АЦП) та алкогольний цироз печінки у 

поєднанні зі хронічним бронхітом (АЦП/ХБ) залежно від класу за Чайлд-П’ю  

Примітка.* - р<0,05 – достовірність відмінностей показників порівняно зі 

здоровими, - р<0,05 – достовірність відмінностей показників класу А і В 

порівняно з класом С. 

 

Вміст ГІФ-1α у крові хворих на АЦП у поєднанні зі загостренням ХБ на 

всіх стадіях перебігу АЦП – компенсації, субкомпенсації і декомпенсації 

відповідно до класів А, В і С за Чайлд-П’ю перевищував показник у хворих на 

 

ГІФ-1α, пг/мл 
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АЦП без ХБ класів А, В і С у 1,51, 1,88 і 1,41 рази відповідно (р<0,05). Такі 

отримані результати свідчать про діагностично-прогностичне значення 

показника ГІФ-1α щодо оцінки перебігу АЦП, особливо у поєднанні зі 

загостренням ХБ. 

На основі статистичного аналізу встановлені кореляції між маркерами 

гіпоксії та виразністю запального процесу – ГІФ-1α і ФНП-α (r=+0,67; p<0,05), 

(рис. 4.2). Наростання гіпоксії за збільшенням ГІФ-1α супроводжувалося 

погіршенням проґнозу АЦП у поєднанні зі ХБ за виявленими кореляціями між 

ГІФ-1α та MELD, ГІФ-1α та CLIF-C-ACLF, ГІФ-1α та CLIF-SOFA індексами 

(r=+0,41; r=+0,47; r=+0,53 відповідно, усі p<0,05). 

Scatterplot of ФНП-α, пг/мл against ГІФ-1α, пг/мл
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ФНП-α, пг/мл = 31.5084+3.0122*x; 0.95 Conf.Int.

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

ГІФ-1α, пг/мл

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Ф
Н

П
-α
, п

г/м
л

 
 

Рис. 4.2 Кореляційні зв’язки між показниками гіпоксія-індуцибельного 

фактора-1 альфа (ГІФ-1α) та фактора некрозу пухлин альфа (ФНП-) в крові 

хворих на алкогольний цироз печінки в поєднанні з хронічним бронхітом (r= 

+0,67; р<0,05); суцільна лінія – рівняння лінійної регресії; штрихова – 95 % 

довірчий інтервал 
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Таким чином, у хворих на АЦП виявлено прояви гіпоксії за збільшенням 

показника ГІФ-1α, що наростало зі збільшенням класу ЦП за Чайлд-П’ю і було 

більш вираженим за поєднаного перебігу АЦП і ХБ. Встановлено взаємозв’язок 

між показником гіпоксії ГІФ-1α і показником імунозапальної активації ФНП-. 

На наш погляд загострення ХБ сприяє посиленню імунозапальної активації і 

гіпоксії у хворих на АЦП, що має несприятливий вплив на перебіг поєднаного 

захворювання. Тому ГІФ-1α може виступати діагностичним маркером 

виникнення гіпоксії і проґнозування погіршення стану пацієнтів з наростанням 

стадії за Чайлд-П’ю.  

 

4.3.    Динаміка вмісту асиметричного диметиларґініну у крові хворих на 

алкогольний цироз печінки за наявності хронічного бронхіту 

 

Асиметричний диметиларґінін (АДМА), будучи структурним аналогом L-

аргініну, виступає ендогенним інгібітором NO, що призводить до зменшення 

утворення NO в кровоносних судинах та інших тканинах [196]. Тому АДМА 

розглядається як новий біомаркер ендотеліальної дисфункції [209, 214, 174], що 

було обґрунтуванням вибору його для дослідження. 

За результатами проведеного дослідження встановлено, що У пацієнтів І 

групи зі загостренням ХБ відзначено поглиблення ендотеліальної дисфункції, 

про що свідчить зростання рівня АДМА у крові в 6,74 рази (р<0,05), порівняно 

зі здоровими та у 1,20 рази (р<0,05) – порівняно з хворими ІІ групи. А у хворих 

на АЦП вміст АДМА у сироватці крові був підвищений у 5,58 рази (р<0,05) 

порівняно зі здоровими, що може свідчити про надмірне блокування синтезу 

eNOS, превалювання вазоспазму та характеризує виникнення ендотеліальної 

дисфункції (табл. 4.3).  

Встановлено, що загострення ХБ супроводжувалося більш вираженою 

ендотеліальною дисфункцією у хворих на АЦП класів А та В за Чайлд-П’ю , і 

особливо більшим чином, класу С за Чайлд-П’ю (рис. 4.3). 
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Зокрема, у хворих на АЦП класу А за Чайлд-П’ю у поєднанні зі 

загостренням ХБ І групи показник рівня АДМА у крові (1,273  0,047) ммоль/л 

і був у 2,76 рази вищий, ніж у здорових (р<0,05) і у 1,10 рази вищий, ніж у 

хворих ІІ групи відповідного класу А (р<0,05). У хворих на АЦП класу В І 

групи показник рівня АДМА у крові складав (2,754  0,076) ммоль/л (р<0,05) і 

був у 5,97 разів вищий, ніж у здорових (р<0,05) і у 1,13 рази вищий (р<0,05), 

ніж у хворих ІІ групи відповідного класу.  

У хворих на АЦП класу С І групи і у разі наростання тяжкості АЦП 

відзначалося наростання ендотеліальної дисфункції: показник рівня АДМА у 

крові складав (4,966  0,147) ммоль/л і був у 10,77 разів вищий, ніж у здорових 

(р<0,001) і у 1,18 рази вищий, ніж у ІІ групі відповідних хворих (р<0,05).  
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ис. 4.3. Рівень асиметричного диметиларґініну (АДМА) у крові хворих на 

алкогольний цироз печінки у поєднанні із хронічним бронхітом (АЦП/ХБ) та 

алкогольний цироз печінки (АЦП) залежно від класу за Чайлд-П’ю  

Примітка.* - р<0,05 – достовірність відмінностей показників порівняно зі 

здоровими, - р<0,05 – достовірність відмінностей показників класу А і В 

порівняно з класом С. 

 

АДМА, ммоль/л 
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На основі статистичного аналізу встановлені кореляції між маркерами 

запального процесу та ендотеліальної дисфункції у хворих І і ІІ груп. Кореляція 

між АДМА і ФНП-α (рис. 4.4), вч-СРП складала (r=+0,73; r=+0,69 відповідно; 

p<0,05). 

 

Scatterplot of ФНП-α, пг/мл against АДМА, ммоль/л
Biomarkers at ALD 4v*123c

ФНП-α, пг/мл = -20.8747+31.0673*x; 0.95 Conf.Int.
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Рис. 4.4. Кореляційні зв’язки між показниками фактора некрозу пухлин 

альфа (ФНП-) та асиметричного диметиларгініну (АДМА) в крові хворих на 

алкогольний цироз печінки в поєднанні з хронічним бронхітом (r= +0,73; 

р<0,05); суцільна лінія – рівняння лінійної регресії; штрихова – 95 % довірчий 

інтервал 

 

Також встановлено взаємозв’язок між АДМА і ГІФ-1α (r=+0,77; p<0,05) 

(рис. 4.5) що вказує на посилення ендотеліальної дисфункції при наростанні 

гіпоксії у пацієнтів із АЦП у поєднанні зі загостренням ХБ І групи і 

підтверджує важливу патогенетичну роль гіпоксії за такої поєднаної патології.  
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Виявлено кореляції між АДМА і прогностичними індексами перебігу 

АЦП – MELD, CLIF-C-ACLF, CLIF-SOFA (r=+0,53; r=+0,65; r=+0,61 відповідно, 

усі p<0,05), що може вказувати на несприятливий вплив ендотеліальної 

дисфункції на перебіг АЦП. Це, на нашу думку, може бути обумовлено 

превалюванням факторів посилення вазоспазму і гіпертонусу судин на тлі 

системного запалення при загостренні ХБ. 

