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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. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

(доктора філософії) спеціальністю 14.01.02 «Внутрішні хвороби» (222 – 

Медицина). – Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького, МОЗ України, Львів, 2019. 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення і 

вирішення актуального наукового завдання удосконаленню діаґностики та 

підвищенню ефективності лікування хворих на цироз печінки (ЦП) з 

синтропічними коморбідними ураженнями системи кровообігу на основі їх 

комплексної характеристики, класифікації, з’ясування особливостей клінічного 

перебігу і патоґенетичних механізмів виникнення, а також виділення їх 

клінічних маркерів.  

Стратифікувавши 603 пацієнтів із ЦП за наявністю у них ураження 

системи кровообігу (Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 

03.07.2006 р. № 436 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги 

за спеціальністю «Кардіолоґія»») виявлено 490 (81,26 %) хворих з 

позапечінковими ураженнями орґанів системи кровообігу та 113 (18,74 %) – без 

(ґрупа порівняння).  

Проаналізувавши частоту уражень системи кровообігу в цих хворих 

залежно від тяжкості ЦП (C. G. Child – R. N. Pugh) виокремлено хвороби, 

частота яких достовірно змінювалася, та визначили їх як синтропічні, тобто 

такі, що мають спільну з ЦП етіолоґію і / чи патоґенез – вторинна цирозна 

кардіоміопатія (ЦКМП) та стійка артеріальна гіпотензія. Виокремлено 192 

хворих з синтропічними моноураженнями, які, після отримання письмової 

згоди на проведення обстеження відповідно до принципів Гельсінкської 
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декларації прав людини, Конвенції Ради Європи про права людини і 

біомедицину, відповідних законів України та міжнародних актів, склали дві 

дослідні ґрупи (ДҐ): за наявністю лише синтропічної вторинної ЦКМП (103 

пацієнти) – ДҐ А, лише синтропічної стійкої артеріальної гіпотензії (89 

пацієнти) – ДҐ Б.  

Відповідно до результатів ультразвукового доплеркардіоґрафічного 

обстеження серця у пацієнтів із ЦП та синтропічною вторинною ЦКМП 

виявлено ремоделювання лівого шлуночка (ЛШ), підвищений серцевий індекс 

та індекс C. Tei, а також діастолічна дисфункція. Статистично опрацювавши 

результати ехокардіоґрафії визначено, що індекс С. Теі – це комплексний 

показник, здатний відображати тяжкість ураження серця за умов ЦКМП, тому 

рекомендуємо його використовувати для класифікування ЦКМП за ступенями 

тяжкості, де І ступінь ЦКМП діаґностується коли індекс 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. Виявлено, що структура і функція серця залежать від 

тяжкості ЦП, а саме: паралельно із декоменсуванням ЦП гіпертрофується 

міжшлуночкова перегородка і ЛШ, який надалі дилятується, підвищуються 

ударний об’єм і його похідні величини та міокардіальний індекс сумарної 

дисфункції міокарда (індекс С. Теі), а показники діастолічної функції 

знижуються. 

Для оцінки артеріального тиску (АТ) у пацієнтів з ЦП та стійкою 

артеріальною гіпотензією використано метод добового моніторування АТ і 

виявлено порушення циркадного ритму та варіабельності АТ у хворих на ЦП та 

стійку артеріальну гіпотензію. Виокремлено середній артеріальний тиск 

упродовж доби (АТсд), як найбільш інформативний показник, і, відповідно до 

його величин, класифіковано синтропічну артеріальну гіпотензію на три 

ступені тяжкості: І ступінь тяжкості коли АТсд у межах від 76 мм рт. ст. до 80 

мм рт. ст., ІІ ступінь тяжкості – АТсд від 70 мм рт. ст. до 75 мм рт. ст., а ІІІ 

ступінь – коли показник є меншим за 70 мм рт. ст. Встановлено, що паралельно 

із наростанням тяжкості основної хвороби печінки поглиблюється синтропічна 
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стійка артеріальна гіпотензія, а добовий індекс та індекс варіабельності АТ 

залишаються практично однаковими на кожному етапі ураження печінки.  

Методом дослідження варіабельності серцевого ритму вивчено стан 

веґетативної нервової системи. Виявлено, що хворі на ЦП з синтропічними 

ураженнями системи кровообігу характеризуються веґетативним дисбалансом 

із низькою сумарною активністю веґетативного впливу на серцевий ритм та 

особливою динамікою показників відсоткової структури загальної спектральної 

потужності. Вона залежать від клінічного варіанту синтропічного ураження – у 

хворих із ЦП та вторинною ЦКМП реґулювання внутрішніх процесів 

відбувається за рахунок гуморально-метаболічних чинників з одночасним 

впливом симпатичної та зниженням активності парасимпатичного відділу 

нервової системи, а у хворих із ЦП та синтропічною артеріальною гіпотензією 

– лише завдяки місцевим гуморально-метаболічним чинникам з недостатністю 

як симпатичного, так і парасимпатичного відділів.  

Використовуючи імуноферментний аналіз вивчено показники дисфункції 

ендотелію (ендотелін-1 (Е-1) та циклічний ґуанозинмонофосфат (цҐМФ), що 

свідчить про динаміку оксиду азоту), ренін-анґіотензин-альдостеронової 

системи (РААС) (ренін та альдостерон) та мозкового натрійуретичного пептиду 

(МНП). Виявлено, що цҐМФ, Е-1, ренін, альдостерон та МНП беруть участь у 

патоґенезі коморбідних синтропічних уражень системи кровообігу у хворих на 

ЦП. У пацієнтів з ЦП та синтропічною ЦКМП переважає вплив збільшеного 

вмісту Е-1 (16,10 пґ/мл), реніну (301,46 пґ/мл) та МНП (1115,23 пґ/мл), а у 

пацієнтів з ЦП та синтропічною артеріальною гіпотензією переважає вплив 

надмірної кількості оксиду азоту, про що свідчить збільшений вміст цҐМФ 

(65,19 нмоль/мл), й гіперальдостеронізм (448,25 пґ/мл).  

