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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Цироз печінки (ЦП) досі залишається однією з 

найважливіших і найскладніших проблем сучасної гепатолоґії. Ця хвороба, яка 

поширена як у світі (144,4 випадки на 100 тис. населення), так і в Україні (131 

випадок на 100 тис. населення), уражає людей переважно працездатного віку, 

характеризується значним невпинним приростом захворюваності, тривалим і 

рецидивним перебігом та значними показниками смертності (Харченко Н. В., 2009). 

За інформацією Всесвітньої орґанізації охорони здоров’я, за останні роки 

поширеність і захворюваність на ЦП зросли на 35,3 % та 93,3 % відповідно, а серед 

причин усіх смертей у Європі частка ЦП становить 1,8 %.  

Однак особливо актуальним є вивчення не лише ЦП, але й низки його 

коморбідних синтропічних, тобто етіолоґічно і/або патоґенетично асоційованих, 

уражень інших орґанів та систем, які здебільшого зумовлюють тимчасове і надалі 

стійке порушення працездатності, інвалідизацію та нерідко смерть хворих 

(Абрагамович М. О., 2013; Ганич Т. М., 2013; Møller S., Bendtsen F., 2015). Серед 

них ураження системи кровообігу діаґностуються у 80,0 % (Присяжнюк В. П., 

Волошин О. І., 2011) – 90,0 % (Кітура О. Є., 2014) хворих на ЦП, вважаються 

ключовими у виникненні поліорґанної недостатності (Miсano C., Garcia-Tsao G., 

2010; Свінціцький А. С. та ін., 2016) та основними чинниками смерті (Møller S., 

Bendtsen F., 2017). 

Патоґенез синтропічних коморбідних уражень системи кровообігу у хворих на 

ЦП досліджують учені починаючи з 90-х років ХХ ст., але багато аспектів ще й досі 

залишаються не вивчені. Ключовим вважається фіброзування печінки, 

компенсаторне збільшення вмісту місцевих вазоконстрикторів та зростання 

портального тиску (Bolognesi M. та ін., 2014; Di Pascoli M. та ін., 2017), що 

призводить до розбалансування у системі місцевих вазоконстрикторів та 

вазопресорів і стає причиною ураження серця (Gassanov N. та ін., 2014; Marchetta S. 

та ін., 2015) та порушення гемодинаміки (Hu L. S. та ін., 2013; Iwakiri Y., 2015). 

Додатково, внаслідок шунтування крові та зниження дезінтоксикаційної функції 

печінки, накопичуються вазоактивні субстанції із потужними 

судинорозширювальними властивостями (Hoa H.-L., Huang H.-C., 2015; Davies Т. та 

ін., 2017), у відповідь на що активуються центральні вазоконстрикторні системи 

(ренін-анґіотензин-альдостеронова система (РААС), арґінін-вазопресинова та 

симпатична нервова система) (Lotfy M. та ін., 2010; Munshi M. K. та ін., 2011).  

У сучасній практичній охороні здоров’я діаґностування синтропічних 

коморбідних уражень системи кровообігу викликає труднощі, оскільки їх клінічні 

ознаки є «бідними» та неспецифічними, які часто можна сплутати з проявами 

основної хвороби печінки (Бабак О. Я. та ін., 2009; Ruiz-del-Árbol L., Serradilla R., 

2015), що вимагає їх детальної характеристики, визначення чітких критеріїв 

тяжкості та особливостей перебігу. Окрім цього, дослідження, присвячені 

виявленню клінічних маркерів – ознак, які б дозволили запідозрити той чи інший 

варіант синтропічного ураження системи кровообігу і значно удосконалили б 

діаґностику таких хворих, не проводилися.  
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Через недостатнє вивчення синтропічних коморбідних уражень системи 

кровообігу, особливостей їх перебігу, ланок патоґенезу та клінічних маркерів не 

використовуються лікарські засоби, які б забезпечили найбільшу ефективність 

лікування таких хворих.  

Зв’язок роботи з науковими проґрамами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження є фраґментом планової науково-дослідної роботи кафедри внутрішньої 

медицини № 1 Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького «Стан гепатобіліарної системи у хворих терапевтичного профілю» 

(номер державної реєстрації 012U000160), співвиконавцем якої є здобувач. 

Мета дослідження. Удосконалити діаґностику та підвищити ефективність 

лікування хворих на цироз печінки з синтропічними коморбідними ураженнями 

системи кровообігу на основі їх комплексної характеристики, з’ясування 

особливостей їх перебігу та патоґенетичних механізмів.  

Завдання дослідження: 

1. Виявити позапечінкові синтропічні коморбідні ураження системи 

кровообігу у хворих на цироз печінки.  

2. Охарактеризувати синтропічні коморбідні ураження системи кровообігу у 

хворих на цироз печінки, класифікувати й з’ясувати їх особливості 

залежно від тяжкості основної хвороби. 

3. Визначити деякі патоґенетичні механізми виникнення синтропічних 

коморбідних уражень системи кровообігу у хворих на цироз печінки. 

4. Виділити клінічні маркери синтропічних уражень системи кровообігу у 

хворих на цироз печінки та дослідити їх проґностичну цінність. 

5. Обґрунтувати й оцінити ефективність модифікованого курсового 

комплексного лікування хворих на цироз печінки із синтропічними 

ураженнями системи кровообігу. 

Об’єкт дослідження – синтропічні ураження орґанів кровообігу у хворих  

на ЦП. 

Предмет дослідження – клінічно-лабораторні та інструментальні показники 

вторинної цирозної кардіоміопатії (ЦКМП) і стійкої артеріальної гіпотензії у хворих 

на ЦП, патоґенетичні механізми їх виникнення, їх клінічні маркери, ефективність 

патоґенетично обґрунтованого комплексного лікування хворих на ЦП з 

синтропічними ураженнями системи кровообігу. 

Методи дослідження. Комплекс клінічно-лабораторних та інструментальних 

досліджень, який передбачає послідовне отримання інформації про стан системи 

кровообігу у хворих на ЦП, а також інших орґанів і систем. Клінічні: опитування, 

об'єктивний огляд (загальний і за системами). Лабораторні (дослідження крові): 

окрім рутинних, маркери ендотеліальної дисфункції (ендотелін-1 (Е-1), циклічний 

ґуанозинмонофосфат (цҐМФ)), показники РААС (ренін, альдостерон) і мозковий 

натрійуретичний пептид (МНП). Інструментальні обстеження: окрім рутинних, 

ультразвукова доплеркардіоґрафія, добове моніторування артеріального тиску 

(ДМАТ), варіабельність серцевого ритму (ВСР). Статистичні: методи описової 

статистики, дисперсійний аналіз ANOVA, z-критерій для порівняння двох часток, 

кореляційний (коефіцієнт кореляції К. Пірсона), перцентильний, багатофакторний 

дискримінантний (коефіцієнт конкордації визначається за критеріями Р. Е. Фішера) 
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аналізи, метод лінійної реґресії, визначення показників діаґностичної і 

проґностичної цінності. 

Наукова новизна отриманих результатів. У роботі показано, що у 81,26 % 

хворих на ЦП виявлено ураження системи кровообігу, зокрема, вторинну ЦКМП – у 

280 хворих (57,50 %) і стійку артеріальну гіпотензію – у 173 (35,31 %). Ці ураження 

визначені як синтропічні через збільшення кількості їх випадків паралельно з 

наростанням тяжкості ЦП.  

Уперше у хворих на ЦП та вторинну ЦКМП виявлено гіпертрофію 

міжшлуночкової перегородки і стінки лівого шлуночка (ЛШ), збільшений його 

кінцевосистолічний (КСО) та кінцеводіастолічний (КДО) об’єм, що у 53,03 % 

випадків призвело до ремоделювання ЛШ; знайдено достовірно більші показники 

систолічної функції ЛШ (ударний об’єм (УО), хвилинний об’єм (ХО) та серцевий 

індекс (СІ)), діастолічну дисфункцію ЛШ i достовірно вищий індекс C. Tei ЛШ; 

виокремлено індекс С. Теі ЛШ з-поміж усіх показників ультразвукової 

доплеркардіоґрафії як найбільш комплексний, базуючись на показниках якого 

класифіковано вторинну ЦКМП за ступенями тяжкості; констатовано, що 

паралельно із декоменсуванням ЦП гіпертрофуються міжшлуночкова перегородка і 

стінка ЛШ, який надалі дилятується, достовірно підвищуються показники 

систолічної функції ЛШ (УО, ХО та СІ ЛШ), посилюється діастолічна дисфукція 

ЛШ та зростає індекс С. Теі ЛШ. 

Уперше виявлено, що у пацієнтів із ЦП та синтропічною стійкою артеріальною 

гіпотензією порушений добовий ритм артеріального тиску (АТ); виокремлено 

середній артеріальний тиск упродовж доби (АТсд) як показник, що найбільш точно 

відображає динаміку АТ, і, відповідно до його величини, класифіковано 

синтропічну стійку артеріальну гіпотензію на три ступені тяжкості; досліджено, що 

декомпенсування ЦП супроводжується достовірним посиленням синтропічної 

стійкої артеріальної гіпотензії із порушенням добового ритму АТ на усіх етапах 

хвороби печінки. 