 

Scatterplot of ГІФ-1α, пг/мл against АДМА, ммоль/л
Biomarkers at ALD 4v*123c

ГІФ-1α, пг/мл = -8.9741+7.3635*x; 0.95 Conf.Int.
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Рис. 4.5 Кореляційні зв’язки між показниками асиметричного 

диметиларгініну (АДМА) та гіпоксіяіндуцибельного фактора-1 альфа (ГІФ-1α) 

в крові хворих на алкогольний цироз печінки в поєднанні з хронічним 

бронхітом (r= +0,77; р<0,05); суцільна лінія – рівняння лінійної регресії; 

штрихова – 95 % довірчий інтервал 

 

Таким чином, за результатами дослідження встановлено збільшення 

вмісту АДМА в крові хворих на АЦП, що вказує на виникнення в них 
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ендотеліальної дисфункції. Такі зміни наростали зі збільшенням класу ЦП за 

Чайлд-П’ю і були більш вираженими за поєднаного перебігу АЦП і ХБ. 

Встановлено взаємозв’язок між показником ендотеліальної дисфункції АДМА і 

гіпоксії ГІФ-1α, між показником АДМА і показником імунозапальної активації 

ФНП-, що підтверджує складний полікомпонентний процес несприятливого 

перебігу АЦП при загостренні ХБ. Виявлені кореляції між АДМА і 

прогностичними індексами перебігу АЦП – MELD, CLIF-C-ACLF, CLIF-SOFA 

вказують на несприятливий вплив ендотеліальної дисфункції на перебіг АЦП. 

 

4.4.   Зміни показника сполучнотканинного фактора росту за поєднання 

алкогольного цирозу печінки та хронічного бронхіту 

 

З метою оцінки активності фіброзних процесів шляхом синтезу 

екстрацелюлярного колагену у хворих на АЦП та у поєднанні зі загостренням 

ХБ ми вивчали вміст СТФР, (табл. 4.3). У пацієнтів І групи встановлено 

більший рівень СТФР – (49,27  2,05) нг/мл та підвищення його вмісту у 2,58 

рази порівняно зі здоровими, і порівняно з пацієнтами ІІ групи – у 1,29 рази 

(р<0,05), що свідчить про несприятливий вплив загострення ХБ щодо перебігу 

коморбідної патології. Сироватковий рівень СТФР у обстежених хворих на 

АЦП ІІ групи становив (38,22  1,86) нг/мл та був у 2,0 рази (р<0,05) вищим 

порівняно зі здоровими, що вказує на активацію фіброзувальних процесів та 

підвищену продукцію екстрацелюларних білків клітинами Іто, насамперед 

колагену І типу. 

Встановлено, що поєднана патологія супроводжувалася більш вираженою 

активацією фіброґенезу у хворих на АЦП класів А і В і, особливо, класу С за 

Чайлд-П’ю (рис. 4.6). 

Зокрема, у хворих класу А І групи показник СФТР у крові становив 

(40,85  1,22) нг/мл і був у 2,14 рази вищий, ніж у здорових (р<0,05) і у 1,29 

рази вищий, ніж у пацієнтів аналогічного класу ІІ групи (р<0,05). У пацієнтів 
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класу В рівень СФТР у крові становив (46,93  2,04) нг/мл, що було у 2,46 рази 

вище, ніж у здорових (р<0,05) і у 1,24 рази (р<0,05) більше, ніж у відповідних 

хворих класу В без ХБ. 
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Рис. 4.6 Рівень сполучнотканинного фактору росту (СТФР) у крові 

хворих на алкогольний цироз печінки (АЦП) та алкогольний цироз печінки у 

поєднанні із хронічним бронхітом (АЦП/ХБ) залежно від класу цирозу печінки 

за Чайлд-П’ю  

Примітка.* - р<0,05 – достовірність відмінностей показників порівняно зі 

здоровими, - р<0,05 – достовірність відмінностей показників класу А і В 

порівняно з класом С. 

 

У хворих класу С І групи наростання декомпенсації АЦП відзначалося ще 

більшою активацією фіброґенезу: СТФР крові (56,24  3,22) нг/мл, був у 2,94 

рази вищий, ніж у здорових (р<0,001) і у 1,15 рази (р<0,05) вищий, ніж у 

відповідних хворих класу С з перебігом АЦП без ХБ. 

Встановлено позитивні кореляції між СТФР і АДМА (r=+0,64; p<0,05), 

(Рис. 4.7), що вказує на посилення активації фібро - і ангіогенезу при 

наростанні ендотеліальної дисфункції; між СТФР і ФНП-α (r=+0,66; p<0,05), 

СТФР, нг/мл 



133 

 

(Рис. 4.8), що свідчить про взаємозв’язок наростання проявів фібро - і 

ангіогенезу при системній імунозапальній активації. Встановлено позитивні 

кореляції між СТФР і ГІФ-1α (r=+0,60; p<0,05), що вказує на несприятливий 

вплив гіпоксії щодо активації фіброзних процесів. 

 

Scatterplot of СТФР, нг/мл against АДМА, ммоль/л
Biomarkers at ALD 4v*123c

СТФР, нг/мл = 20.6506+8.0369*x; 0.95 Conf.Int.
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Рис. 4.7 Кореляційні зв’язки між показниками сполучнотканинного 

фактора росту (СТФР) та асиметричного диметиларгініну (АДМА) в крові 

хворих на алкогольний цироз печінки в поєднанні з хронічним бронхітом (r= 

+0,64; р<0,05); суцільна лінія – рівняння лінійної регресії; штрихова – 95 % 

довірчий інтервал 

 

Кореляції між СТФР та MELD, СТФР та CLIF-C-ACLF, СТФР та CLIF-

SOFA індексами (r=+0,34; r=+0,41; r=+0,38 відповідно, p<0,05) були менш 

вираженими, очевидно СТФР впливав на перебіг АЦП через наростання 

ендотеліальної дисфункції і виникнення декомпенсації.  
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Scatterplot of СТФР, нг/мл against ФНП-α, пг/мл
Biomarkers at ALD 4v*123c

СТФР, нг/мл = 28.8987+0.2277*x; 0.95 Conf.Int.
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Рис. 4.8 Кореляційні зв’язки між показниками сполучнотканинного 

фактора росту (СТФР) та фактора некрозу пухлин альфа (ФНП-) в крові 

хворих на алкогольний цироз печінки в поєднанні з хронічним бронхітом (r= 

+0,66; р<0,05); суцільна лінія – рівняння лінійної регресії; штрихова – 95 % 

довірчий інтервал 

 

Резюме до розділу 4 

 

У обстежених хворих на АЦП виявлено посилення гіпоксії зі 

збільшенням вмісту в крові ГІФ-1α і ендотеліальної дисфункції зі збільшенням 

вмісту в крові АДМА, які наростали зі збільшенням класу АЦП від А до В і С 

за Чайлд -П’ю. Приєднання ХБ у фазі загострення сприяло посиленню цих 

патологічних станів, що може бути важливими факторами несприятливого 

перебігу АЦП з його декомпенсацією і воникненням поліорґанної 
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недостатності, зі збільшенням класу АЦП за Чайлд-П’ю і посиленням легеневої 

недостатності. 

За результатами дослідження у хворих на АЦП виявлено активацію ангіо- 

і фіброґенезу за збільшенням вмісту в крові СТФР, який наростав зі 

збільшенням класу ЦП від А до В і С за Чайлд-П’ю і був більшим за умов 

приєднання ХБ у 2,58 рази, порівняно зі здоровими, і у 1,29 рази (р<0,05) – 

порівняно з пацієнтами без ХБ. Виявлено зв’язок активації фіброзних процесів 

із системною імунозапальною активацією за кореляцією між СТФР і ФНП-α, 

ендотеліальною дисфункцією – за кореляцією між СТФР і АДМА, гіпоксією – 

за кореляцією між СТФР і ГІФ-1α, що свідчить про активацію фібро - і 

ангіогенезу при наростанні системного імунозапального процесу, 

ендотеліальної дисфункції та гіпоксії.  