Вперше, використовуючи метод лінійної реґресії, ми вивчили патолоґічні 

зв’язки між гуморально-метаболічними чинниками і виявили, що у хворих на 

ЦП із синтропічними ураженнями системи кровообігу коефіцієнти залежності 

відмінні між собою та від показників у хворих на ЦП без синтропічного 

ураження системи кровообігу. Серед усіх досліджуваних нами ґруп лише у 
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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 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).  

Використовуючи статистичний аналіз підрахунку шансів правильно 

встановити діаґноз, ми виявили, що 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 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.  

Підсумувавши отримані нами результати, власний клінічний дослід та 

інформацію з новітніх літературних джерел ми модифікували стандартну схему 

лікування хворих на ЦП із синтропічною ЦКМП додавши β-адреноблокатор із 

α-блокувальними властивостями карведілол та кардіо- та гепатопротектор 

тіотріазолін, так як вони здатні нормалізувати симпатичні та парасимпатичні 
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впливи, позитивно впливати на ендотеліальну дисфункцію, зокрема знижувати 

вміст Е-1, проявляти виражені мембраностабілізувальні, протизапальні, 

антипроліферативні, антиапоптичні, антиоксидантні властивості. А також 

карведілол здатний знижувати активності реніну плазми і зменшувати його 

виділення, попереджувати активацію ґенів та чинників транскрипції за 

наявності процесів ремоделювання, забезпечувати зменшення спланхнічного 

повнокрів’я, знижувати портальний тиск та попереджувати затримку рідини в 

орґанізмі, а тіотріазолін – поліпшувати процеси метаболізму міокарда, 

підвищувати його скоротливу здатність, сприяти нормалізації серцевого ритму, 

проявляти виражені гепатопротекторні властивості. За наявності у хворих на 

ЦП із синтропічною вторинною ЦКМП підстав для призначення β-

адреноблокаторів (варикозно розширені вени стравоходу тощо)доцільно обрати 

з-поміж медикаментів цієї ґрупи карведілол у максимально переносимому 

дозуванні (до частоти серцевих скорочень ≥55 уд./хв), а якщо підстав немає – 

призначити його у мінімальному дозуванні (по 1 таблетці (3,125 мґ) зранку і 

ввечері під час їди). Також вважаємо за доцільне додати у пацієнтів із ЦП та 

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

пацієнтів із ЦП та ЦКМП ІІ і ІІІ ступенями тяжкості – тіотріазолін 

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

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

Оцінивши якість життя хворих на ЦП з ЦКМП до і після лікування 

виявлено покращення стану пацієнтів обох ґруп, проте лише у пацієнтів, що 

отримували модифікований нами лікувальний комплекс, спостерігався 

достовірно виражений позитивний ефект – підвищення якості життя на 44,95 %. 

Відповідно до результатів оцінки ефекту лікування дослідниками, обидві 

лікувальні схеми мали позитивний ефект, проте за якісним показниками 

стандартний лікувальний комплекс достовірно поступався модифікованому 

алґоритму.  

Пацієнтам із ЦП та синтропічною артеріальною гіпотензією І і ІІ ступенів 

тяжкості доцільно призначати івабрадин по 1 таблетці (5,0 мґ) зранку після їди, 
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що забезпечить підвищення тонусу парасимпатичного відділу вегетативної 

нервової системи. Пацієнтам з ЦП та артеріальною гіпотензією ІІІ ступеня 

тяжкості рекомендуємо підвищувати АТ шляхом внутрішньовенного введення 

розчину альбуміну в розрахунку 1,5 ґ/кґ щонайменше впродовж десяти днів. 

Усім пацієнтам із ЦП та стійкою артеріальною гіпотензією необхідно додати 

також α-ліпоєву кислоту по 1 капсулі (600,0 мґ) зранку після їжі, завдяки її 

здатності пригнічувати синтез оксиду азоту гепатоцитами, вираженими 

антиоксидантними та гепатопротекторними властивостями. За наявності у 

хворого з ЦП та стійкою артеріальною гіпотензією асциту патоґенетично 

обґрунтованим є призначення спіронолактону завдяки його здатності 

перешкоджати зв’язуванню альдостерону з білковими рецепторами клітин 

«органів-мішеней», у дозуванні, що визначається залежно від тяжкості асциту з 

наступним переходом на підтримувальне – 1 таблетка (50,0 мґ) зранку після їжі.  

Оцінивши ефективність модифікованого лікувального комплексу у 

пацієнтів з ЦП та стійкою артеріальною гіпотензією ми виявили, що пацієнти, 

які отримували модифіковане нами лікування, відмітили значне поліпшення 

якості життя (на 40,39 %) на відміну від хворих, які отримували стандартне 

лікування (на 4,48 %), що також було підтверджено об’єктивно.  

Результати проведеного дослідження впроваджено в педагоґічну роботу 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та 

діаґностично-лікувальний лікувально-профілактичних закладів України. 