Уперше встановлено, що у пацієнтів із ЦП та синтропічною вторинною ЦКМП 

внутрішні процеси реґулюються за участю гуморально-метаболічних чинників 

(гіперактивність РААС із надмірною кількістю реніну, розбалансування у системі 

місцевих ендотелійзалежних сполук із надпродукуванням Е-1 і МНП) і 

симпатикотонії, а у пацієнтів із ЦП та синтропічною стійкою артеріальною 

гіпотензією – включенням лише місцевих гуморально-метаболічних чинників 

(ендотеліальна дисфункція з високим вмістом цҐМФ і гіперальдостеронізм) із 

одночасною недостатністю як симпатичного, так і парасимпатичного відділів 

веґетативної нервової системи (ВНС).  

Уперше виокремлено клінічні маркери синтропічних уражень системи 

кровообігу, зокрема, підтверджено їх проґностичну цінність, а також виокремлено 

констеляції симптомів, які дозволяють із 97,09% чутливістю, 98,02% специфічністю 

та 97,70 % точністю думати про наявність синтропічної вторинної ЦКМП та з 

85,39% чутливістю, 98,61% специфічністю та 94,75% точністю – про синтропічну 

стійку артеріальну гіпотензію. 

Уперше обґрунтовано доцільність призначення модифікованого нами 

лікувального комплексу з урахуванням досліджених нами синтропічних 



6 

 

коморбідних уражень системи кровообігу у хворих на ЦП, особливостей їх перебігу, 

патоґенетичних механізмів та їх клінічних маркерів і доведено його ефективність. 

Практичне значення отриманих результатів. Обґрунтовано доцільність 

комплексного обстеження хворих на ЦП, зокрема кардіоваскулярного, з метою 

діаґностики синтропічних коморбідних уражень орґанів системи кровообігу.  

Арґументовано необхідність верифікації синтропічних коморбідних уражень 

системи кровообігу, визначення ступенів їх тяжкості відповідно до поданих нами 

класифікацій та виявлених їх особливостей.  

Виявлені особливості ВНС та ендотеліальної дисфункції (Е-1, цҐМФ), 

дисбаланс у РААС та надпродукування МНП доцільно використовувати як 

додаткові надійні діаґностичні критерії синтропічної вторинної ЦКМП і 

синтропічної стійкої артеріальної гіпотензії, що є підставою для призначення 

патоґенетично обґрунтованого лікування.  

Виокремлене нами поєднання скарг на нудоту, жовтяничність шкіри і склер та 

відсутність симптому «голова медузи» дають підстави думати про синтропічну 

вторинну ЦКМП, а наявність скарг на біль і тяжкість у правому підребер’ї, асцит, 

гепато- і спленомеґалія та телеанґіоектазії – про синтропічну стійку артеріальну 

гіпотензію. 

Модифікація стандартного лікувального комплексу у пацієнтів із ЦП та 

синтропічною вторинною ЦКМП полягає у додаванні β-адреноблокатора із α-

блокувальними властивостями карведілолу (за наявності інших станів, що 

вимагають призначення β-адреноблокаторів у максимально переносимому дозуванні 

(до частоти серцевих скорочень (ЧСС) ≥ 55 уд./хв), а за їх відсутності – по 1 таблетці 

(3,125 мґ) зранку і ввечері під час їди), кардіо- та гепатопротектора тіотріазоліну: у 

хворих на ЦП і ЦКМП І ступеня тяжкості по 1 таблетці (100,0 мґ) тричі на день, у 

хворих на ЦП і ЦКМП ІІ і ІІІ ступенів тяжкості – внутрішньом’язово по 2,0 мл 2,5% 

розчину (по 50,0 мґ) тричі на день упродовж п’яти днів, далі по 1 таблетці (100,0 мґ) 

тричі на день, що достовірно покращує якість життя (ЯЖ) і ефективність лікування. 

Модифікація стандартного лікувального комплексу у хворих на ЦП та 

синтропічну стійку артеріальну гіпотензію І і ІІ ступенів тяжкості полягає у 

додаванні івабрадину по 1 таблетці (5,0 мґ) зранку після їди, а у хворих на ЦП і 

стійку артеріальну гіпотензію ІІІ ступеня тяжкості - внутрішньовенно розчину 

альбуміну в розрахунку 1,5 ґ/кґ щонайменше впродовж 10 днів, а також – у 

додаванні α-ліпоєвої кислоти по 1 капсулі (600,0 мґ) зранку після їди, а за наявності 

набрякового синдрому – спіронолактону в дозуванні, яке передбачене тяжкістю 

ускладнення з подальшим переходом на підтримувальну дозу – 1 таблетка (50,0 мґ) 

зранку після їди, що достовірно покращує ЯЖ та ефективність лікування. 

Результати дисертаційної роботи впроваджено у діаґностично-лікувальний 

процес ґастроентеролоґічного, ревматолоґічного і кардіолоґічного відділень 

Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівська 

обласна клінічна лікарня», у педаґоґічний процес підготовки студентів медичного 

факультету Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького, що підтверджено 9 актами впровадження.  

Особистий внесок здобувача. Автор самостійно проаналізувала сучасну 

літературу за темою дисертації, здійснила патентно-інформаційний пошук, 
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обґрунтувала актуальність теми дисертаційної роботи, визначила мету й 

сформулювала завдання дослідження. Дисертант безпосередньо брала участь у 

клінічному обстеженні та лікуванні хворих, формувала дослідні ґрупи (ДҐ) 

пацієнтів, самостійно провела статистичну обробку отриманих результатів, 

обґрунтувала висновки, розробила практичні рекомендації, забезпечила їх 

впровадження у практику, підготувала й опублікувала у вигляді наукових статей 

результати досліджень, власноручно написала дисертацію та автореферат. 

Запозичень ідей і розробок співавторів публікацій не було. Права співавторів 

публікацій порушені не були, конфлікти інтересів відсутні. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи 

оприлюднені на форумах: Всеукраїнська науково-практична конференція «Медична 

наука-2011» (м. Полтава, 2011 р.), Міжнародна науково-практична конференція 

молодих вчених із міжнародною участю, присвячена 150-річчю заснування 

Харківського медичного товариства «Медицина XXI століття» (м. Харків, 2011 р.), 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми клінічної 

кардіології» (м. Донецьк, 2012 р.), International research and practice conference 

«Paragraphs in Medicine» (Lublin, Republic of Poland, 2017 р.), Підсумкова LX 

науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної 

медицини» (м. Тернопіль, 2017 р.), Міжнародна науково-практична конференція 

«Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення» (м. Дніпро, 2018 р.), 

Міжнародна мультидисциплінарна конференція «Наука і техніка сьогодення: 

пріоритетні напрямки розвитку України і Польщі» (м. Воломін, Польща, 2018 р.), 

Міжнародна науково-практична конференція «Медичні та фармацевтичні науки: 

історія, сучасний стан та перспективи досліджень» (м. Одеса, 2018 р.). 

Дисертаційна робота апробована 06.11.2018 р. на засіданні кафедри 

внутрішньої медицини № 1, кафедри внутрішньої медицини № 2, кафедри 

пропедевтики внутрішньої медицини № 1 і кафедри сімейної медицини Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 22 праці, із яких 9 статей у 

фахових наукових виданнях України, 2 статті у наукових журналах, 1 стаття у 

журналі, включеному до наукометричної бази Scopus, 2 патенти на корисну модель, 

8 тез доповідей у матеріалах науково-практичних конференцій. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 249 сторінках 

комп’ютерного набору, з яких 123 сторінки займає основний зміст, і складається з 

анотації, вступу, огляду літератури, опису методолоґічних принципів, методів 

досліджень та загальної клінічної характеристики хворих, чотирьох розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних джерел (260 найменувань, з яких 73 кирилицею, 

187 – латиницею) та додатків. Робота ілюстрована 51 таблицею і 50 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

  

Матеріали, методолоґія і методи досліджень. У рандомізований спосіб 

опрацьовано медичну документацію 603 хворих на ЦП (діаґностований згідно з 

наказом Міністерства охорони здоров’я України № 1051 від 28.12.2009 р. «Про 
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надання медичної допомоги хворим ґастроентеролоґічного профілю») Львівського 

обласного гепатолоґічного центру за період 2010–2015 рр. (переважали чоловіки 

(72,80 %) працездатного (55,56 % середнього і 27,20 % зрілого) віку, більшість із яких 

на момент обстеження не працювали (74,13 %), ЦП яких зумовлений переважно 

алкоголем (61,69 %)), що їх стратифіковано за наявності уражень системи 

кровообігу (Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 03.07.2006 р. № 436 

«Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю 

«Кардіолоґія»»), в результаті чого відібрано 490 випадків (81,26 %).  