 

Матеріали цього розділу опубліковані в таких наукових працях: 
1. Вірстюк НГ, Кобітович ІМ (2018) Маркери запалення та ендоґенної 

інтоксикації у хворих на алкогольний цироз печінки на тлі загострення 

хронічного бронхіту. Прикарпатський вісник НТШ «Пульс» 8(44):85-94 [25] 

2. Вірстюк НГ, Кобітович ІМ (2017) Оцінка індексів проґнозування перебігу 

алкогольного цирозу печінки на тлі загострення хронічного бронхіту. Сучасна 

гастроентерологія 5 (97):36-42 [22] 

3. Кобітович ІМ, Вірстюк НГ, Лосюк ЛВ, Вовчук ВМ, Марків ГД (2017) 

Особливості печінкової енцефалопатії у хворих на алкогольний цироз печінки 

на тлі загострення хронічного бронхіту. Архів клінічної медицини 2(23):11-14 

[73] 

4. Virstiuk NH, Kobitovych IM (2018) Influence of asymmetric dimethylarginine, 

hypoxia of inducible factor 1 alpha and connective tissue growth factor on the course 

of alcoholic cirrhosis of the liver against the background of exacerbation of chronic 

bronchitis. The Pharma Innovation Journal 7(4):1157-1160 [298] 
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РОЗДІЛ 5 

СТРАТИФІКАЦІЯ НЕСПРИЯТЛИВОГО ПЕРЕБІГУ 

АЛКОГОЛЬНОГО ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ ЗА НАЯВНОСТІ ХРОНІЧНОГО 
БРОНХІТУ 

 

5.1   Діаґностично-проґностичне значення індексів перебігу алкогольного 

цирозу печінки у поєднанні з хронічним бронхітом 

 

Для оцінки проґнозу перебігу АЦП використовували прогностичні 

індекси, які можуть передбачати летальність на основі аналізу показників 

тяжкості стану пацієнтів (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Стратифікація тяжкості алкогольного цирозу печінки  

залежно від наявності загострення хронічного бронхіту, (Мm) 

Групи хворих на АЦП 

 

Прогностичні індекси  

 

І група, n=67 

 

ІІ група, n=56 

MELD індекс (бали) 15,340,75 11,680,47 

ДМФ індекс (бали) 29,222,24 22,731,81 

CLIF-SOFA (бали) 12,46±0,83 6,79±0,91 

CLIF-C ACLF калькулятор (бали) 12,090,84 7,760,84 

CLIF-AD ACLF калькулятор (бали) 49,342,37 42,572,34 

 Проґнозування смертності 
впродовж 1 місяця (%) 

15,191,02 2,010,01 

 Проґнозування смертності 
впродовж 3 місяців (%) 

28,711,14 7,220,34 

 Проґнозування смертності 
впродовж 6 місяців (%) 

33,461,75 12,240,80 

 Проґнозування смертності 
впродовж 12 місяців (%) 

42,892,23 22,251,16 

Примітка.  – достовірність відмінності показників І групи порівняно з ІІ 

групою, р<0,05. 
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За результатами дослідження встановлено, що більш несприятливий 

проґноз щодо перебігу АЦП за індексом MELD був у хворих І групи за 

наявності загострення ХБ. Зокрема, індекс MELD у хворих І групи складав 

(16,34 ± 0,75) балів, у хворих ІІ групи – (12,52 ± 0,61) балів.  

Встановлено, що у пацієнтів з АЦП у поєднанні зі загостренням ХБ і 

групи індекс MELD був вищим на 31,34 % (р<0,05), індекс ДМФ – на 28,55 % 

(р<0,05) порівняно з пацієнтами ІІ групи. Проте, ці індекси не враховують змін 

функціонування серцево-судинної та дихальної систем, які за поєднаної 

патології можуть мати обтяжуючий вплив на проґнозування перебігу АЦП. 

За результатами дослідження встановлено, що CLIF-C ACLF індекс у 

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

що вказуэ на появу ГПХН Індекс CLIF-AD ACLF впродовж 1 місяця 

перевищував такий у ІІ 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, на нашу 

думку, вказує на несприятливий вплив загострення ХБ на перебіг АЦП і вищий 

ризик смерті у такої когорти пацієнтів, очевидно внаслідок посилення 

запального процесу за приєднання загострення ХБ. 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. Отже, загострення ХБ несприятливо впливає на перебіг і 

проґноз АЦП щодо декомпенсації, виникнення поліорґанної недостатності та 

виживання таких хворих упродовж 1, 3, 6 і 12 місяців. 

Урахування цифрових значень прогностичних показників дозволило 

встановити, що у пацієнтів І групи ризик смертності впродовж 1 місяця був 

вищим у 7,6 рази (р<0,05), впродовж 3 місяців – у 4,0 рази (р<0,05), впродовж 6 

місяців – у 2,7 рази (р<0,05), упродовж 12 місяців – у 1,9 рази (р<0,05), 

порівняно з хворими ІІ групи. Отже, загострення ХБ має достовірно негативний 

вплив на перебіг АЦП і проґноз щодо виживання таких хворих упродовж 1, 3 і 

6 місяців (табл. 5.2). 
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Таблиця 5.2 

Смертність обстежених хворих на алкогольний цироз печінки залежно 
від наявності хронічного бронхіту в стадії загострення упродовж 6-ти 

місяців спостереження 

Групи хворих 

Термін 

І група,  

n=67 

ІІ група,  

 n= 56 

n % n % 

Упродовж 7-ми діб 

- Клас А 

- Клас В 

- Клас С 

7 

- 

1 

6 

10,45 

 

1,49 

8,96 

1 

- 

- 

1 

1,79 

 

 

1,79 

Упродовж 1 місяця  
- Клас А 

- Клас В 

-   Клас С 

12 

- 

1 

11 

17,91 

 

1,49 

16,42 

3 

- 

- 

3 

5,36 

 

 

5,36 

Упродовж 3 місяців 

- Клас А 

- Клас В 

-   Клас С 

16 

- 

2 

14 

23,88 

 

2,98 

20,90 

5 

- 

1 

4 

8,93 

 

1,79 

7,14 

Упродовж 6 місяців  

- Клас А 

- Клас В 

-   Клас С 

20 

- 

4 

16 

29,85 

 

5,97 

23,88 

7 

- 

2 

5 

12,50 

 

3,57 

8,93 

 

За результатами дослідження встановлено, що CLIF-C ACLF індекс та 

CLIF-AD ACLF індекс у хворих І групи перевищував такий у хворих ІІ групи, 

що вказує на несприятливий вплив загострення ХБ на перебіг АЦП, що може 

бути пов’язано як з виникненням гострої декомпенсації АЦП, так і з гострою 

появою поліорґанної недостатності, очевидно внаслідок інфекційного 

загострення запального процесу.  

CLIF-SOFA індекс у хворих І групи перевищував такий у хворих ІІ групи, 

що вказує на більш виражену поліорґанну недостатність внаслідок 

перенесеного загострення ХБ. Використання ДМФ, MELD, CLIF-SOFA, CLIF-C 

ACLF і CLIF-AD ACLF індексів сприяє ранньому проґнозуванню погіршення 

перебігу АЦП у поєднанні зі загостренням ХБ з наростанням печінкової і 

виникненням поліорґанної недостатності зі збільшенням ризику смертності 

впродовж 1, 3, 6 і 12 місяців (табл. 5.2).  
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За результатами моніторування виживаності пацієнтів впродовж 6 місяців 

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

групи і 24 (42,86 %) пацієнтів 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 %) 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 %) класу С. 

За даними піврічного моніторингу серед померлих І групи було 6 (8,96 %) 

хворих класу В за Чайлд-П’ю та 14 (20,89 %) хворих класу С. Серед померлих 

ІІ групи за вказаний період було 2 (3,57 %) хворих класу В за Чайлд-П’ю та 5 

(8,93 %) хворих класу С. 