Ключові слова: цироз печінки, цирозна кардіоміопатія, артеріальна 

гіпотензія, ехокардіоґрафія, добове моніторування артеріального тиску, 

веґетативна нервова система, ендотеліальна дисфункція, ренін-анґіотензин-

альдостеронова система, клінічні маркери, лікування  
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Farmaha M. L. The characteristics and special features of syntropic damages of 

the cardio-vascular system in patients with liver cirrhosis: pathogenetic mechanisms; 
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diagnostics; treatment principles. – Qualifying scientific paper with manuscript 

copyright. 

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

sciences in specialty 14.01.02 Internal diseases (222 - Medicine). – Danylo Halytskyi 

Lviv National Medical University, 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 (LC) 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.  

After 603 patients with LC, with blood circulatory system disorder (Order of 

the Ministry of Health of Ukraine as of July 03, 2006 No. 436 On Approval of the 

Protocols of Medical Assistance Provision in the Specialty ‘Cardiology’) were 

stratified, 490 (81.26 %) patients with non-liver damages of the blood circulatory 

system disorders and 113 (18.74 %) – without them (reference group have been 

identified.  

On analyzing the frequency of the blood circulatory system disorders in these 

patients, depending on the severity of LC (patients were divided by the severity of LC 

by the C. G. Child – R. N. Pugh criteria), diseases have been outlined the frequency 

of which was changing reliably and determined as syntropic, that is the ones that have 

pathogenetic mechanisms in common with LC –secondary cirrhotic cardiomyopathy 

(CCMP) and persistent arterial hypotension.  

In the randomized way, with prior stratification by the availability of LC and 

syntropic secondary CCMP, study group A (SG) was developed (103 patients), and 

by availability of LC and syntropic persistent arterial hypotension – SG B (89 

patients).  

According to the results of echocardiography heart examination in patients 

with LC and syntropic secondary CCMP, remodeling of the left ventricle (LV) could 

be traced, as well as higher heart index and C. Tei index, as well as diastolic 
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dysfunction. Having made statistical processing of the results of echocardiogaphy, it 

was traced that С. Теі index is a complex indicator capable of reflecting the severity 

of cardiac involvement in the conditions of CCMP, therefore we recommend to use it 

to classify CCMP by the degrees of severity, where the Ist degree of CCMP is 

diagnosed when the index is within the range of 0.50 – 0.59, the IInd degree of 

severity – from 0.60 – 0.69, and the IIIrd degree – when the index equals 0.70 and 

more. I has been traced that heart structure and function depend on the LC severity, 

viz. in parallel with LC decompensation the interventricular septum is hypertrophied 

and, further on, LV dilatates, stroke volume increases, its derivative values and 

myocardial index of aggregate myocardium dysfunction (С. Теі index), while 

diastolic function indicators go down. 

To assess arterial blood pressure (АP) in patients with LC and persistent 

arterial hypotension, the methods of 24-hour monitoring of AP was used and 

violations of the circadian rhythm and variability of AP in patients with LC and 

persistent arterial hypotension were traced. Mean AP over a day (APmm) was pointed 

out as the most informative indicator, and, on the basis of its values, syntropic arterial 

hypotension was classified into three degrees of severity: the Іst degree of severity 

when APmm is within 76 mm of mercury - 80 mm of mercury, the ІІnd degree of 

severity – 70 mm of mercury - 75 mm of mercury, and the ІІІrd degree – when the 

figure is under 70 mm of mercury. It has been established that in parallel with a 

higher degree of severity of the main liver disease there also increases the severity of 

syntropic persistent hypotension, while the daily index and variability index of AP 

remain almost the same in each phase of liver damage.  

Through the study of the heart rate variability the condition of the autonomic 

nervous system has been researched. It has been established that patients with LC 

with syntropic blood circulatory system disorders are characterized by the vegetative 

imbalance and low total activity of the vegetative impact on the heart rate as well as 

special dynamics of the indicators of the percentage structure of the overall spectral 

capacity. It depends on the clinical variant of syntropic damage – in patients with LC 

and secondary CCMP regulation of internal processes takes places as the result of 



10 

 

humoral and metabolic factors, with simultaneous effect of the sympathetic and 

reduced activity of parasympathetic nervous system, while in patients with LC and 

syntropic arterial hypotension – only as the result of humoral and metabolic factors of 

both the sympathetic and parasympathetic parts of the nervous system.  

Using immunoenzymatic assay, the endothelium dysfunction indicators 

(endothelin-1 (Е-1) and cyclic guanosine monophosphate (cGMP) have been studied, 

which prove the dynamics of nitric oxide), renin-angiotensin-aldosterone system 

(RAAS) (renin and aldosterone) and brain natriuretic peptide (BNP). It has been 

traced that cGMP, Е-1, rennin, aldosterone and BNP are involved in the pathogenesis 

of co-morbid syntropic damages of the blood circulatory system in patients with LC. 

In patients with LC and syntropic CCMP there dominates the impact of increased 

content of Е-1 (16.10 pg/ml), renin (301.46 pg/ml) and BNP (1,115.23 pg/ml), while 

in patients with LC and syntropic arterial hypotension there dominates the effect of 

excessive nitric oxide content, that testifying to the increased content of cGMP (65.19 

emole/ml) and hyperaldosteronism (448.25 pg/ml).  