Для виявлення синтропічних уражень системи кровообігу проаналізовано 

історії хвороб 490 хворих на ЦП, у яких були діаґностовані хвороби серцево-

судинної системи. Ті недуги, частота яких наростала паралельно декомпенсуванню 

ЦП (критерії C. G. Child – R. N. Pugh), трактували як синтропічні коморбідні 

ураження – вторинна ЦКМП та стійка артеріальна гіпотензія (завдання 1). В 

результаті цього виокремлено 192 випадки з синтропічними моноураженнями, які, 

після отримання письмової згоди на проведення обстеження відповідно до принципів 

Гельсінкської декларації прав людини, Конвенції Ради Європи про права людини і 

біомедицину, відповідних законів України та міжнародних актів, склали дві ДҐ: за 

наявністю лише синтропічної вторинної ЦКМП (103 пацієнти) – ДҐ А, лише 

синтропічної стійкої артеріальної гіпотензії (89 пацієнти) – ДҐ Б. Ті хворі, що не 

мали ураження системи кровообігу (113 осіб; 18, 74 %), утворили ґрупу порівняння 

(ҐП). Референтні величини виміряно у практично здорових добровольців 

контрольної ґрупи (КҐ) аналоґічних статі та віку (див. рисунок).  
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Дизайн дослідження 

 

Пацієнтам ДҐ А та ҐП окрім загальноприйнятих рутинних обстежень 

додатково проводили ультразвукову доплеркардіоґрафію за стандартною 

методикою (Бокерия Л. А. та ін., 2005; Рыбакова М. К. та ін., 2005) на приладі 

Samsung H-60 із визначенням кінцеводіастолічного і кінцевосистолічного 

розмірів ЛШ і правого шлуночка, КДО і КСО ЛШ та правого шлуночка, 

усередненого об’єму ЛШ, товщини міжшлуночкової перегородки (ТМШП), 

товщини задньої стінки ЛШ (ТЗСЛШ), маси міокарда (ММ) ЛШ, індексу маси 

міокарда (ІММ) ЛШ, відносної товщини стінки ЛШ, фракції викиду (ФВ) і 

фракції укорочення ЛШ, УО, ХО і СІ ЛШ, індексу С. Теі ЛШ. Додатково 

визначали типи структурно-геометричного ремоделювання ЛШ відповідно до 

рекомендацій Європейської спілки гіпертензії (2001).  

Пацієнтам ДҐ Б та ҐП додатково проводили ДМАТ за допомогою апарата 

ABPM-04 (фірма Meditech, Угорщина) згідно зі стандартним протоколом  (Сіренко 

Ю. М. та ін., 2001) з наступним аналізом отриманої інформації за допомогою 

проґрамного забезпечення апарата ABMPBase – ver. 1.54 відповідно до 



10 

 

стандартних формул. Брали до уваги такі добові показники: середній упродовж 

доби, максимальний і мінімальний систолічний (САТ), діастолічний (ДАТ), 

середній (АТс) і пульсовий АТ, їх середні показники за активний і пасивний 

періоди доби, індекси часу (ІЧ), індекси часу гіпотензії (ГІЧ), індекси 

варіабельності (ІВ) та добовий профіль за добовим індексом (ДІ) (завдання 2). 

Для з’ясування деяких патоґенетичних механізмів синтропічних 

позапечінкових уражень у хворих на ЦП оцінено стан ВНС за допомогою реєстрації 

ВСР на комп’ютерному електрокардіоґрафі «Полі-Спектр» (фірми «Нейрософт», м. 

Іваново, Росія) із визначенням показників часового (ЧСС та похідні від неї 

статистичні величини) і частотного аналізів (загальна спектральна потужність (TP), 

коливання дуже низької частоти (VLF, VLF %), низькочастотні коливання (LF, LF 

%) та високочастотні коливання (HF, HF %)) (Яблучанский Н. И., Мартыненко А. В., 

2010; Коваленко С. О., Кудій Л. І., 2016).  

Дослідження ендотеліальної дисфункції проводили шляхом вивчення вмісту в 

плазмі крові цҐМФ, який достовірно свідчить про кількість оксиду азоту (NO) 

(Курсов С. В. та ін., 2009) за допомогою тестового набору Assay Designs Correlate-

EIA cyclic GMP (США), місцевого вазоконстриктора – Е-1 набором Assay Designs 

Correlate-EIA E-1 (США); стан РААС оцінювали за вмістом її компонентів – реніну 

набором DRG International Inc. EIA–5125 (США) та альдостерону набором DRG 

International Inc. EIA–4128 (США); вмісту МНП у плазмі крові вивчали набором 

BioTek Instruments (США) (завдання 4). 

Для оцінки ефективності лікування хворих із ЦП та синтропічною ЦКМП 

поділили у рандомізований спосіб на дві ґрупи: ДҐ (51 хворий (40 чоловіків та 11 

жінок віком від 23 до 83 років)), що отримували лікування за модифікованою нами 

методикою, та КҐ (52 хворих, репрезентативних за статтю (39 чоловіків і 13 жінок) 

та віком (від 29 до 72 років)), які лікувалися за стандартною методикою. Для оцінки 

ефективності модифікованого комплексу лікування хворих на ЦП з синтропічною 

стійкою артеріальною гіпотензію хворих поділили рандомізованим шляхом також 

на дві ґрупи, що не відрізнялися за статтю і віком: ДҐ (45 хворих (31 чоловік та 14 

жінок віком від 18 до 69 років)), що отримували модифіковане лікування, та КҐ (44 

хворих (29 чоловіків і 15 жінок) віком від 23 до 80 років), які лікувалися за 

стандартною схемою. 

Оцінка ефективності лікування передбачала «суб’єктивну» оцінку, а саме 

заповнення пацієнтами до початку та після лікування опитувальників ЯЖ – 36-Item 

Short-Form Health Survey (SF-36), та «об’єктивну», тобто оцінку дослідником 

клінічно-лабораторно-інструментальних показників хворих до і після завершення 

курсу лікування за такими критеріями лікування: 1. Відмінний результат – 

одужання; 2. Добрий результат – значне покращення, більшість показників 

нормалізувалися; 3. Задовільний результат – незначне покращення, деякі показники 

поліпшилися; 4. Поганий результат – без покращення; 5. Дуже поганий результат – 

погіршення, трансформація в онколоґічну недугу чи смерть (завдання 5). 

Фактичний матеріал опрацьовано на персональному комп’ютері в проґрамі 

EViews (Quantitative Micro Software) та Excel (Microsoft) із використанням описової 

статистики, дисперсійного аналізу ANOVA, z-критерію для порівняння двох часток, 

кореляційного (коефіцієнт кореляції К. Пірсона), перцентильного, багатофакторного 
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дискримінантного (коефіцієнт конкордації визначається за критеріями Р. Е. Фішера) 

аналізів, методів лінійної реґресії, визначення показників діаґностичної і 

проґностичної цінності. Отримані результати представляли у вигляді М (р1; р2), де 

M – середнє арифметичне, р1 – нижня межа 95%-го довірчого інтервалу середнього 

арифметичного, р2 – верхня межа 95%-го довірчого інтервалу середнього 

арифметичного, n – кількість обстежених пацієнтів у ґрупі. Статистично 

достовірною вважали різницю, якщо р < 0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення. Відповідно до першого завдання 

виявлено позапечінкові коморбідні ураження системи кровообігу в 490 (81,26 %) 

обстежених хворих, серед яких: вторинна ЦКМП – у 280 хворих (57,50 %), артеріальна 

гіпертензія – у 180 (36,73 %), артеріальна гіпотензія – у 173 (35,31 %), постінфарктний 

кардіосклероз – у 11 (2,24 %), стенокардія – у 8 (1,63 %), набуті вади серця – у 3 (0,61 

%), безбольова форма ішемічної хвороби серця – у 1 хворого на ЦП (0,20 %). З-поміж 

них виокремлено ті хвороби, частота яких достовірно зростала, та визначено їх як 

синтропічні – вторинна ЦКМП (у 45,69 % пацієнтів класу А, у 56,25 % класу В, у 

65,79 % класу С) та стійка артеріальна гіпотензія (у 16,67 % пацієнтів класу А, у 

26,11 % класу В, у 44,74 % класу С).  

Відповідно до другого завдання дослідження ми виявили у хворих на ЦП та 

синтропічну ЦКМП за допомогою ультразвукової доплеркардіоґрафії достовірно 

більші порівняно з пацієнтами ҐП КДО ЛШ (119,43 мл (116,61 мл; 122,62) мл проти 

100,63 мл (95,09 мл; 106,17) мл), КСО ЛШ (41,81 мл (40,01 мл; 43,61 мл) проти 29,19 

мл (27,46 мл; 30,92 мл)), ТМШП (1,11 см (1,07 см; 1,15 см) проти 0,93 см (0,89 см; 

0,98 см)) і ТЗСЛШ (1,04 см (1,01 см; 1,07 см) проти 0,92 см (0,89 см; 0,95 см)), а 

отже, ІММ ЛШ (131,41 ґ/см3 (124,21 ґ/см3; 138,61 ґ/см3) проти 94,46 ґ/см3 (88,65 

ґ/см3; 100,27 ґ/см3)). Усе це виявляється патолоґічними варіантами ремоделювання 

ЛШ у 53,03 % пацієнтів цієї катеґорії, а саме: концентричним ремоделюванням 

(19,70 %), концентричною (24,24 %) та ексцентричною (9,09 %) гіпертрофією ЛШ. 