Отже, застосування CLIF-C ACLF, CLIF-AD ACLF та CLIF-SOFA 

індексів сприяє проґнозуванню несприятливого перебігу АЦП, появі 

поліорганної недостатності. Ці індекси вказують на несприятливий вплив 

загострення ХБ на перебіг АЦП, що обгрунтовує доцільність включення їх 

обрахунку в алгоритм обстеження пацієнтів з АЦП в поєднанні з ХБ, особливо 

при його загостренні, з метою своєчасної адекватної терапії. 

 

5.2   Чинники несприятливого перебігу алкогольного цирозу печінки за 

наявності хронічного бронхіту 

 

З метою виявлення предикторів несприятливого перебігу АЦП у 

поєднанні зі загостренням ХБ досліджували відношення шансів (Odds ratio, OR) 

Для цього оцінювали клінічні прояви АЦП в балах. Зокрема, наявність 

транзиторного асциту оцінювали в 1 бал, м’якого асциту – 2 бали; напруженого 

асциту – 3 бали; напруженого асциту, резистентного до діуретиків – 4 бали; 

асциту, що знімається неодноразовим парацентезом – 5 балів.  
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Наявність однобічного гідротораксу до 3 см оцінювали в 1 бал, 

двобічного гідротораксу до 3 см – 2 бали, однобічного гідротораксу, що сягав 6 

см та быльше – 3 бали, двобічного гідротораксу 6 та понад 6 см – 4 бали, 

однобічного гідротораксу 10 см – 5 балів, двобічного гідротораксу 10 см – 6 

балів. Наявність печінкової енцефалопатії І стадії оцінювали в 1 бал, ІІ стадії – 

2 бали, ІІІ стадії – 3 бали (табл. 5.3).  

 

Таблиця 5.3 

Відношення шансів наростання тяжкості алкогольного цирозу печінки у 
поєднанні зі загостренням хронічного бронхіту 

Показники OR 95% CI p 

Наявність напруженого асциту, резистентного до 

медикаментів  4 балів 

 

5,58 

 

4,59-7,07 

 

0,005 

Наявність гідротораксу  5 балів 4,75 3,61-5,53 0,010 

Наявність печінкової енцефалопатії  3 балів 3,40 2,28-5,09 0,024 

МАР  60,0 мм рт. ст. 6,15 4,90-7,45 0,002 

ФВ < 40,0% 2,70 2,05-3,96 0,028 

Δ р  60,0 мм рт. ст.  3,51 2,33-4,78 0,016 

ШКФ <45 мл/хв./1,73 м2
 2,93 2,17-4,05 0,021 

Виникнення ГХПН за CLIF-C ACLF індексом  

12,0 

9,85 7,90-12,38 0,001 

Виникнення поліорґанної недостатності за CLIF-

SOFA індексом  12,0 

12,07 9,43-15,16 0,001 

Примітка. р – вірогідність, р<0,05 

 

Встановлено, що шанси появи декомпенсації АЦП у поєднанні зі 

загостренням ХБ зі збільшенням індексу MELD  18 зростають за наявності 

напруженого асциту, резистентного до медикаментів,  4 балів у 5,58 рази 

(p<0,05); гідротораксу  5 балів – у 4,75 рази (p<0,05); наявності печінкової 
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енцефалопатії  3 балів – у 3,40 рази (p<0,05); МАР  60,0 мм рт. ст. – в 6,15 

рази (p<0,05); зменшення ФВ < 40,0 % – 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). 

З метою поглибленого аналізу несприятливого перебігу АЦП у поєднанні 

зі загостренням ХБ, виявлення факторів ризику загрозливого для життя стану 

ще до появи виражених клінічних проявів було проаналізовано вивчені 

лабораторні показники (табл. 5.4).  

Таблиця 5.4 

Відношення шансів наростання тяжкості алкогольного цирозу печінки 
у поєднанні зі загостренням хронічного бронхіту 

Показники OR 95 % CI p 

Загальний білірубін  100,0 мкмоль/л 2,23 1,58-3,19 0,025 

Тромбоцити  100 х109/л 2,47 1,39-4,05 0,009 

МНВ  2,5 4,36 2,95-5,20 0,005 

Натрій (Na) сироватки крові  130,0 

ммоль/л 

3,62 1,89-4,73 0,007 

вч-СРП  12,0 мг/л 2,85 1,72-3,68 0,016 

ФНП-α  75,0 пг/мл 3,05 2,33-4,12 0,010 

анти-ЕТ-IgA  1,5 од. опт. щільності 3,54 2,46-4,80 0,009 

анти-ЕТ-IgМ  1,1 од. опт. щільності 2,78 2,07-3,62 0,012 

АДМА  3,0 ммоль/л 5,03 3,49-6,55 0,002 

ГІФ-1α  15,0 пг/мл 6,12 4,85-7,43 0,001 

СТФР  50,0 нг/мл 2,35 1,85-3,22 0,022 

Примітка. р – вірогідність, р<0,05. 
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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 СРП  12,0 мг/л – у 2,85 

рази(р<0,05); ФНП-α  75,0 пг/мл – у 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 разів (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 появою системного імунозапального процесу за збільшенням 

вмісту в крові СРП і ФНП-α, 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 фіброзувальних процесів за збільшенням вмісту в крові 

СТФР. Це призводить до наростання печінкової недостатності, у 21 (31,34 %) – 

виникнення гострої на ґрунті хронічної печінкової недостатності з 

поліорґанною недостатністю – серцево-судинною, легеневою, мозковою, 

нирковою та недостатністю системи гемостазу зі збільшенням індексів MELD, 

CLIF-C ACLF, CLIF-SOFA, що є загрозою для життя пацієнтів і вимагає 

невідкладної адекватної терапії і вибору подальшої індивідуальної тактики 

ведення пацієнта.  

 

Резюме до розділу 5 

 

Використання ДМФ, MELD, CLIF-SOFA, CLIF-C ACLF і CLIF-AD ACLF 

індексів сприяє ранньому проґнозуванню погіршення перебігу АЦП у 

поєднанні зі загостренням ХБ з наростанням печінкової та поліорґанної 
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недостатності зі збільшенням ризику смертності впродовж 1, 3, 6 і 12 місяців. 

Встановлено, що шанси появи декомпенсації АЦП у поєднанні зі загостренням 

ХБ з наростанням класу АЦП за Чайлд-П’ю і збільшенням індексу MELD  18 

зростають при появі клінічних проявів декомпенсації та ГХПН, порушенні 

функціонального стану печінки, посиленні субклінічного запалення зі 

збільшенням вмісту в крові вч-СРП, ФНП-, ГІФ-1α ендогеннї інтоксикації зі 

збільшенням вмісту в крові антиендотоксинових антитіл анти-ЕТ-IgA, анти-ЕТ-

IgM та анти-ЕТ-IgG. Шанси несприятливого перебігу АЦП у поєднанні зі 

загостренням ХБ зростають при посиленні гіпоксії зі збільшенням вмісту ГІФ-

1α та ендотеліальної дисфункції зі збільшенням вмісту АДМА, що 

супроводжується активацією фіброзних процесів зі збільшенням вмісту СТФР в 

крові такої когорти пацієнтів. Отримані результати обґрунтовують доцільність 

застосування цих показників, як діагностично-прогностичних маркерів 

несприятливого перебігу АЦП в поєднанні з ХБ. Визначення проґнозу перебігу 

АЦП в поєднанні з ХБ у фазі загострення, оцінка загрози для життя пацієнтів 

сприятиме своєчасному вибору адекватної терапії і вибору подальшої 

індивідуальної тактики ведення пацієнта.  

 

 

Матеріали цього розділу опубліковані в таких наукових працях: 
1. Вірстюк НГ, Кобітович ІМ (2017) Оцінка індексів проґнозування 

перебігу алкогольного цирозу печінки на тлі загострення хронічного бронхіту. 