For the first time, using the linear regression method, we recorded pathological 

links between the humoral and metabolic factors and identified that in patients with 

LC with syntropic damages of the blood circulatory system dependence factors are 

different from one another and from the figures characteristic of patients with LC 

without syntropic blood circulatory system damages. We have recorded that in 

patients with LC and secondary CCMP the largest amount of renin accompanies the 

synthesis of a unit of aldosterone (β-factor 0.40), and the largest amount of 

aldosterone is released in total from a BNP unit (β-factor 1.83). And also, only in 

patients with LC and secondary CCMP there is a connection between BNP and Е-1 

release (β-factor 0.01) and aldosterone and Е-1 (β-factor -0.02). In patients with LC 

and arterial hypotension the synthesis of the largest amount of renin in parallel with 

release of BNP has been recorded (β-factor 1.96), and the synthesis of the largest 

amount of cHMP in response to release of a Е-1 unit (β-factor 4.45) can be traced as 

well as the synthesis of almost the same amount as in patients with LC and CCMP – 

in response to the release of a unit of aldosterone (β-factor 7.38). In patients of the 
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RG with LC and without the syntropic damage of the blood circulatory system no 

connection between aldosterone and Е-1 has been traced, the same as between Е-1 

and cGMP, BNP and Е-1, BNP and aldosterone and BNP and renin, unlike in the SG. 

But in this group of patients the highest growth of cGMP has been traced, as 

compared to SG, in parallel with the release of a unit of renin (β-factor 0.60), as well 

as that of cGMP in parallel with the release of a unit of BNP (β-factor 4.78) and Е-1 

in parallel from a unit of renin (β-factor -25.07).  

Using statistical analysis of the estimated chances to set the right diagnosis, we 

have traced that combination of claims of nausea, biliousness of sclera and 

ochrodermia in patients with LC as well as absence of the ‘arachnogastria’ symptom 

enables to state with 97.09% sensitivity, 98.02% specificity and 97.70% accuracy 

availability of syntropic CCMP. And combination of claims of pain in the right 

hypochondrium, availability of ascites, hepatomegaly, splenomegaly and 

telangiectasia allow to talk about syntropic persistent arterial hypotension with 

85.39% sensitivity, 98.61% specificity and 94.75% accuracy, which should be used 

in the diagnostic process.  

On summarizing the results obtained, our own clinical experience and 

information from the recent literature, we have modified the standard scheme of 

treating patients with LC with syntropic CCMP, adding β-adrenoblocker with α-

blocking properties carvedilol and cardio- and hepatoprotector tiotriazolini, since 

they are capable of normalizing sympathetic and parasympathetic effects, have a 

positive effect on the endothelial dysfunction, in particular, reduce Е-1 content, show 

expressed membrane-stabilizing, anti-inflammatory, antiproliferative, antiapoptotic, 

antioxidant properties. Also, carvedilol is capable of reducing activity of plasma renin 

and decreasing its release, preventing activation of genes and transcription factors in 

case of availability of re-modeling processes, ensuring reduction of splanchnic 

plethora, reducing portal pressure and preventing fluid retention in the body, while 

tiotriasolini – of improving myocardium metabolism processes, increasing its 

contractility, contributing to heart rate normalization, showing well-manifested 

hepatoprotective properties. In case there are grounds for prescribing β-
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adrenoblockers (varicosity of esophagus, etc.) in patients with LC with syntropic 

secondary CCMP, carvedilol in the maximum tolerable dosage (against heart rate ≥ 

55 strokes/min) should be chosen out of the medications of this group, and if there 

are no such grounds – it should be prescribed in the minimum dosage (1 pill (3.125 

mg) in the morning and in the evening at mealtimes). We also consider it to be 

expedient to add in patients with LC and CCMP of the Іst degree of severity 

tiotriasolini, 1 pill (100.0 mg) three times a day, and in patients with LC and CCMP 

of the ІІnd and ІІІrd degrees of severity – tiotriasolini intramuscularly, 2.0 ml of the 

2.5 % solution (50.0 mg) three times a day during five days, and further – 1 pill 

(100.0 mg) three times a day.  

Assessment of the quality of life of patients with LC with CCMP before and 

after treatment has identified improved condition of the patients of both groups, but 

only patients treated with the treatment complex modified by us showed a reliably 

manifested positive effect – quality of life improved by 44.95%. According to the 

results of assessment of the treatment effect by the researchers, both treatment 

schemes had a positive effect, but in terms of qualitative indices, the standard 

treatment complex was reliably worse than the modified algorithm.  

Patients with LC and syntropic arterial hypotension of the Іst and ІІnd degrees 

of severity should be prescribed ivabradine, 1 pill (5.0 mg) in the morning before 

meals, that will ensure parasympathetic overdrive in the autonomic nervous system. 

Patients with LC and arterial hypotension of the ІІІrd degree of severity are 

recommended to increase AP via intramuscular administration of albumin solution at 

the rate of 1.5 g/kg at least over the period of ten days. All patients with LC and 

persistent arterial hypotension should also be given α-lipoid acid, 1 capsule (600.0 

mg) in the morning before meals, due to its capacity to suppress nitric oxide synthesis 

by hepatocytes, expressed antioxidant and hepatoprotective properties. In case 

patients with LC and persistent arterial hypotension have acsytes, it would be 

pathogenetically well-grounded to prescribe spironolactone due to its capacity to 

prevent binding of aldosterone with protein receptors of the cells of ‘organs-targets’, 
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in the dosage determined depending on the severity of ascytes, with further transition 

to maintenance dose – 1 pill (50.0 mg) in the morning before meals.  

Having assessed the efficacy of the modified treatment complex in patients 

with LC and persistent arterial hypotension, we have traced that patients who 

underwent treatment modified by us shows a considerable improvement of QL (by 

40.39 %) unlike patients who underwent standard treatment (by 4.48 %), which fact 

has also been confirmed objectively.  