Показник ступеня ефективності роботи серцевого м’яза під час скорочення серця – 

ФВ – у хворих на ЦП та синтропічну ЦКМП є достовірно меншим, ніж у хворих ҐП 

(65,06 % (63,96 %; 66,16 %) проти 70,85 % (69,43 %; 72,28 %)). У хворих ДҐ 

виявлено збільшений УО (у пацієнтів ДҐ А 77,62 мл (75,57 мл; 79,67 мл), у пацієнтів 

ҐП 71,44 мл (66,83 мл; 76,06 мл)) і відповідно ХО (у пацієнтів ДҐ А 6,18 л/хв (5,87 

л/хв; 6,50 л/хв), у пацієнтів ҐП 4,76 л/хв (4,45 л/хв; 5,08 л/хв)) та СІ (у пацієнтів ДҐ А 

3,38 л/хв×м2 (3,18 л/хв×м2; 3,57 л/хв×м2), у пацієнтів ҐП 2,66 л/хв×м2 (2,49 л/хв×м2; 

2,84 л/хв×м2)). Діастолічна функція у хворих на ЦП та синтропічну ЦКМП 

порушена, що відображає нижчий коефіцієнт Е/А (0,96 (0,92; 1,00) проти 1,50 (1,45; 

1,54)). Індекс функціональної спроможності міокарда (індекс C. Tei) – достовірно 

більший (0,64 (0,62; 0,66) проти 0,49 (0,47; 0,50)), що свідчить про наявність 

серцевої дисфункції у пацієнтів цієї катеґорії.  

Статистичний аналіз вибірок показників ультразвукового 

доплеркардіоґрафічного обстеження хворих на ЦП та синтропічну ЦКМП дозволив 

виокремити індекс С. Теі, як показник, що найбільш точно й комплексно відображає 

динаміку структурних і функціональних порушень серця за умов ЦКМП та 

класифікувати ЦКМП на ступені тяжкості: І ступінь ЦКМП діаґностується в такому 
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випадку, якщо індекс С. Теі є у межах від 0,50 до 0,59, ІІ ступінь тяжкості – від 0,60 

до 0,69, а ІІІ ступінь – коли показник дорівнює 0,70 і більше.  

Із наростанням класу тяжкості ЦП гіпертрофуються міжшлуночкова 

перегородка і ЛШ, який у декомпенсованих пацієнтів дилятується. З погіршенням 

ЦП достовірно збільшується і кількість випадків ремодельованого ЛШ (у 30,44 % 

пацієнтів класу А, у 54,54 % класу В, у 76,19 % класу С). Структура ЛШ змінюється 

у декілька етапів і за двома варіантами: нормальна геометрія трансформується або у 

концентричне ремоделювання ЛШ з нормальним ІММ ЛШ і гіпертрофованою 

стінкою ЛШ та надалі – у концентричну гіпертрофію з високим ІММ ЛШ і 

гіпертрофованою стінкою ЛШ, або в ексцентричну гіпертрофію ЛШ з високим ІММ 

ЛШ та нормальною стінкою ЛШ. Ми виявили достовірне зростання УО (у пацієнтів 

класу А – 74,79 мл (70,42 мл; 79,17 мл), класу В – 75,81 мл (73,02 мл; 78,60 мл), 

класу С – 82,62 мл (80,02 мл; 85,23 мл)) та його похідних величин паралельно із 

збільшенням класу тяжкості ЦП. Також зниження співвідношення Е/А (у пацієнтів 

класу А – 1,07 (1,02; 1,13), класу В – 0,89 (0,84; 0,93), класу С – 0,91 (0,83; 0,99)) та 

зростання міокардіального індексу C. Tei (у пацієнтів класу А – 0,59 (0,56; 0,63), 

класу В – 0,61 (0,60; 0,62), класу С – 0,71 (0,70; 0,73)), що свідчить про наростання 

дисфункції міокарда та є проґностично несприятливим чинником. 

Отримана за допомогою ДМАТ інформація про добовий профіль АТ вказує на 

достовірно нижчі показники АТ у пацієнтів ДҐ Б порівняно з пацієнтами ҐП: 

середній за добу САТ у пацієнтів ДҐ становить 102,28 мм рт. ст. (100,44 мм рт. ст.; 

104,12 мм рт. ст.), у пацієнтів ҐП – 120,76 мм рт. ст. (117,78 мм рт. ст.; 123,74 мм рт. 

ст.), середній за добу ДАТ – 59,35 мм рт. ст. (58,14 мм рт. ст.; 60,56 мм рт. ст.) та 

74,81 мм рт. ст. (72,08 мм рт. ст.; 77,54 мм рт. ст.) відповідно, АТсд – 73,56 мм рт. ст. 

(72,47 мм рт. ст.; 74,66 мм рт. ст.) і 90,14 мм рт. ст. (87,69 мм рт. ст.; 92,60 мм рт. ст.) 

відповідно. Також ІЧ АТ у пацієнтів з ЦП та синтропічною артеріальною 

гіпотензією, порівняно з їх величинами у пацієнтів ҐП, достовірно нижчі, а їх ГІЧ – 

достовірно вищі, що вказує на порушення у системі реґулювання АТ. У хворих на 

ЦП і синтропічну артеріальну гіпотензію зафіксовано порушення циркадного ритму 

АТ, що виявляється недостатнім зниженням АТ в пасивний період доби порівняно з 

активним: ДІ САТ у пацієнтів ДҐ 7,52 % (6,36 %; 8,67 %) проти 9,62 % (8,32 %; 10,92 

%) у пацієнтів ҐП, ДІ ДАТ у пацієнтів ДҐ 10,58 % (8,82 %; 12,34 %) проти 13,00 % 

(10,94 %; 15,06 %) у пацієнтів ҐП. Отримані результати демонструють порушення 

співвідношення показників АТ за активний удень і пасивний уночі періоди, яке в 

нормі має становити 10,0–20,0 %. Виявлено також достовірно нижчу варіабельність 

АТ у хворих на ЦП та синтропічну стійку артеріальну гіпотензію порівняно із 

результатами у пацієнтів ҐП: ІВ – 10,37 мм рт. ст. (9,83 мм рт. ст.; 10,91 мм рт. ст.) 

проти 12,43 мм рт. ст. (11,35 мм рт. ст.; 13,51 мм рт. ст.) відповідно та ІВ ДАТ – 8,65 

мм рт. ст. (8,18 мм рт. ст.; 9,12 мм рт. ст.) проти 10,76 мм рт. ст. (9,57 мм рт. ст.; 

11,96 мм рт. ст.) відповідно.  

Статистичне опрацювання вибірок показників ДМАТ дає змогу виділити АТсд 

як показник, що найбільш точно відображає динаміку АТ, а тому його доцільно 

використовувати для класифікування стійкої артеріальної гіпотензії на ступені 

тяжкості: І ступінь тяжкості за умов, коли АТсд, визначений методом ДМАТ, є у 
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межах від 76 мм рт. ст. до 80 мм рт. ст., ІІ ступінь тяжкості – від 70 мм рт. ст. до 75 

мм рт. ст., а ІІІ ступінь – коли показник є меншим за 70 мм рт. ст.  

Одночасно з наростанням тяжкості ЦП поглиблюється стійка артеріальна 

гіпотензія: достовірно знижуються величини САТ (у пацієнтів класу А – 108,23 мм 

рт. ст. (105,49 мм рт. ст.; 110,98 мм рт. ст.), класу В – 101,67 мм рт. ст. (99,55 мм рт. 

ст.; 103,78 мм рт. ст.), класу С – 96,76 мм рт. ст. (93,34 мм рт. ст.; 100,17 мм рт. ст.)), 

ДАТ (у пацієнтів класу А – 62,73 мм рт. ст. (61,35 мм рт. ст.; 64,12 мм рт. ст.), класу 

В – 60,37 мм рт. ст. (58,35 мм рт. ст.; 62,38 мм рт. ст.), класу С – 54,79 мм рт. ст. 

(52,90 мм рт. ст.; 56,68 мм рт. ст.)), АТс (у пацієнтів класу А – 77,50 мм рт. ст. (76,43 

мм рт. ст.; 78,57 мм рт. ст.), класу В – 73,93 мм рт. ст. (72,26 мм рт. ст.; 75,61 мм рт. 

ст.), класу С – 69,10 мм рт. ст. (67,49 мм рт. ст.; 70,72 мм рт. ст.)) та їх ІЧ, а їх ГІЧ 

зростають. АТ окремо за активний і пасивний періоди достовірно знижується 

паралельно з наростанням тяжкості ЦП, і відповідно ДІ САТ та ДІ ДАТ 

залишаються практично однаковими на всіх етапах хвороби, що вказує на 

порушений циркадний ритм АТ. Виміряна нами варіабельність АТ не залежить від 

класу тяжкості ЦП і залишається практично однаковими на всіх етапах хвороби 

печінки.  