Сучасна гастроентерологія 5 (97):36-42 [22] 

2. Кобітович ІМ, Вірстюк НГ (2018) Оцінка перебігу алкогольного 

цирозу печінки на тлі загострення хронічного бронхіту з використанням 

прогностичних індексів. Матеріали 87-ї науково-практичної конференції 

студентів та молодих вчених зі міжнародною участю «Інновації в медицині» 

(Івано-Франківськ, 22-23 березня 2018р). 83 [71] 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Проблема АЦП є однією з найбільш актуальних в сучасній внутрішній 

медицині, а її значне медико-соціальне значення визначається поширеністю, 

суттєвим зниженням якості життя і працездатності та смертності хворих з 

серйозними соціально економічними збитнами що розповсюджена по всій 

зкмній кулі. До основних ускладнень належать кровотечі з варикозно 

поширених вен стравоходу, гемороїдальних вен, печінкора енцефалопатія, 

гепатопульмональний, гепаторенальний, гепатокардіальний синдроми, 

виникнення СНБР, а в подальшому СБП з можливістю трансформації ЦП 

гепатоцелюлярну карциному [113, 163, 276, 303]. Дані щодо поширеності АЦП 

у різних країнах продовжують уточнюватися [301], у Європейських країнах 

показники смертності від ЦП наближаються до тих, які реєструються у США, і 

коливаються в межах 1,0-2,0 %. За останні 10 років у розвинених країнах 

частота ЦП зросла на 10,0-15,0 %, а в деяких (Німеччина, Швеція) – у 2,5 рази 

[94, 105, 106, 271]. Дані нещодавнього проспективного одноцентрового 

дослідження показали, що сучасне підвищення смертності, внаслідок хвороб 

печінки у Великобританії, є результатом повсякденного або реґулярного 

надмірного вживання алкоголю, а не епізодичного пияцтва [175]. Дослідження 

на основі популяції пацієнтів після стаціонарної діаґностики АЦП показали, що 

смертність від 1 до 5 років становить від 30,0 % до 60,0 % [152, 161]. 

У країнах СНД ЦП зустрічається в 1,0 % населення Поширеність ЦП у 

світі, за даними розтинів, коливається в межах 7-10 %, [105, 106]. В Україні за 

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

59,6 %. Відзначається тенденція до «омолодження» ЦП, зустрічаються випадки 

захворювання серед осіб до 40 років. В теперішній час тільки на диспансерному 

обліку в Україні знаходяться більше 40 тис. хворих на ЦП (128 на 100 тис. 

населення). Упродовж 10 років помирають близько 34,0–66,0 % хворих на ЦП 

[44, 301] 

Поряд із провідними причинами шпиталізації, інвалідизації та зростання 

летальності серед пацієнтів із патологією печінки є ураження респіраторної 
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системи. Зокрема, ХБ – доволі поширена хвороба, причому в останні роки 

відзначається тенденція до збільшення захворюваності [4, 47, 50, 140]. За 

даними більшості авторів, на ХБ страждає від 3,0 до 8,0 % дорослого 

населення. Захворюваність та смертність від ХБ значно зросли за останні 20 

років. Поширеність ХБ в країнах Європи коливається від 10,0 до 20,0 %. 

Найбільша захворюваність в Анґлії: на ХБ страждає близько 14,0 – 20,0 % 

дорослих чоловіків і 3,0 – 8,0 % жінок. ХБ відноситься до головних причин 

тимчасової непрацездатності працюючих та летальності, займає п’яте місце 

серед всіх причин смерті, внаслідок емфіземи і легенево-серцевої 

недостатності, виникнення яких часто спостерігається у хворих на ХБ [89, 117, 

141]. Захворюванність на ХБ є важливою проблемою, що відноситься до 

"хвороб сторіччя" у зв'язку з високою поширеністю, неухильним зростанням 

захворюваності та величезними економічними збитками, які приносить 

суспільству [20, 47, 99]. Захворюваність на ХБ у 2012 році у більшості регіонів 

України, за виключенням Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Івано-

франківської, Київської областей порівняно з 2007 роком, знизилась на 25,1 %, 

або з 257,2 до 192,8 на 100 тис. дорослого населення[151]. 

В останні роки все частіше зустрічаються коморбідні ураження, зокрема 

поєднання ЦП та ХБ, у низці випадків – ХОЗЛ [5, 99, 153]. Часто у хворого з 

хронічною алкогольною інтоксикацією на фоні куріння виникає ХБ, а за 

достатньої тривалості хвороби – пневмофіброз та пневмосклероз [8, 141]. За 

публікаціями різних авторів, частота уражень респіраторної патології у 

поєднанні з АЦП коливається від 4,0 до 80,0 % [2, 16, 140]. Пацієнти з АЦП 

особливо схильні до бактеріальних інфекцій дихальних шляхів [48, 148], 

частота яких коливається від 7,0 % до 16,0 % через 5 років та до 29,0 % після 10 

років перебігу захворювання [47]. 

Таким чином, поєднання АЦП і ХБ є важливою медичною, соціальною і 

економічною проблемою, що вимагає наукових пошуків шляхів її вирішення як 

щодо попередження виникнення, як і профілактики настання ускладнень і 

продовження життя пацієнтів. 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA


146 

 

Для вивчення можливого обтяжуючого впливу гострого 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 поліорґанної недостатності – CLIF-C ACLF 

CALCULATOR і CLIF-AD ACLF CALCULATOR згідно з рекомендаціями 

Європейської асоціації з вивчення печінки (EASL) [131, 206, 209, 288].  

Вище наведені проблеми зумовили визначення мети нашого 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. 

Відповідно до мети нами окреслені наступні завдання:  

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. 

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. 
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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. 

Відповідно до мети та поставлених завдань були вибрані предмет та 

об’єкт дослідження. Окрім того, проведена розробка критеріїв включення та 

виключення, підібрано спектр клінічно-лабораторно-інструментальних методів 

обстеження пацієнтів та визначено лікарські препарати, які застосовувалися для 

лікування хворих у даному дослідженні. Набір пацієнтів здійснювався в період 

із 2015 по 2017 роки.  

Було обстежено 123 хворих на АЦП, класу В і С за класифікацією Чайлд 

а–П’ю, у 56 випадків без поєднання із ХБ (І група), у 67 – з поєднанням зі ХБ у 

фазі загострення, яке було зафіксовано ще на амбулаторному етапі (ІІ група). 

До контрольної групи залучено 20 умовно здорових осіб того ж віку і статі. Вік 

хворих коливався від 32 до 68 років і в середньому становив при АЦП без 

супутнього ХБ (54,51±1,33) роки, при АЦП у поєднанні з ХБ відповідно 

(48,31±1,96) років. Такі статистичні виклади засвідчують, що АЦП є 

проблемою у осіб працездатного віку, що впливає не тільки на стан здоров’я, 

але й є соціально-економічною проблемою.  

Оскільки метою дослідження було вивчення перебігу і проґнозу саме 

АЦП, у тому числі у поєднанні з ХБ, нами, насамперед, встановлювався 

етанолів етіолоґічний чинник. Наявність хронічного зловживання алкоголем 

визнавали 73,21 % пацієнтів І групи та 74,63 % пацієнтів ІІ групи. Решта 

пацієнтів стверджували, що вживають алкоголь періодично, а факт 

зловживання алкоголю підтверджували родичі. За даними скринінґ-тесту на 

діагностику алкогольної залежності CAGE середні значення відповідно в обох 

групах – (3,460,17) балів та балів (3,420,07) (р>0,05). Такий результат 

підтверджує клінічно значуще зловживання алкоголем. Найбільш достовірну 

інформацію стосовно алкогольної залежності отримані в результаті тесту на 

алкоголізм Університету штату Мічіган (MAST): 83,93 % пацієнтів із АЦП та 

89,55 % пацієнтів із АЦП/ХБ підтверджували вірогідну наявність алкоголізму. 
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За результатами тесту AUDIT для оцінки важкості розладів, пов’язаних з 

вживанням надмірних доз алкоголю можна констатувати, що патологічна 

аддикційна поведінка стосовно алкоголю притаманна 60,71 % пацієнтів із АЦП 

та 59,70 % пацієнтів із АЦП/ХБ. Такі дані є зіставними із результатами інших 

досліджень [8, 31, 83, 156]. 