The results of the study have been used in the scientific and research work of 

related higher educational institutions of Ukraine as well as in the diagnostic-

treatment, treatment-and-prophylactic institutions of Ukraine. 

 

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

echocardiography, 24-hour ambulatory blood pressure monitoring, autonomic 

nervous system, endothelial dysfunction, renin-angiotensin-aldosterone system, 

clinical markers, treatment. 
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ВТСЛШ – відносна товщина стінки 

лівого шлуночка 

ГІЧ – індекс часу гіпотензії 

ДАТ – діастолічний артеріальний тиск 
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Е-1 – ендотелін-1 

ЖЗ – життєздатність  

ЗЗ – загальне здоров'я 

ІБ – інтенсивність болю  

ІВ – індекс варіабельності 

ІММ ЛШ – індекс маси міокарда 

лівого шлуночка 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. 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 [66, 67, 69, 70]. 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 прАТацездатності, інвалідизацію та 

нерідко смерть хворих [36, 39]. Серед них ураження системи кровообігу 

діаґностуються у 80,0 % [39] – 90,0 % [47] хворих на ЦП, вважаються 

ключовими у виникненні поліорґанної недостатності [36, 179] та основними 

чинниками смерті [179]. 

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. Такі пацієнти скаржаться переважно на 

малоінтенсивний біль у ділянці серця, відчуття нестачі повітря, задишку, 

серцебиття, швидку втомлюваність, низьку працездатність тощо [28, 77, 151, 

177]. Це вимагає їх детальної характеристики, визначення чітких критеріїв 

тяжкості та особливостей перебігу.  

Патоґенез синтропічних коморбідних уражень системи кровообігу у 

хворих на ЦП досліджують учені починаючи з 90-х років ХХ ст., але багато 



23 

 

аспектів ще й досі залишаються не вивчені. Ключовим вважається 

фіброзування печінки, компенсаторне збільшення вмісту місцевих 

вазоконстрикторів та зростання портального тиску [90, 93, 120, 121, 141] ), що 

призводить до розбалансування у системі місцевих вазоконстрикторів та 

вазопресорів і стає причиною ураження серця [244] та порушення гемодинаміки 

[106, 134, 138]. Додатково, внаслідок шунтування крові та зниження 

дезінтоксикаційної функції печінки, накопичуються вазоактивні субстанції із 

потужними судинорозширювальними властивостями [91], у відповідь на що 

активуються центральні вазоконстрикторні системи (ренін-анґіотензин-

альдостеронова система (РААС), арґінін-вазопресинова та симпатична нервова 

система) [132, 142]. Однак досі залишається не визначена роль вазоактивних 

чинників у формуванні синтропічних коморбідних уражень системи 

кровообігу, не вивчено їх взаємозв’язки між собою. 

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.  

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. Тема 

дисертаційної роботи затверджена вченою радою Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (протокол № 6 

від 18 березня 2014 р.) і 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. 
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Мета і завдання 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. 

Для досягнення мети нами поставлена низка завдань:  

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 
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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) 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); 
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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 

коморбідних уражень системи кровообігу у хворих на ЦП, особливостей їх 

перебігу, патоґенетичних механізмів та їх клінічних маркерів і доведено його 

ефективність. 

Практична цінність отриманих результатів. Обґрунтовано доцільність 

комплексного обстеження хворих на ЦП, зокрема кардіоваскулярного, з метою 

діаґностики синтропічних коморбідних уражень орґанів системи кровообігу.  
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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 



28 

 

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, 

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, присвяченої 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.), 
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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 року на засіданні кафедри 

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

пропедевтики внутрішньої медицини № 1 та 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 та структура дисертації. Дисертація викладена на 249 сторінках 

комп’ютерного набору, з яких 123 сторінок 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. 
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РОЗДІЛ 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ СИСТЕМИ 

КРОВООБІГУ У ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ ЯК ХВОРОБИ  

З ПОЛІОРҐАННИМ УРАЖЕННЯМ: ПАТОҐЕНЕЗ; ДІАҐНОСТИКА; 

ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ЇЇ УРАЖЕНЬ (огляд літератури) 

 

1.1 Сучасні погляди на етіолоґію та патоґенез синтропічних уражень 

системи кровообігу у хворих на цироз печінки 

 

В останні роки спостерігається тенденція до зростання захворюваності на 

ЦП унаслідок незадовільної еколоґії, надмірного вживання алкоголю, 

збільшення числа вірусних уражень печінки, неправильного й нераціонального 

харчування та вживання лікарських засобів [61, 67, 88]. Медичне й соціальне 

значення ЦП визначається також високою інвалідизацією – показник 

інвалідності становить 0,8 на 10 тис. працездатного населення [61, 67], та 

досить високою смертністю – 13,6–25,3 випадків на 10 тис. населення у 

розвинутих країнах [61, 64]. Поширеність хвороб печінки, невпинне його 

зростання, переважне ураження осіб працездатного віку, значний відсоток 

ускладнень, не завжди ефективні методи лікування, висока смертність та 

велика економічна шкода, що її завдають ці хвороби, ставлять перед 

медициною ціле коло проблем, які вимагають негайного розв’язання.  