Відповідно до третього завдання, вивчаючи деякі патоґенетичні механізми 

виникнення вторинної ЦКМП та стійкої артеріальної гіпотензії, ми виявили за 

допомогою ВСР достовірно вищі показники ЧСС у хворих обох ДҐ порівняно із 

показниками у ҐП: у хворих на ЦП та ЦКМП дорівнювала 88,50 уд./хв (85,11 уд./хв; 

91,89 уд./хв), у хворих на ЦП та стійку артеріальну гіпотензію – 88,09 уд./хв (84,58 

уд./хв; 91,61 уд./хв), а у пацієнтів ҐП – 69,44 уд./хв (66,71 уд./хв; 72,18 уд./хв). Часовий 

аналіз ВСР вказав на достовірно нижчу середню, максимальну та мінімальну 

тривалість інтервалів NN і аваріабельний серцевий ритм, що є проявом зниження 

активності парасимпатичного відділу ВНС у пацієнтів ДҐ. 

Результати спектрального аналізу ВСР у пацієнтів ДҐ вказують на достовірно 

нижчу загальну спектральну потужність у них порівняно з пацієнтами ҐП: показник ТР 

у пацієнтів ДҐ А – 345,72 мс2/Гц (295,04 мс2/Гц; 396,41 мс2/Гц), у пацієнтів ДҐ Б – 

334,60 мс2/Гц (228,48 мс2/Гц; 440,24 мс2/Гц), у пацієнтів ҐП – 1696,64 мс2/Гц (1413,76 

мс2/Гц; 1979,53 мс2/Гц), що свідчить про зниження сумарного веґетативного впливу на 

серцевий ритм. Структура спектроґрами має свої особливості залежно від варіанта 

синтропічного ураження системи кровообігу: у хворих на ЦП та синтропічну ЦКМП 

зафіксовано одночасну активацію симпатичного відділу ВНС з надмірним впливом 

гуморально-метаболічних механізмів (HF = 13,15 % (9,60 %; 16,69 %), LF = 23,18 % 

(21,12 %; 25,25 %), VLF = 63,26 % (59,33 %; 67,20 %)), а у хворих на ЦП з 

синтропічною стійкою артеріальною гіпотензією – переважання лише центральних 

ерґотропних повільних хвиль другого порядку (HF = 8,30 % (6,72 %; 9,89 %), LF = 

18,27 % (16,19 %; 20,35 %), VLF = 73,43 % (70,73 %; 76,12 %)). Коефіцієнт К30:15, 

обчислений під час проби з навантаженням, підтверджує зниження парасимпатичної 

активності ВНС у хворих на ЦП як із синтропічною ЦКМП – дорівнює 1,04 (1,03; 

1,06), так і з синтропічною стійкою артеріальною гіпотензією – 1,03 (1,02; 1,05); у 

пацієнтів ҐП – 1,19 (1,16; 1,22). 

Нами виявлено найбільший вміст цҐМФ у крові хворих на ЦП та синтропічну 

артеріальну гіпотензію (90,17 нмоль/мл (82,93 нмоль/мл; 97,41 нмоль/мл)), дещо 
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менший – у хворих на ЦП та синтропічну ЦКМП (65,19 нмоль/мл (60,80 нмоль/мл; 

69,57 нмоль/мл)) і найменший у пацієнтів ҐП (52,69 нмоль/мл (46,33 нмоль/мл; 59,04 

нмоль/мл)), що підтверджує участь надпродукування NO у формуванні системної 

вазодилятації, є безпосередньою причиною артеріальної гіпотензії та 

кардіотоксичності. Найбільший вміст Е-1 виявлено у крові хворих на ЦП та 

синтропічну ЦКМП (16,10 пґ/мл (11,86 пґ/мл; 20,34 пґ/мл), дещо менший – у хворих на 

ЦП та синтропічну артеріальну гіпотензію (5,39 пґ/мл (1,11 пґ/мл; 9,67 пґ/мл)) та 

найменший – у пацієнтів ҐП (0,58 пґ/мл (0,08 пґ/мл; 1,25 пґ/мл), що свідчить про участь 

Е-1 у виникненні передусім ЦКМП через формування дисфункції ЛШ, а також про 

безпосередню токсичну дію на серцевий м'яз. Е-1, впливаючи на кров’яне русло, 

провокує виникнення артеріальної гіпотензії через надмірний вплив метаболіту на 

ендотеліальні рецептори ЕВ, що потенціюють синтез вазорелаксантів. Найбільший 

вміст реніну виявлено у крові хворих на ЦП та синтропічну ЦКМП (301,46 пґ/мл 

(218,00 пґ/мл; 384,92 пґ/мл)), дещо менший – у хворих на ЦП та синтропічну 

артеріальну гіпотензію (161,40 пґ/мл (98,35 пґ/мл; 224,45 пґ/мл)) та найменший – у 

пацієнтів ҐП (40,83 пґ/мл (18,77 пґ/мл; 62,90 пґ/мл), що вказує на участь РААС у 

фіброзуванні серцевого м’яза, яке призводить до периваскулярної компресії, 

зменшення вінцевого резерву, ремоделювання і зниження еластичності міокарда та, як 

наслідок, діастолічної дисфункції, формування асциту й патолоґічного венозного 

застою. Найбільший вміст альдостерону зафіксовано у хворих на ЦП та синтропічну 

артеріальну гіпотензію (655,54 пґ/мл (509,81 пґ/мл; 801,28 пґ/мл)), дещо менший – у 

хворих на ЦП та синтропічну ЦКМП (448,25 пґ/мл (318,47 пґ/мл; 578,04 пґ/мл)) та 

найменший – у пацієнтів ҐП (140,84 пґ/мл (100,32 пґ/мл; 181,37 пґ/мл), що 

віддзеркалює ключову роль вторинного гіперальдостеронізму у виникненні 

патолоґічної гемодинаміки за умов ЦП зі збільшеним об’ємом крові, значна частина 

якої депонується в судинах черевної порожнини, та, як наслідок, різко зменшеним 

ефективним об’ємом крові. Ураження серця в цьому випадку найімовірніше зумовлене 

перевантаженням його об’ємом. Достовірно найбільший вміст МНП у хворих на ЦП та 

синтропічну ЦКМП (1115,23 пґ/мл (760,63 пґ/мл; 1469,83 пґ/мл)), менший – у хворих 

на ЦП та синтропічну артеріальну гіпотензію (592,67 пґ/мл (354,48 пґ/мл; 830,86 

пґ/мл)) та найменший – у пацієнтів ҐП (251,14 пґ/мл (149,94 пґ/мл; 352,36 пґ/мл). У 

хворих на ЦП та синтропічну ЦКМП МНП продукує ЛШ у відповідь на 

міокардіальний стрес з метою зменшення ефективного об’єму крові (посилення 

судинної проникності), пригнічення викиду катехоламінів, він безпосередньо впливає 

на стінку судин, спричинюючи їх вазодилятацію, що поглиблює уже ушкоджену 

гемодинаміку та додатково уражає серце.  

Виявлено, що у хворих на ЦП і ЦКМП усі гуморально-метаболічні чинники 

взаємозв’язані. Серед усіх досліджуваних нами ґруп лише у хворих на ЦКМП 

найбільша кількість реніну супроводжує синтез 1,00 пґ/мл альдостерону (β-коефіцієнт 

0,40), як і найбільша кількість альдостерону виділяється одночасно із 1,00 пґ/мл МНП 

(β-коефіцієнт 1,83) і наявний зв’язок між продукцією МНП і Е-1 (β-коефіцієнт 0,01) та 

альдостероном і Е-1 (β-коефіцієнт -0,02). У хворих на ЦП і артеріальну гіпотензію 

спостерігається синтез найбільшої кількості реніну паралельно із виділенням 1,00 пґ/мл 

МНП (β-коефіцієнт 1,96), синтез найбільшої кількості цҐМФ у відповідь на виділення 

1,00 пґ/мл Е-1 (β-коефіцієнт 4,45) і синтез майже такої ж, як у хворих на ЦП і ЦКМП 
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кількості цҐМФ – у відповідь на виділення 1,00 пґ/мл альдостерону (β-коефіцієнт 7,38). 

У хворих ҐП з ЦП і без синтропічного ураження системи кровообігу зв’язку між 

виділенням альдостерону та Е-1 не виявлено, як і між Е-1 і цҐМФ, МНП і Е-1, МНП і 

альдостероном та МНП і реніном, на відміну від ДҐ. Але у цієї ґрупи пацієнтів 

констатовано синтез найбільшої кількості цҐМФ паралельно з виділенням 1,00 пґ/мл 

реніну (β-коефіцієнт 0,60), як і з виділенням 1,00 пґ/мл МНП (β-коефіцієнт 4,78) та Е-1 

паралельно із 1,00 пґ/мл реніну (β-коефіцієнт -25,07).  