З метою встановлення ймовірних причин виникнення ХБ розраховували: 

для оцінки інтенсивності паління – індекс тютюнопаління, що становив (16,82  

1,07) років, що передувало встановленню діагнозу АЦП. Для оцінки стажу 

паління визначали показник пачко/років та ступінь нікотинової залежності за 

допомогою стандартного тесту Фагерстрема згідно з рекомендаціями CINDI 

України [128]. Встановлено, що ступінь нікотинової залежності у пацієнтів І 

групи був середній у 23 (34,33 %) хворих, високий у 39 (58,21 %), решта 

пацієнтів не палили, або мали низький ступінь нікотинової залежності. Середнє 

вживання кількості цигарок у день становила (1,25  0,02) пачко/день, що могло 

суттєво впливало на перебіг ХБ. 

Вивчали ступінь проявів печікової енцефалопатії (ПЕ) та психічний 

статус хворого, ТМТ-час, Астериксис, оцінку конструктивної апраксії. У 

досліджуваних пацієнтів І та ІІ груп клінічно ПЕ проявлялась порушенням сну, 

сонливістю вдень та інверсією сну (76,12 %; 58,93 % відповідно), зниженням 

мнестичних функцій, здатності до логічного мислення та концентрації уваги 

(73,13 %; 53,57 %), у тому числі подовженням тривалості тесту ТМТ-час 

(72,84  3,03 сек; 61,59  2,38 сек), порушенням настрою за рахунок депресії, 

агресивності, дратівливості (29,85 %; 19,64 %), ейфорії, неадекватної оцінки 

власного стану (58,21 %; 42,87 %), астериксису у вигляді ляпаючих рухів (91,04 

%; 85,71 %), конструктивної апраксії (55,22 %; 46,43 %) відповідно [13, 60, 166, 

234]. 

Серед хворих на АЦП в поєднанні з ХБ І стадію ПЕ за West-Haven 

встановлено у 12 (17,91 %), ІІ стадію – 34 (50,75 %) та у 21 (31,34 %) 

діагностовано – ІІІ стадію ПЕ. У пацієнтів І групи із АЦП та загостренням ХБ у 

2,93 рази (р<0,05) частіше виявляли ІІІ стадію ПЕ, що, на нашу думку, може 
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вказувати на обтяжуючий вплив загострення ХБ на перебіг АЦП з появою 

ускладнення у вигляді ПЕ та є свівзвучним з низкою інших авторів [17, 27, 103, 

114, 173]. 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 виникнення ПЕ. Підтипу В відповідає 

термін «портосистемна енцефалопатія». Важливо зазначити, що причиною 

цього виду енцефалопатії є не органічне ураження печінки, а лише виключення 

останньої зі шляху циркуляції речовин, що потребують знешкодження. 

Портосистемна енцефалопатія може бути визначена як асоційована зі 

зростанням портосистемного шунтування в умовах відсутності 

гепатоцелюлярної недостатності. Прикладом є енцефалопатія внаслідок 

тромбозу судин портальної системи або нециротичного фіброзу печінки. У цих 

випадках кров, що надходить із кишечника по системі воротної вени, лише 

частково проходить через печінковий дезінтоксикаційний фільтр [27]. 

Усі теорії патогенезу ПЕ визнають роль порушення обміну аміаку в 

виникненні цього синдрому. Роки досліджень показали, що ключова роль у 

патологічному впливі аміаку належить його дії на астроцити, що фізично 

підтримують нейрони, відновлюють їх, видаляють надлишки нейротрансмітерів 

та підтримують гематоенцефалічний бар’єр. Астроцити є єдиними клітинами 

нервової тканини, що містять глутамінсинтетазу. Високий вміст аміаку в 

астроцитах сприяє синтезу глутаміну, що є осмотично-активною речовиною, а 

підвищення його вмісту призводить до набряку, підвищення 

внутрішньочерепного тиску [166]. Крім того, значно погіршується бар’єрна 

функція астроцитів, та нейрони стають доступними для патологічного впливу 

аміаку. При фульмінантній печінковій недостатності це може спричинити 

набряк мозку, але у випадках хронічної недостатності це трапляється нечасто. 

Але роль аміаку в виникненні ПЕ досить неоднозначна. Зокрема, у клінічній 

практиці часто спостерігаються хворі з вираженою ПЕ, які, тим не менш, мають 

нормальні або тільки незначно підвищені показники аміаку в сироватці крові, і 

навпаки, за даними [99], у 60 % пацієнтів із відсутністю будь-яких ознак ПЕ 
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рівні цієї речовини були значно вищими за норму. Сьогодні як медіатори ПЕ 

вивчаються прозапальні цитокіни, дефекти в імунному стані, вільні радикали, 

порушення обміну цинку та марганцю. 

Енцефалопатія може виникнути при відсутності провокуючих факторів 

(епізодична енцефалопатія). Мінімальні ознаки енцефалопатії присутні 

приблизно у 70 % хворих із цирозом. Визначення стадії ПЕ відбувається згідно 

з класифікацією West-Haven, на підставі аналізу 5 елементів [27, 166]: 

психічного стану; наявності та інтенсивності астериксису; ТМТ-часу, що 

потрібен для виконання тестів інтелектуального функціонування (таких як тест 

зв’язку чисел); рівня аміаку у венозній крові; відхилень за даними 

енцефалографії. 

Найчастіше у пацієнтів із АЦП у поєднанні з ХБ у стадії загострення 

діагностували жовтяницю (95,52 %), Астено-вегетативний синдром виявлений 

у 92,54 % випадків, диспепсичний – у 92,54 %, інтоксикаційний – у 59,08 % 

випадків. У всіх пацієнтів виявлена гепатомегалія, спленомегалія – у 94,03 % 

випадків. Напружений асцит визначали у 38,81 % пацієнтів. Такі клінічні 

прояви у хворих ІІ групи спостерігалися рідше. Більш частими були кровотечі з 

розширених вен стравоходу/шлунка, з розширених гемороїдальних вен в 

анамнезі у пацієнтів І 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. Також слід вказати, що рівень білірубіну та 

МНВ є одними із критеріїв прогресування та проґнозу ЦП за шкалами CLIF-

SOFA, CLIF-C ACLF і CLIF-AD ACLF [195, 212].  

Скарги з боку дихальної і серцево-судинної системи частіше відзначалися 

у хворих на АЦП у поєднанні зі загостренням ХБ І групи. Загострення ХБ у 

хворих на АЦП супроводжувалося появою рефрактерного асциту (38,81 %), що 

вказує на прогресування декомпенсації ЦП. Серцебиття турбувало частіше 

хворих І порівняно з ІІ групою (χ2 =53,386; р<0,05). Основним проявом ХБ у 

всіх обстежених хворих був кашель 27,78 % пацієнтів частіше класу А кашель 

був переважно сухий, турбував упродовж доби, натомість у 72,22 % хворих – 
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кашель був вологий, виснажливий, зі слизовим і слизово-гнійним мокротинням, 

турбував упродовж доби, посилювався при зміні положення тіла [50, 91, 119]. 

Нетиповими клінічними проявами у пацієнтів ІІ групи класу В були 

епізоди виникнення задишки при незначних фізичних у навантаженнях 

(38,09 %) та серцебиття (28,57 %). У пацієнтів класу С збільшувалася частота 

наявності вологих хрипів у нижніх відділах легень до 72,73 %, гідротораксу – 

до 63,63 % випадків. Проте фізикальних та інструментальних 

(рентґенографічнних та спірографічних) змін, що могли б обгрунтувати 

первинну хворобу легень, не було встановлено, що може бути зумовленим 

появою ПОН при збільшенні класу АЦП [9, ,29, 49, 54, 68, 151, 164]. 