ЦП, як кінцева стадія усіх хронічних дифузних хвороб печінки, 

характеризується істотним зменшенням кількості гепатоцитів, які 

функціонують, фіброзом, перебудовою паренхіми та судинної архітектоніки 

печінки, формуванням вузлів реґенерації, появою шунтів між портальною і 

центральними венами в обхід клітин печінки, а надалі виникненням портальної 

гіпертензії та печінкової недостатності [72]. Основні причини виникнення ЦП 

(більш ніж у 80,00 % випадків) – віруси гепатитів В і С та надмірне вживання 

алкоголю. Серед інших причин – неалкогольний стеатогепатит, спадково 

зумовлені порушення обміну речовин, дефіцит α-1-антитрипсину, автоімунні 
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порушення, хвороби жовчовивідних шляхів із тривалим внутрішньо- і 

позапечінковим холестазом, хронічна недостатність кровообігу, порушення 

венозного відтікання з печінки (синдром G. Budd –  H. Chiari, констриктивний 

перикардит), а також аліментарна недостатність (дефіцит білків, вітамінів і 

ліпотропних факторів) тощо [88].  

Інтерністи розглядають печінку як один із ключових орґанів 

міжсистемних і міжорґанних взаємовідносин в орґанізмі. Як відомо, гепатоцити 

беруть участь у різноманітних метаболічних процесах, що відбуваються в 

орґанізмі людини. Клітини печінки метаболізують велику кількість ендоґенних 

(наприклад, білірубін) та екзоґенних (наприклад, етанол і парацетамол) 

речовин, які можуть бути токсичними для орґанізму. Це визначає печінку як 

орґан, що виконує функцію особливого біолоґічного бар’єра орґанізму. Окрім 

цього, печінка бере участь у білковому, вуглеводному, мінеральному, ліпідному 

і піґментному обміні, синтезує енерґетичний і пластичний субстрат, необхідний 

для діяльності й процесів реґенерації інших орґанів і тканин [109]. Цим можна 

пояснити факт, що всі ураження печінки супроводжуються порушеннями 

метаболічного гомеостазу, а отже, ураженням інших орґанів і систем. Якщо 

ушкоджується печінка, серед клінічних проявів хвороби виникають також 

низка міжорґанних і міжсистемних синдромів, таких як гепаторенальний, 

гепатолієнальний, гепатоцеребральний, гепатопанкреатичний, 

гепатоґастральний, гепатопульмональний, ознаки ураження системи 

кровообігу, зміни реолоґічних властивостей крові тощо [39].  

Доведено, що у хворих на ЦП з’являються кардіоваскулярні ускладнення, 

які об’єднують серцеву дисфункцію та зміну типу системної гемодинаміки. Ці 

ускладнення вивчають як в Україні, так і за її межами передусім через їх значне 

поширення (трапляються у 90,00 % пацієнтів із суб- та декомпенсованим ЦП 

[36]). Особливий інтерес науковців до цієї теми пояснюється доведеною 

провідною патоґенетичною роллю кардіоваскулярних уражень у виникненні 

поліорґанної недостатності, збільшенням летальних випадків, особливо за 
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умови декомпенсації патолоґічного процесу та ускладненим лікуванням таких 

хворих [36, 39, 179, 185]. 

Повідомлення про випадки ураження системи кровообігу за умов ЦП 

подибуємо у трактатах лікарів античного світу (Cappadocien Aretacus і Claudius 

Galenus), які вважали, що ураження травної системи провокують певні зміни в 

серці [54]. Наступна згадка датується 70-ми роками ХІХ ст., коли незалежно 

один від одного Н. П. Васильев і L. T. J. Landouzy описали зміни під час 

аускультації серця (систолічний шум, ослабленість тонів тощо), що виникали у 

хворих на жовтяницю. Г. А. Моргунов і співавт. [54] згадують низку праць 

учених ХІХ–ХХ ст., присвячених порушенням діяльності системи кровообігу в 

хворих із ураженнями печінки, які виявлялися задишкою, серцебиттям, 

перебоями у роботі серця.  

У 1953 р. H. J. Kowalski та W. H. Abelmann, обстеживши 22 хворих на ЦП, 

виявили знижений загальний периферійний опір судин, гіперволемію зі 

зменшеним ефективним об’ємом крові, а також підвищений серцевий викид у 

спокої та об’єднали отримані результати терміном «гіпердинамічний тип 

кровообігу» [147]. Згодом з’ясовано патофізіолоґічну основу цих змін – 

периферійну та центральну вазодилятацію. Основною причиною виникнення 

зміни типу кровообігу тоді вважали вплив алкоголю, а також порушення 

білкового обміну внаслідок гепатоцелюлярної недостатності [38, 257], 

порушення антитоксичної функції печінки з накопиченням певної токсичної 

субстанції [110] та ушкодження бар’єрної функції, що призводить до надлишку 

вазоактивних амінів [71]. Патолоґічна роль останніх полягала в розширенні 

периферійних судин і виникненні характерних кардіоваскулярних уражень 

[224]. 

Експериментальні моделі тварин, що їх активно розробляли з початку  

80-х років минулого століття, дали змогу розпочати вивчення основних 

молекулярних механізмів утворення, а також особливостей типу кровообігу 

[246]. І лише в 1990–2000 рр. висунуто основні гіпотези формування 
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гіпердинамії та доведено провідну роль останньої у виникненні поліорґанної 

недостатності у хворих на ЦП [248].  

За результатами досліджень кінця 50–60-х років ХХ ст. у хворих на ЦП 

було виявлене тяжке порушення скоротливої здатності ЛШ у відповідь на 

введення анґіотензину та стресові подразники (фізичне навантаження, 

вживання їжі, стимулювання іншими фармаколоґічними засобами тощо) [216]. 