Четверте завдання нашого дослідження передбачало виокремлення клінічних 

маркерів синтропічних коморбідних уражень системи кровообігу у хворих на ЦП, які б 

уже під час першого огляду дали підстави думати про наявність у них синтропічної 

ЦКМП чи синтропічної стійкої артеріальної гіпотензії. Виявлено, що молодий вік 

пацієнта може достовірно вказувати на артеріальну гіпотензію (з 7,87% чутливістю, 

97,69% специфічністю та 71,48% точністю). З-поміж значної кількості скарг у хворих 

на ЦП для діаґностики синтропічних уражень системи кровообігу діаґностичну 

цінність мають лише скарги на біль і/або тяжкість у лівому підребер’ї та скарги на 

нудоту. Скарги на біль зліва достовірно заперечують наявність синтропічної вторинної 

ЦКМП (чутливість 11,65 %, специфічність 51,98 %, точність 38,36 %) і вказують на 

наявність синтропічної стійкої артеріальної гіпотензії (чутливість 62,92 %, 

специфічність 75,46 %, точність 71,80 %), а відсутність скарг на нудоту свідчить про 

артеріальну гіпотензію (чутливість 79,78 %, специфічність 5,74 %, точність 27,85 %). 

Тривалість ЦП понад три роки (чутливість 86,52 %, специфічність 58,33 %, точність 

66,56 %), як і наявність у анамнезі інформації про кровотечу з варикозно розширених 

стравохідних вен (чутливість 34,83 %, специфічність 95,83 %, точність 78,03 %) 

вказують на стійку артеріальну гіпотензію. Нормальний або нижче норми індекс маси 

тіла (чутливість 77,67 %, специфічність 47,52 %, точність 57,70 %), жовтяничність 

шкіри (чутливість 100,00 %, специфічність 45,69 %, точність 64,33 %) і склер 

(чутливість 100,00 %, специфічність 40,59 %, точність 60,66 %) та послаблені тони 

серця (чутливість 66,02 %, специфічність 81,19 %, точність 76,07 %) асоціюються із 

синтропічною ЦКМП, а набряки на нижніх кінцівках (чутливість 7,77 %, специфічність 

57,65 %, точність 40,47 %) і «голова медузи» (чутливість 2,91 %, специфічність 63,86 

%, точність 43,28 %) – із її відсутністю. Телеанґіоектазії (чутливість 85,39 %, 

специфічність 41,20 %, точність 54,10 %), асцит (чутливість 92,13 %, специфічність 

65,40 %, точність 73,33 %), «голова медузи» (чутливість 50,56 %, специфічність 67,82 

%, точність 62,54 %), набряки на нижніх кінцівках (чутливість 58,43 %, специфічність 

81,43 %, точність 74,58 %), гепато- і спленомеґалія (чутливість 96,63 %, специфічність 

39,81 %, точність 56,39 % і чутливість 91,01 %, специфічність 37,62 %, точність 53,95 

% відповідно) вказують на наявність стійкої артеріальної гіпотензії.  

Слід зазначити, що для хворих на ЦП характерна наявність комплексу маркерів, 

серед яких часто є комбінації, що говорять на користь як синтропічної ЦКМП, так і 

синтропічної стійкої артеріальної гіпотензії. Тому ми виокремили констеляції 

симптомів, що володіють високою діаґностичною та проґностичною цінністю для 

діаґностики синтропічних уражень системи кровообігу. Наявність у хворих на ЦП з-

поміж усіх доведених маркерів поєднання скарг на нудоту, жовтяничність склер і 

шкіри із відсутністю симптому «голова медузи» дає підстави із 97,09% чутливістю, 

98,02% специфічністю та 97,70% точністю думати про наявність синтропічної 
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вторинної ЦКМП, а наявність у хворих на ЦП поєднання скарг на біль у правому 

підребер’ї, наявність асциту, гепато- і спленомеґалії із телеанґіоектазіями дає підстави 

із 85,39% чутливістю, 98,61% специфічністю та 94,75% точністю думати про 

синтропічну стійку артеріальну гіпотензію. 

Відповідно до п’ятого завдання, синтезувавши інформацію з новітніх 

літературних джерел і власний клінічний дослід, ми модифікували стандартний 

комплекс лікування хворих на ЦП із синтропічними ураженням системи кровообігу. 

У хворих на ЦП та синтропічну вторинну ЦКМП рекомендовано додавати β-

адреноблокатор із α-блокувальними властивостями карведілол за наявності підстав 

для призначення β-адреноблокаторів (варикозно розширені вени стравоходу тощо) у 

максимально переносимому дозуванні (до ЧСС ≥55 уд./хв), а якщо підстав немає – 

по 1 таблетці (3,125 мґ) зранку і ввечері під час їди завдяки його здатності інгібувати 

симпатичний відділ ВНС і активувати блукаючий нерв. Також доцільно додавати 

кардіо- і гепатопротектор тіотріазолін хворим на ЦП та ЦКМП І ступеня тяжкості по 

1 таблетці (100,0 мґ) тричі на день, хворим на ЦП та ЦКМП ІІ і ІІІ ступенів тяжкості 

– спершу внутрішньом’язово по 2,0 мл 2,5% розчину (по 50,0 мґ) тричі на день 

упродовж п’яти днів, а в подальшому – по 1 таблетці (100,0 мґ) тричі на день, 

оскільки медикамент здатний додатково кориґувати порушений стан ВНС. Обидва 

лікарські засоби позитивно впливають на ендотеліальну дисфункцію (знижують 

вміст Е-1), виявляють мембраностабілізувальні, протизапальні, антипроліферативні, 

антиапоптичні й антиоксидантні властивості. Карведілол також знижує активність 

реніну, запобігає ремоделюванню, забезпечує зменшення спланхнічного 

повнокрів’я, зниження портального тиску й запобігає затримці рідини в орґанізмі. 

Тіотріазолін своєю чергою поліпшує процеси метаболізму міокарда, підвищує його 

скоротливу здатність, сприяє нормалізації серцевого ритму, має виражені 

гепатопротекторні властивості.  

Показники ЯЖ хворих на ЦП з синтропічною вторинною ЦКМП свідчать про 

покращення стану пацієнтів обох ґруп, проте лише у пацієнтів ДҐ спостерігався 

достовірно виражений позитивний ефект (загальна кількість балів у пацієнтів ДҐ 

зросла з 77,82 (76,76 бала; 78,89 бала) до 112,80 (108,92 бала; 116,69 бала), на 

відміну від хворих КҐ, де загальний бал практично не змінився (з 78,63 (74,78 бала; 

82,49 бала) до 83,44 (78,42 бала; 88,46 бала)). Згідно з отриманими нами 

результатами оцінки клінічно-лабораторно-інструментальних показників хворих, 

стандартна та модифікована лікувальні схеми дають позитивний результат (73,58 % 

і 92,16 % пацієнтів відповідно), проте за якісним показниками загальноприйнятий 

лікувальний комплекс достовірно поступається модифікованому нами алґоритму – 

добрий результат лікування достовірно частіше фіксували серед пацієнтів ДҐ (28,30 

% проти 68,63 %), а задовільний, поганий і дуже поганий достовірно частіше 

переважав у пацієнтів КҐ (45,28 % проти 23,53 %; 20,75 % проти 7,84 %; 3,77 % 

проти 0,00 % відповідно).  

Вважаємо за доцільне до загальноприйнятого лікувального комплексу хворих 

на ЦП та синтропічну артеріальну гіпотензію І і ІІ ступенів тяжкості додавати 

івабрадин по 1 таблетці (5,0 мґ) зранку після їди з метою нормалізації 

пришвидшеної ЧСС, що забезпечить підвищення тонусу парасимпатичного відділу 

ВНС. Хворим на ЦП та артеріальну гіпотензію ІІІ ступеня тяжкості рекомендовано 
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підвищувати АТ шляхом внутрішньовенного введення розчину альбуміну в 

розрахунку 1,5 ґ/кґ щонайменше впродовж 10 днів. Усім хворим на ЦП та стійку 

артеріальну гіпотензію рекомендовано призначати також α-ліпоєву кислоту по 1 

капсулі (600,0 мґ) зранку після їди, завдяки її здатності пригнічувати синтез NO 

гепатоцитами, вираженим антиоксидантним властивостям, участі в жировому, 

енерґетичному обміні. За наявності асциту і набряків патоґенетично обґрунтованим 

є призначення конкурентного антаґоніста альдостерону спіронолактону, зокрема, 

завдяки його здатності перешкоджати зв’язуванню альдостерону з білковими 

рецепторами клітин «орґанів-мішеней». Доза спіронолактону визначається залежно 

від тяжкості асциту з наступним переходом на підтримувальне дозування – 1 

таблетка (50,0 мґ) зранку після їди.  

Пацієнти ДҐ, що отримували модифіковане лікування, підтвердили значне 

покращення ЯЖ, на відміну від хворих КҐ, які отримували стандартне лікування 

(загальний бал у дослідній ґрупі зріс з 82,04 (80,15 бала; 83,94 бала) до 115,18 

(111,15 бала; 119,21 бала). Кориґування лікувального комплексу поліпшило 

результати лікування за якісними показниками: у хворих ДҐ частіше фіксували 

добрий результат лікування порівняно з хворими КҐ (75,55 % проти 26,42 %) та 

рідше – задовільний (20,00 % проти 41,51 %), поганий (4,44 % проти 13,21 %) і дуже 

поганий (0,00 % проти 1,89 %), що свідчить про перевагу запропонованого нами 

лікування перед стандартним.  