У пацієнтів І групи вивчали результати оглядової рентґенографії орґанів 

грудної клітки, основною особливістю був дифузний пневмофіброз. При аналізі 

мокротиння переважжали жовтувате та сірувате забарвлення, з домішками 

слизу, з переважанням тягучої консистенції. Мікроскопічно у харкотинні 

виявляли збільшену кількість лейкоцитів, альвеолярних клітин, еластичних 

волокон відповідно (18,540,97, 9,280,14, 9,140,83 в полі зору), кокову флору 

[50]. Виявлення у харкотинні атипових клітин, підвищенної кількості 

еозинофілів, еритроцитів, спіралей Куршмана та кристалів Шарко-Лейдена 

потребувало дообстежень, тому, такі пацієнти не включались у дослідження. 

У пацієнтів І групи встановлено, що частота загострень ХБ у пацієнтів з АЦП 

класу С відзначалася в 1,49 рази частіше , порівняно з класом А, та у 1,25 рази 

частіше, порівняно з класом В. Також виявлено, що упродовж останнього року 

у пацієнтів з АЦП (клас С) загострення ХБ були частішими у 1,68 рази, 

порівняно з класом А, та у 1,38 рази – порівняно з класом В, отримані дані 

узгоджуються з результатами досліджень інших авторів [91, 119].  

У пацієнтів І групи відзначено погіршення функції зовнішнього дихання, 

яке характеризувалося зниженням порівняно зі здоровими показників: 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). Натомість, 

у пацієнтів із АЦП основні показники зовнішнього дихання мали тенденцію до 
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зниження, проте достовірної відмінності порівняно з групою здорових осіб не 

було встановлено. Зокрема, показник ЖЄЛ на 7,09 %, ФЖЄЛ – на 4,39 %, ОФВ1 

– на 3,14 %, ОФВ1/ФЖЄЛ – на 3,45 %, СОШ25-75 –на 4,67 % відрізнялися від 

таких у здорових (р>0,05). Суттєве зниження показника СОШ25-75 вказує на 

формування обструкції у нижніх бронхах без появи вентиляційної 

недостатності, ймовірно за рахунок стійкого асцитичного синдрому, синдрому 

системної запальної відповіді низького ступеня активності та повнокрів’я судин 

малого кола кровообігу, яке може бути обумовлене наростанням ендотеліальної 

дисфункції та гіпоксії у таких пацієнтів [9, 16, 100]. Саме тому можна 

рекомендувати показник СОШ25-75 як один з критеріїв проґнозування перебігу 

АЦП у поєднанні зі загостренням ХБ з позиції можливого виникнення 

поліорґанної недостатності. 

Оцінюючи зміни з боку орґанів дихання у хворих на АЦП у поєднанні зі 

загостренням ХБ всім хворим визначали показник периферійної кисневої 

сатурації (SpO2), який в осіб І групи був зниженим, порівняно з таким у 

здорових і у групі порівняння (р<0,05), що вказує на появу у них легеневої 

недостатності, що дало змогу встановити зменшення показника SpO2 13,43 % 

менше 95,00 % хворих І групи та тільки в одного пацієнта – 1,79 % ІІ групи. 

Отже, наявність АЦП погіршує респіраторну здатність легень, а перебіг у 

поєднанні зі загостренням ХБ обумовлює поглиблення проявів легеневої 

недостатності [271] і може бути передумовою для виникнення поліорґанної 

недостатності. Моніторування периферійної кисневої сатурації (SpO2) сприяє 

ранньому виявленню легеневої недостатності у хворих на АЦП у поєднанні зі 

загостренням ХБ. 

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 40,00%, що вказує на зниження у них скоротливої здатності 
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міокарда, на що вказують й інші клініцисти [29, 54, 68, 110]. На нашу думку, 

гемодинамічні порушення при декомпенсації АЦП можуть слугувати 

підґрунтям для формування поліорґанної недостатності. Для проґнозування 

перебігу та погіршення стану хворих із АЦП у тому числі у поєднанні зі ХБ 

найбільшу інформативну цінність мають наступні критерії: систолічний САТ, 

ДАТ, середній артеріальний тиск (MAP), який вираховується згідно формули 

[http://www.globalrph.com/map.cgi], та знизився у пацієнтів І групи на 20,39 % 

(р<0,05) порівняно із пацієнтами ІІ групи, що може свідчити, про ризик 

виникнення поліорґанної недостатності і можливість ниркової дисфункції, за 

умови ЦП і є обов’язковим для використанні у шкалі CLIF-SOFA, фракція 

викиду лівого шлуночка (ФВ) та рівень тиску у легеневій артерії (Δр) [54, 68, 

110, 142]. 

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. Порушення порто-печінкового 

кровоплину у хворих на алкогольний АЦП характеризується її перерозподілом 

у венах ворітної системи в напрямку селезінки зі зниженням середньої лінійної 

та об’ємної швидкостей у ворітній і печінкових венах, збільшенням індексу 

резистентності в міждольових артеріях. Наявність у хворих на АЦП 

загострення ХБ супроводжується погіршенням стану гепато-лієнального 

кровоплину. Це доповнює результати інших авторів (Bolondi L. et al., 2011; 
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Самогальська О. Є. та ін, 2015; Nićiforović D. et al., 2017) [81, 167, 183, 117, 

228].  

Не менш загрозливим є прогресування ниркової недостатності, що може 

бути обумовле гіпотензією, вторинним гіперальдостеронізмом, затримкою Na і 

води, виникненням «печінкового» гломерулосклерозу, гепаторенального 

синдрому [135]. Нами виявлені зміни з боку нирок у хворих І групи були 

значнішими, зокрема показник ШКФ 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.  

Пропорційне збільшення концентрації сироваткового креатиніну та 

контроль діурезу протягом багатьох років і до сьогодні залишаються 

важливими показниками зниження функції нирок при ЦП. Однак у хворих на 

ЦП, у зв’язку зі зниженням маси м’язової тканини та синтезу креатиніну, навіть 

різке зниження клубочкової фільтрації може супроводжуватись нормальним 

або незначно підвищеним рівнем креатиніну. [145]. 

Гіпонатріємія вважається важливим маркером проґнозування ймовірних 

ускладнень ЦП [186, 207]. У пацієнтів І і ІІ груп середні значення 

сироваткового натрію на 10,12 % (р<0,05) та на 5,07 % (р0,05) були нижчими, 

ніж у контрольній групі. Вміст сироваткового натрію >135 ммоль/л, ≤135 

ммоль/л, ≤130 ммоль/л відзначався відповідно у пацієнтів I групи в 26,87 %, 

41,79 % і 31,34 % випадків проти 57,14 %, 37,48 % і 5,38 % відповідно у 

пацієнтів II групи. Виявлено обернені кореляції між стадією ПЕ та рівнем 

сироваткового натрію (r= - 0,65, p<0,05) – у хворих І групи; (r= - 0,43, p<0,05) – 

у хворих ІІ групи що вказує на зв'язок низького рівня сироваткового натрію з 

наростанням ступеня ПЕ, особливо за поєднаної патології. 

Проґноз перебігу АЦП залежить від багатьох чинників, у тому числі від 

виникнення бактеріальних інфекцій, спонтанного бактеріального перитоніту, та 

формування ГХПН [12, 139, 159, 229] 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 [137, 189, 273]; ФНП-α – у 4,29 та 2,39 рази 
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відповідно (p<0,05), що свідчить про більшу імунозапальну активацію за 

поєднаної патології. Зміни показників вч-СРП і ФНП-α наростали зі 

збільшенням класу АЦП за Чайлд-П’ю (p<0,05) та про що свідчать й інші 

дослідження [181, 256, 283]. 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 [176, 204, 277]. 

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). У нейтралізації 

(детоксикації) біологічно активних форм ліпополісахариду і його кліренсі 

важливу роль відіграють ендотоксинзав’язувальні системи крові, до яких 

відносяться природні антигентоксичні антитіла [99, 178, 251, 296], збільшення 

яких було виявлено в обстежених хворих на АЦП у поєднанні зі загостренням 

ХБ. 