Першими переконливими доказами втягнення в патолоґічний процес серцевого 

м’яза у пацієнтів із ЦП стали результати неспецифічних (збільшені порожнини 

серця [166, 196, 225], переважно за рахунок правих відділів [165]) і 

гістолоґічних (набухання міофібрил, сарколіз і склероз [38], вакуолізація ядер і 

цитоплазми, відкладання ліпофусцину в плазмі, фраґментація міофібрил і 

розмитість смугастого малюнка [114, 165], міоліз, коаґуляційний некроз, 

жирова деґенерація, наявність ліпохромних елементів і кислих 

мукополісахаридів, каріолізис, каріопікноз та інтерстиціальні – набряк, фіброз, 

великоклітинна інфільтрація інтерстицію, набряк стінок дрібних судин [225]) 

морфолоґічних досліджень, проведених у середині ХХ ст. Такі зміни міокарда 

деякі автори оцінювали як наслідок кардіотоксичного впливу алкоголю [119, 

154] чи вірусної інвазії [125]. Проте 1986 р. C. Caramelo і співавт. [95] в 

дослідах на щурах довели неалкогольну етіолоґію ЦКМП, що ускладнює ЦП. У 

1989 р. S. Lee припустив, що ураження серця є наслідком основного недуги 

[154], у 1996 р. він спільно з Z. Ma [167] запропонував для позначення 

синдрому серцевої дисфункції термін «цирозна кардіоміопатія». Спеціально 

створена робоча ґрупа експертів на Всесвітньому конґресі ґастроентеролоґії 

(Монреаль, 2005 р.) сформувала визначення ЦКМП, як синдрому, що об’єднує 

пригнічену скорочувальну відповідь на стрес і/або порушення діастолічної 

релаксації та типову електрофізіолоґічну аномалію – подовження інтервалу  

Q–T [188, 204]. 

Проблема взаємовідносин кардіоваскулярної системи та печінки 

актуальна із огляду на значне поширення хвороби, а також удосконалення 

можливостей діаґностики. Це своєю чергою дає змогу на якісно новому рівні 
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вивчити стан системи кровообігу, докладно оцінити морфолоґічні й 

функціональні зміни як самої печінки, так і серця та судин.  

Доведено, що кардіоваскулярний гомеостаз у хворих на ЦП асоційований 

із наявністю й тяжкістю портальної гіпертензії та гепатоцелюлярної 

недостатності [36, 39, 136]. Але чинники, які призводять до ураження системи 

кровообігу, досі остаточно не з’ясовані. Більшість науковців у працях останніх 

30 років схиляються до думки про ключову роль у патоґенезі серцево-судинних 

ускладнень зростання тиску у ворітній вені. Ще у 80-х роках минулого століття 

констатовано, що гепатоцелюлярна недостатність не є обов’язковою умовою 

формування серцево-судинних змін. На відміну від зростання портального 

тиску, що виступає ключовою ланкою – у пацієнтів із портальною гіпертензією, 

спричиненою венозною обструкцією, у яких функція печінки не була 

порушена, спостерігалося ураження гемодинаміки та серця [150], а в 

експериментальній моделі собак із ЦП без внутрішньопечінкової гіпертензії 

змін функціонального стану системи кровообігу не зафіксовано [155]. 

Найбільш імовірно за наявності портальної гіпертензії та виникнення 

портосистемних колатералей відбувається викид надмірної кількості 

гуморальних молекул. Згідно з цією гіпотезою на початку хвороби фіброзивний 

процес у тканині печінки, що передбачає перебудову як часточково-балкової 

структури, так і артеріовенозного русла, призводить до зростання портального 

тиску, збідненого кровопостачання орґана та, як наслідок, компенсаторного 

місцевого підвищення вмісту вазоконстрикторів, зокрема Е-1 [90, 93]. 

Як відомо, Е-1 – вазоактивний біциклічний поліпептид, один із трьох 

ізомерів ендотелінів, що утворюються під впливом 

ендотелінперетворювального ферменту. Ефект Е-1 залежить від його 

концентрації – за незначної кількості розширюються судини (вплив на ЕВ-

рецептори), а за більш високої – значною мірою звужуються (активація ЕА-

рецепторів). Пептид у високих концентраціях здатний виявляти найпотужніший 

судинозвужувальний вплив через активацію G-білка й фосфоліпази С з 

подальшим підвищенням умісту йонів Са2+ у клітинах і скороченням міоцитів, а 
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також паралельним гальмуванням синтезу NO – основної молекул з 

судинорозширувальними властивостями [103, 137, 250]. У експериментальних 

моделях щурів із ЦП виявлено значне зростання як щільності ендотелінових 

рецепторів у судинах печінки, так і концентрації пептиду [250]. Така ж ситуація 

спостерігається й у хворих на ЦП, у яких концентрація Е-1 і ендотеліну-3 була 

значно вища порівняно з контрольною ґрупою (КҐ) [104, 148, 187, 195]. Уміст 

вазоконстриктора у них корелював з тяжкістю ЦП згідно з критеріями C. G. 

Child – R. N. Pugh та ступенем варикозного розширення вен стравоходу, була 

вищою у хворих із асцитом порівняно з хворими без нього [148]. За іншими 

дослідженнями кореляційного зв’язку не спостерігалося ні з ознаками 

печінкової дисфункції (білірубіном, протромбіновим часом чи кількістю балів 

за шкалою MELD) [104], ні з наявністю асциту чи портокавальним ґрадієнтом 

тиску [144, 166].  