У підсумку можна стверджувати, що комплексне лікування хворих на ЦП з 

синтропічними ураженнями орґанів системи кровообігу вимагає урахування 

основних патоґенетичних ланок синтропічних вторинної ЦКМП і стійкої 

артеріальної гіпотензії, їх характеристики та особливостей перебігу, а також 

клінічних маркерів, що дає змогу достовірно підвищити ефективність їх лікування. 

Це верифіковано як суб’єктивно за результатами заповнення пацієнтами 

опитувальників SF-36, що відображає достовірне покращення показників ЯЖ, так і 

об’єктивно – за оцінкою дослідників, що відображає достовірно вищу ефективність 

модифікованого лікувального комплексу. 

 

ВИСНОВКИ 

 

 У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення й нове 

розв’язання актуального наукового завдання підвищення ефективності діаґностики 

та лікування хворих на цироз печінки із синтропічним ураженням орґанів системи 

кровообігу завдяки їх характеристиці, вивченню особливостей перебігу, з'ясуванню 

деяких патоґенетичних механізмів їх виникнення та виділенню їх клінічних 

маркерів.  

1. У 81,26 % хворих на цироз печінки наявні різноманітні ураження орґанів 

системи кровообігу, серед яких вторинна цирозна кардіоміопатія (57,50 %) та стійка 

артеріальна гіпотензія (35,31 %) є синтропічними ураженнями. 

2. У пацієнтів із цирозом печінки та синтропічною вторинною цирозною 

кардіоміопатією лівий шлуночок ремодельований (концентрична гіпертрофія – 24,24 

%, концентричне ремоделювання – 19,70 %, ексцентрична гіпертрофія – 9,09 %), із 

діастолічною дисфункцією i підвищеним серцевим індексом та індексом C. Tei; ці 
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показники достовірно погіршуються паралельно з наростанням тяжкості цирозу 

печінки; доведено здатність індексу C. Tei відображати тяжкість ураження серця та 

доцільність його використання для класифікації вторинної цирозної кардіоміопатії 

на ступені тяжкості (І ступінь тяжкості – 0,50–0,59, ІІ ступінь тяжкості – 0,60–0,69, а 

ІІІ ступінь тяжкості ≥0,70).  

3. У хворих на цироз печінки та синтропічну стійку артеріальну гіпотензію 

наявні знижене співвідношення між артеріальним тиском у денний та нічний 

періоди та низька варіабельність артеріального тиску; паралельно із наростанням 

тяжкості цирозу поглиблюється артеріальна гіпотензія із порушеним добовим 

ритмом і варіабельністю тиску на усіх етапах хвороби; показник середнього 

артеріального тиску впродовж доби доцільно використовувати як показник для 

класифікування артеріальної гіпотензії за ступенями тяжкості (І ступінь тяжкості – 

76–80 мм рт. ст., ІІ ступінь тяжкості – 70–75 мм рт. ст., ІІІ ступінь <70 мм рт. ст.).  

4. Для пацієнтів із цирозом печінки та синтропічною вторинною цирозною 

кардіоміопатією характерними є симпатикотонія і активація гуморально-

метаболічних чинників із підвищенням вмісту у крові реніну, ендотеліну-1 та 

мозкового натрійуретичного пептиду; для пацієнтів із цирозом печінки і 

синтропічною артеріальною гіпотензією – приґнічення симпатичного і 

парасимпатичного відділів веґетативної нервової системи зі збільшенням вмісту 

циклічного ґуанозинмонофосфату і гіперальдостеронізмом. 

5. Наявність у хворих на цироз печінки поєднання скарг на нудоту, 

жовтяничність шкіри і склер за відсутності симптому «голова медузи» дає підстави 

із 97,09% чутливістю, 98,02% специфічністю та 97,70% точністю думати про 

синтропічну вторинну цирозну кардіоміопатію; за наявності поєднання скарг на біль 

і тяжкість у правому підребер’ї, асциту, гепато- і спленомеґалії та телеанґіоектазій – 

із 85,39% чутливістю, 98,61% специфічністю та 94,75% точністю думати про 

синтропічну стійку артеріальну гіпотензію. 

6. Удосконалення комплексного лікування хворих на цироз печінки та 

синтропічні вторинну цирозну кардіоміопатію і стійку артеріальну гіпотензію з 

урахуванням особливостей їх патоґенезу та клінічного перебігу дозволяє поліпшити 

якість життя пацієнтів на 44,95 % і 40,39 % відповідно та достовірно підвищити 

ефективність лікування. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Із огляду на те що у 81,26 % хворих на цироз печінки є ураження орґанів 

системи кровообігу, рекомендовано в діаґностичну констеляцію включати клінічно-

лабораторно-інструментальний комплекс кардіолоґічних обстежень.  

2. Під час діаґностики та призначення лікування хворим на цироз печінки із 

синтропічними вторинною цирозною кардіоміопатією та стійкою артеріальною 

гіпотензією доцільно використовувати запропоновані нами класифікації тяжкості 

вторинної цирозної кардіоміопатії і стійкої артеріальної гіпотензії. 

3. З метою патоґенетичного обґрунтування комплексного диференційованого 

лікування хворих на цироз печінки з синтропічними вторинною цирозною 

кардіоміопатією та стійкою артеріальною гіпотензією доцільно оцінювати стан 



19 

 

веґетативної нервової системи та визначати вміст циклічного ґуанозинмонофосфату, 

ендотеліну-1, реніну, альдостерону, натрійуретичного пептиду. 

4. Під час обстеження хворих на цироз печінки за наявності поєднання скарг на 

нудоту, жовтяничність шкіри і склер та за відсутності симптому «голова медузи» 

необхідно запідозрити синтропічну вторинну цирозну кардіоміопатію, а за наявності 

скарг на біль і тяжкість у правому підребер’ї, асциту, гепато- і спленомеґалії та 

телеанґіоектазій – стійку артеріальну гіпотензію та дообстежити за відповідним 

діаґностичним алґоритмом. 

5. Хворим на цироз печінки та синтропічну вторинну цирозну кардіоміопатію 

доцільно додати до лікувального комплексу β-адреноблокатор із α-блокувальними 

властивостями карведілол (за наявності інших станів, що вимагають призначення β-

адреноблокаторів, у максимально переносимому дозуванні (до частоти серцевих 

скорочень ≥55 уд./хв), а за умови їх відсутності – по 1 таблетці (3,125 мґ) зранку і 

ввечері під час їди), кардіо- та гепатопротектор тіотріазолін: у хворих на цироз 

печінки та кардіоміопатію І ступеня тяжкості по 1 таблетці (100,0 мґ) тричі на день, 

хворим на цироз печінки та кардіоміопатію ІІ і ІІІ ступенів тяжкості – 

внутрішньом’язово по 2,0 мл 2,5% розчину (по 50,0 мґ) тричі на день упродовж 

п’яти днів, далі по 1 таблетці (100,0 мґ) тричі на день. 

6. Хворим на цироз печінки та синтропічну артеріальну гіпотензію І і ІІ ступенів 

тяжкості додавати до стандартного лікувального комплексу івабрадин по 1 таблетці 

(5,0 мґ) зранку після їди, хворим на цироз печінки та артеріальну гіпотензію ІІІ 

ступеня тяжкості – внутрішньовенно розчин альбуміну в розрахунку 1,5 ґ/кґ 

щонайменше впродовж 10 днів; також усім пацієнтам доцільно призначити α-

ліпоєву кислоту по 1 капсулі (600,0 мґ) зранку після їди, а за наявності асциту і 

набрякового синдрому – спіронолактон у дозуванні, яке передбачене тяжкістю 

ускладнення, з наступним переходом на підтримувальну дозу – 1 таблетка (50,0 мґ) 

зранку після їди. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Фармага М. Л. Характеристика та особливості синтропічного ураження 

серцево-судинної системи у хворих на цироз печінки: патоґенетичні механізми; 

діаґностика; принципи лікування. – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2019. 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення і вирішення 

актуального наукового завдання удосконалення діаґностики та підвищення 

ефективності лікування хворих на цироз печінки з синтропічними коморбідними 

ураженнями системи кровообігу на основі їх комплексної характеристики, 
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класифікації, з’ясування особливостей їх клінічного перебігу і патоґенетичних 

механізмів, а також виділення їх клінічних маркерів.  

Доведено, що цирозна кардіоміопатія у хворих на цироз печінки 

характеризується ремодельованим лівим шлуночком, діастолічною дисфункцією та 

підвищеним індексом C. Tei лівого шлуночка, які достовірно погіршуються з 

наростанням тяжкості цирозу, розроблено класифікацію цирозної кардіоміопатії за 

ступенями тяжкості. Стійка артеріальна гіпотензія характеризується порушеним 

добовим ритмом артеріального тиску, погіршенням артеріальної гіпотензії із 

наростанням тяжкості цирозу. Артеріальну гіпотензію класифіковано на три ступені 

тяжкості. Виявлено, що у пацієнтів із синтропічною вторинною цирозною 

кардіоміопатією спостерігається симпатикотонія із підвищенням вмісту реніну, 

ендотеліну-1 та мозкового натрійуретичного пептиду, а у пацієнтів із синтропічною 

артеріальною гіпотензією виявлено приґнічення симпатичного і парасимпатичного 

відділів веґетативної нервової системи зі збільшенням вмісту циклічного 

ґуанозинмонофосфату і гіперальдостеронізмом. Виокремлено поєднання скарг та 

симптомів, які дозволяють передбачити синтропічні ураження цирозу печінки.  