Отримані результати свідчать, що при АЦП у поєднанні з ХБ 

спостерігається виражена активація імунозапальної відповіді зі збільшенням 

вмісту ФНП-α, вч-СРП, анти-ЕТ-IgA та анти-ЕТ-IgM на тлі хронічної 

ендотоксемії за підвищеним показником анти-ЕТ-IgG. На нашу думку, саме 

активація запального процесу та виникнення ендоґенної інтоксикації у хворих 
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на АЦП у поєднанні зі загостренням ХБ можуть призводити до 

патофізіологічних ефектів, здатних сприяти формуванню ГХПН.  

Отже, загострення ХБ у хворих на АЦП сприяє наростанню тяжкості 

захворювання з появою 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 [115, 118, 186, 231, 234, 

248, 299]. 

В останні роки активно вивчається роль ендотеліальної дисфункції в 

патогенезі ураження печінки [169, 210, 175], а ГІФ-1α відноситься до факторів, 

індукованих гіпоксією [177, 191]. 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), що, на нашу думку, 

відповідає суті захворювання, яке супроводжується гіпоксією. 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) [254, 301, 286]; тому отримані результати можуть підтверджувати 

важливе діагностичне значення ГІФ-1α щодо перебігу АЦП за умов гіпоксії при 

загостренні ХБ. що вказує на збільшення ступеню гіпоксії у хворих на АЦП у 
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поєднанні зі загостренням ХБ. Гіпоксія розглядається як важливий фактор 

пошкодження тканин внаслідок виникнення у них ішемії.  

На наш погляд, більш виражене підвищення рівня ГІФ-1α у пацієнтів на 

АЦП ІІ групи зумовлене зниженням парціального тиску та оксиґенації крові 

при загостренні ХБ і, як наслідок, більш виразною гіпоксемією. 

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, що може свідчити 

про надмірне блокування синтезу eNOS і превалювання вазоспазму і тому 

розглядається як новий біомаркер ендотеліальної дисфункції (Arpaci D. et al., 

2016; Assar M El. et al., 2016) [177, 199, 212, 270]. 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. 

Сполучнотканинний фактор росту (СТФР) відіграє важливу роль у 

багатьох біологічних процесах, включаючи клітинну адгезію, міграцію, 

проліферацію, ангіогенез та фіброгенез [132, 190, 250]. Зокрема, в 

експериментальних умовах доведено, що СТФР опосередковує ТФР-β-

індукований синтез колагену та індукує ангіогенез [240, 261].В індукції імунно-

опосередкованого системного ангіогенезу при ПГ важливу роль відіграє 

оксидативний стрес. Подальше збільшення рівня експресії фактора росту 

сполучної тканини (CTGF) може посилювати синтез білків позаклітинного 

матриксу, зокрема колагену I типу, а зниження рівня комплексу ММП/TIMP 

(металопротеїнази/тканинного інгібітораметалопротеїназ) сприяє зменшенню 

ступеня деградації білків позаклітинного матриксу. Це призводить до суттєвих 

гістологічних змін в судинах печінки. Товщина їх стінки зменшується так само, 

http://www.annclinlabsci.org/search?author1=Dilek+Arpaci&sortspec=date&submit=Submit
https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=el+Assar%2C+Mariam
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як відношення товщини медіального шару до просвіту судини. Еластичні 

волокна втрачають їх впорядковане розташування, а добре виражені колагенові 

волокна стають більш вузькими і розділеними за рахунок збільшення 

позаклітинного матриксу в інтерстиції медіального шару зі значним зниженням 

числа гладких клітин [169, 192, 281]. Аналогічні порушення відбуваються і в 

брижових резистивних артеріях. Це сприяє надлишковій NO-опосередкованій 

судинній проникності та процесса ангіогенезу через високий рівень експресії 

eNOS і васкулоендотеліального фактора в розташованих тут мікросудинах [210, 

298].  

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) [133, 191, 235]. 

Встановлено позитивні кореляції між СТФР і АДМА, ФНП-α, ГІФ-1α (r=+0,64; 

r=+0,66; r=+0,60; усі p<0,05), що вказує на активацію фіброгенезу при 

наростанні ендотеліальної дисфункції; імунозапального процесу і гіпоксії у 

випадку загострення ХБ у хворих на АЦП. 

Таким чином, саме активація запального процесу, посилення 

ендотеліальної дисфункції та гіпоксії у хворих на АЦП у поєднанні зі 

загостренням ХБ поряд із активацією системного субклінічного запалення і 

ендоґенної інтоксикації можуть призводити до патофізіологічних ефектів, 

здатних сприяти прогресуванню АЦП з його декомпенсацією і формуванню 

поліорґанної недостатності, що слід враховувати при виборі подальшої тактики 

ведення пацієнта.  

Для оцінки проґнозу перебігу АЦП використовують прогностичні 

індекси, які можуть передбачати летальність на основі аналізу показників 

тяжкості стану пацієнтів. За результатами дослідження встановлено, що більш 

несприятливий проґноз щодо перебігу АЦП за індексом MELD був у хворих І 

групи за наявності загострення ХБ. Зокрема, індекс MELD у хворих І групи 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaasb%C3%B8ll%20OJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30262666
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складав (16,34 ± 0,75) балів, у хворих ІІ групи – (12,52 ± 0,61) балів. індекс 

ДМФ – на 28,55 % (р<0,05) порівняно з пацієнтами ІІ групи. Проте, ці індекси 

не враховують змін функціонування серцево-судинної та дихальної систем, які 

за поєднаної патології можуть мати обтяжуючий вплив на проґнозування 

перебігу АЦП. На думку деяких авторів, індекси MELD та ДМФ не враховують 

змін функціонування серцево-судинної та дихальної систем, які за поєднаної 

патології можуть мати обтяжуючий вплив на проґнозування перебігу. АЦП. 

CLIF-C ACLF та CLIF-AD ACLF калькулятори дозволяють при проґнозуванні 

враховувати поряд із лабораторними маркерами вік пацієнта, наявність ПЕ, 

респіраторну та гемодинамічну недостатності, вираженість запального процесу 

[82, 115, 118, 216, 186]. 

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, 

виникнення поліорґанної недостатності та виживання таких хворих упродовж 1, 

3, 6 і 12 місяців, що встановили й інші дослідники [231, 234, 248, 299]. 

Отже, застосування CLIF-C ACLF, CLIF-AD ACLF та CLIF-SOFA 

індексів сприяє проґнозуванню несприятливого перебігу АЦП, появі 

поліорганної недостатності. Ці індекси вказують на несприятливий вплив 

загострення ХБ на перебіг АЦП, що обгрунтовує доцільність включення їх 
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обрахунку в алгоритм обстеження пацієнтів з АЦП в поєднанні з ХБ, особливо 

при його загостренні, з метою своєчасної адекватної терапії. 

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) [118, 216, 186, 248, 299].  

Отже, загострення ХБ у хворих на АЦП сприяє наростанню тяжкості 

захворювання з появою системного імунозапального процесу за збільшенням 

вмісту в крові СРП і ФНП-α, 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 фіброзувальних процесів за збільшенням вмісту в крові 

СТФР. Це призводить до наростання печінкової недостатності, у 21 (31,34 %) – 

виникнення ГПХН з поліорґанною недостатністю – серцево-судинною, 

легеневою, мозковою, нирковою та недостатністю системи гемостазу зі 

збільшенням індексів MELD, CLIF-C ACLF, CLIF-SOFA, що є загрозою для 

життя пацієнтів і вимагає невідкладної адекватної терапії і вибору подальшої 

індивідуальної тактики ведення пацієнта.  
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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 виникнення 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. 

3. У хворих на АЦП загострення ХБ характеризується наростанням 

печінкової недостатності (86,57 %) поряд з розвитком поліорґанної 

недостатності – церебральної (23,71 %), серцево-судинної (26,91 %), легеневої 
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(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/х в./1,73 м2. Чинниками несприятливого перебігу 
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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.  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. При загостренні ХБ хворим на АЦП слід провести комплексне 

загальноклінічне обстеження з проведенням поряд з рентґенографією орґанів 

грудної клітини, електоркардіографією, ехокардіографією, УЗД орґанів 

черевної порожнини, доплерографію печінки, оцінку периферичної кисневої 

сатурації, спірографію, 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 ґрунті 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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