Призначення патоґенетично обґрунтованого з урахуванням особливостей 

патоґенезу, клінічного перебігу, ступенів тяжкості синтропічної вторинної цирозної 

кардіоміопатії і синтропічної стійкої артеріальної гіпотензії та їх клінічних маркерів 

дозволяє поліпшити якість життя пацієнтів та достовірно підвищити ефективність 

лікування. 

Ключові слова: цироз печінки, цирозна кардіоміопатія, артеріальна гіпотензія, 

ультразвукова доплеркардіоґрафія, добове моніторування артеріального тиску, 

веґетативна нервова система, ендотеліальна дисфункція, ренін-анґіотензин-

альдостеронова система, клінічні маркери, лікування. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Фармага М. Л. Характеристика и особенности синтропического поражения 

сердечно-сосудистой системы у больных циррозом печени: патогенетические 

механизмы; диагностика; принципы лечения. - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.02 - внутренние болезни. - Львовский национальный 

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

В диссертационной работе представлены теоретическое обобщение и решение 

актуальной научной задачи совершенствования диагностики и повышения 

эффективности лечения больных циррозом печени с синтропическими 

коморбидными поражениями системы кровообращения на основе их комплексной 

характеристики, классификации, выявления особенностей клинического течения и 

патогенетических механизмов, а также выделения их клинических маркеров. 

Доказано, что цирротическая кардиомиопатия у больных циррозом печени 

характеризуется ремоделированным левым желудочком, диастолической 

дисфункцией и повышенным индексом C. Tei левого желудочка, которые 

достоверно ухудшаются с нарастанием тяжести цирроза; разработана 

классификация цирротической кардиомиопатии по степени тяжести. Стойкая 
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артериальная гипотензия характеризуется нарушенным суточным ритмом 

артериального давления, углублением с нарастанием тяжести цирроза. 

Артериальную гипотензию классифицировано на три степени тяжести. 

Установлено, что у пациентов с синтропической вторичной цирротической 

кардиомиопатией наблюдается симпатикотония с повышением содержания ренина, 

эндотелина-1 и мозгового натрийуретического пептида, а у пациентов с 

синтропической артериальной гипотонией – угнетение симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы с увеличением 

содержания циклического гуанозинмонофосфата и гиперальдостеронизмом.  

Определено сочетание жалоб и симптомов, которые позволяют предположить 

синтропические поражения у больных с циррозом печени. При наличии сочетания 

тошноты, желтушности кожи и склер и отсутствии симптома «голова медузы» надо 

думать о синтропической вторичной цирротической кардиомиопатии, а при наличии 

боли и тяжести в правом подреберье, асцита, гепато- и спленомегалии и 

телеангиоэктазий – о стойкой артериальной гипотензии. 

Больным с циррозом печени и цирротической кардиомиопатией целесообразно 

добавить к лечению карведилол (при наличии состояний, требующих назначения β-

адреноблокаторов, в максимально переносимой дозе, а при их отсутствии – по 1 

таблетке (3,125 мг) утром и вечером), кардио- и гепатопротектор тиотриазолин: у 

больных циррозом печени и кардиомиопатией I степени тяжести по 1 таблетке 

(100,0 мґ) три раза в день, а больным с кардиомиопатией II и III степеней тяжести – 

внутримышечно по 2,0 мл 2,5% раствора (по 50,0 мг) три раза в день в течение 5 

дней, далее по 1 таблетке (100,0 мг) три раза в день. 

Больным циррозом печени и синтропической артериальной гипотензией I и II 

степеней тяжести надо добавлять ивабрадин по 1 таблетке (5,0 мг) утром, а больным 

с артериальной гипотензией III степени тяжести – внутривенно раствор альбумина в 

расчете 1,5 г/кг в течение 10 дней; также всем пациентам целесообразно назначить 

α-липоеву кислоту по 1 капсуле (600,0 мг), а при наличии отечного синдрома – 

спиронолактон в дозе, предусмотренной тяжестью осложнения, а далее – по 1 

таблетке (50,0 мг) в день. 

Назначение патогенетически обоснованного, с учетом особенностей патогенеза, 

клинического течения, степени тяжести синтропической вторичной цирротической 

кардиомиопатии и синтропической стойкой артериальной гипотензии и их 

клинических маркеров позволяет улучшить качество жизни пациентов и достоверно 

повысить эффективность лечения. 

Ключевые слова: цирроз печени, цирротическая кардиомиопатия, 

артериальная гипотензия, эхокардиография, суточный мониторинг артериального 

давления, вегетативная нервная система, эндотелиальная дисфункция, ренин-

ангиотензин-альдостероновая система, клинические маркеры, лечение. 
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ABSTRACT 

 

Farmaha M. L. The characteristics and special features of syntropic damages of 

the cardio-vascular system in patients with liver cirrhosis: pathogenetic mechanisms; 

diagnostics; treatment principles. – Manuscript copyright.  

The thesis for obtaining the scientific degree of the candidate of medical sciences in 

specialty 14.01.02 – internal diseases. – Danylo Halytsky Lviv National Medical 

University of the Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2019. 

The thesis presents theoretical generalization and settlement of a topical scientific 

task of improving the diagnostication and raising the efficiency of treating patients with 

liver cirrhosis with syntropic co-morbid damages of the blood circulatory system on the 

basis of their comprehensive characteristics, classification, clarification of the special 

features of their clinical course and pathogenetic mechanisms of appearance as well as 

outlining of their clinical markers.  

It has been proven that cirrhotic cardiomyopathy in patients with liver cirrhosis is 

characterized by a remodeled left ventricle, diastolic dysfunction and increased C. Tei 

index of the left ventricle, which come to be sufficiently aggravated with the increased 

cirrhosis severity, classification of cirrhotic cardiomyopathy by severity degrees has been 

developed. Persistent arterial hypotension is characterized by a disorder in the circadian 

rhythm of arterial tension, aggravated arterial hypotension with rising cirrhosis severity, 

and arterial hypotension has been classified into three degrees of severity. It has been 

identified that patients with syntropic secondary cirrhotic cardiomyopathy show 

sympathicotonia with increased content of renin, endothelin-1 and brain natriuretic 

peptide, and in patients with syntropic arterial hypotension suppression of sympathetic and 

parasympathetic parts of the autonomic nervous system with increased content of cyclic 

guanosine monophosphate and hyperaldosteronism. Combination of complaints and 

symptoms enabling to foresee syntropic liver damages has been outlined.  

Prescription of the pathogenically substantiated with due account of the peculiarities 

of pathogenesis, clinical course, degrees of severity of syntropic secondary cirrhotic 

cardiomyopathy and persistent arterial hypotension and their clinical markets enables to 

improve the quality of patients’ life and reliably improve treatment efficiency. 

Key words: liver cirrhosis, cirrhotic cardiomyopathy, arterial hypotension, 

echocardiography, 24-hour ambulatory arterial tension monitoring, autonomic nervous 

system, endothelial dysfunction, renin-angiotensin-aldosterone system, clinical markers, 

treatment. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АТ – артеріальний тиск 

АТс – середній артеріальний тиск 

АТсд – середній артеріальний тиск 

упродовж доби 

ВНС – веґетативна нервова система 

ВСР – варіабельність серцевого ритму 

ГІЧ – індекс часу гіпотензії 

ҐП – ґрупа порівняння 

ДАТ – діастолічний артеріальний тиск 

ДҐ – дослідна ґрупа 

ДІ – добовий індекс 

ДМАТ – добове моніторування 

артеріального тиску 

Е-1 – ендотелін-1 

ІВ – індекс варіабельності 

ІММ ЛШ – індекс маси міокарда лівого 

шлуночка 

ІЧ – індекс часу 

КҐ – контрольна ґрупа 

КДО – кінцеводіастолічний об’єм  

КСО – кінцевосистолічний об’єм 

ЛШ – лівий шлуночок 

ММ ЛШ – маса міокарда лівого 

шлуночка 

МНП – мозковий натрійуретичний 

пептид 

РААС – ренін-анґіотензин-

альдостеронова система 

САТ – систолічний артеріальний тиск 

СІ – серцевий індекс 

ТЗСЛШ – товщина задньої стінки 

лівого шлуночка 

ТМШП – товщина міжшлуночкової 

перегородки 

УО – ударний об’єм 

ФВ – фракція викиду 

ХО – хвилинний об’єм 

цҐМФ – циклічний 

ґуанозинмонофосфат 

ЦКМП – цирозна кардіоміопатія 

ЦП – цироз печінки  

ЧСС – частота серцевих скорочень 

ЯЖ – якість життя 

HF – high frequency (високочастотні 

коливання)  

LF – low freguency (низькочастотні 

коливання) 

NО – nitric oxide (оксид азоту) 

SF-36 – 36-Item Short-Form Health 

Survey 

TP – total power (загальна спектральна 

потужність) 

VLF – very low frequency (коливання 

дуже низької частоти) 
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