Окрім Е-1 іншими чинниками, що підвищують внутрішньопечінковий 

судинний опір, вважаються продукти 5-ліпоксиґеназного (цистеїнлейкотрієни) 

та циклооксиґеназного (тромбоксан А2) шляхів [120, 121]. 

Висока концентрація судинозвужувальних речовин та глибокі структурні 

зміни артеріовенозного русла зумовлюють такий високий опір, що навіть 

внутрішньосудинне активування вазодилятаційних механізмів не допомагає 

нормалізувати тонус судин [90, 149, 163, 186, 244]. Як наслідок, описані зміни 

внутрішньопечінкового судинного русла не лише не покращують ґазообмін у 

патолоґічно зміненій печінці, але й остаточно формують і поглиблюють 

гіпертензію у системі ворітної вени. Високий портальний тиск своєю чергою 

запускає нові механізми «порятунку» – зростання вмісту системних 

вазодилятаторних субстанцій, вплив яких і стає ключовою ланкою у порушенні 

системної гемодинаміки [106]. Серед останніх NO є найпотужнішим і зумовлює 

розширення судин за допомогою стимуляції ґуанілатциклази й утворення 

цҐМФ в гладеньких м’язах судин [106, 134, 138, 178]. Молекула синтезується з 

L-арґініну під впливом родини NO-синтаз: індуцибельної, нейрональної та 

ендотеліальної [172, 182, 245]. Окрім портального тиску додатковий 
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стимулювальний вплив на активність NOS та перевиробництво NO чинять: 

бактерійний ендотоксин [215] через збільшення концентрації фактора некрозу 

пухлин-α (для ендотеліальної NO-синтази); запальні цитокіни (інтерлейкін-1, 

інтерлейкін-6) [203]; чинник росту ендотеліальних судин і механічні 

подразники [173, 174, 178]. 

Результати численних досліджень свідчать про підвищення активності 

NO-синтази у щурів і людей, зокрема про те, що вирішальну роль у 

надпродукуванні NO відіграє ендотeліальна NO-синтаза [239]. Сироватковий 

вміст NO в дослідній ґрупі значно перевищують контрольні величини [80]. 

Спостерігається також підвищена концентрація нітратів і нітритів у плазмі 

крові, сечі, асцитній рідині [80] та видихуваному повітрі хворих на ЦП [182], 

які корелюють не лише з тяжкістю хвороби печінки, але й зі ступенем 

порушення гемодинаміки [182]. 

Паралельно з NO активується і потенційно може брати участь в ураженні 

кардіоваскулярної системи низка інших ендоґенних речовин, зокрема, оксид 

вуглецю – ендоґенний ґаз із судинорозширювальними властивостями, які, 

проте, значно слабші ніж властивості NO [106, 193, 230]. Вазодилятаційна 

здатність оксиду вуглецю зумовлена активацією розчинної ґуанілілциклази, що 

призводить до збільшення цҐМФ [193], а також іншим шляхом – через 

активацію Са2+-активних калієвих каналів незалежно від цҐМФ [139]. У 

дослідах на щурах із експериментальним ЦП виявлено, що чадний ґаз 

продукується синерґічно з NO в аорті й артеріях брижі під впливом 

індуцибельної гемооксиґенази [98]. Інтраперитонеальне введення тваринам 

цинку протопорфірину – селективного інгібітора ферменту, значно поліпшує 

стан кровообігу [98]. Дослідження в плазмі крові вмісту карбоксигемоґлобіну, 

що утворюється внаслідок сполучення оксиду вуглецю з гемоґлобіном, 

показало його підвищення у хворих на ЦП [105], а також прямий кореляційний 

зв’язок із наростанням тяжкості патолоґічного процесу в печінці згідно з 

класами C. G. Child – R. N. Pugh [206].  
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За результатами недавніх досліджень, аналоґічними з NO і оксидом 

вуглецю властивостями володіє сірководень – ендоґенний ґаз, що утворюється з 

цистеїну під впливом трьох ферментів цистатіонін-γ-ліази, цистатіонін-β-

синтази та 3-меркапто-сульфуртрансферази [108, 127, 260]. Проте його 

механізм дії дещо інший: сірководень активує АТФ-чутливі калієві канали у 

клітинах гладкої мускулатури, тим самим призводячи до вазодилятації. 

Доведено, що наявна за умов ЦП ендотоксимія стимулює цистатіонін-γ-ліазу та 

відповідно перевиробництво вазодилятаторної субстанції [99]. Надмірну 

активність мРНК цистатіонін γ-ліази та надпродукування H2S виявлено в аорті 

[78, 108], брижових артеріях [99], ворітній вені [78] щурів з експериментальним 

ЦП. NO здатний стимулювати синтез сірководню, який може індукувати 

гемоксиґеназу та впливати на синтез іншого ендоґенного ґазу – оксиду вуглецю 

[212]. 

Вазодилятаційні властивості виявляє також простациклін (простаґландин 

I2) – високоактивний метаболіт арахідонової кислоти, що синтезується під 

впливом циклооксиґенази у відповідь на фізичні та гуморальні стимули [171]. 

Він активує аденілатциклазу, збільшує внутрішньоклітинну концентрацію 

циклічного аденозин-монофосвату і знижує чутливість міоцитів до кальцію 

[139, 218]. Його роль у формуванні спланхнічної вазодилятації за умов ЦП 

підтверджена низкою досліджень із використанням індометацину, який, 

знижуючи концентрацію простаґландину, сприяв покращенню системної 

гемодинаміки [231]. Підвищену концентрацію сполуки виявлено як у кроликів 

із експериментальною портальною гіпертензією [106], так і у хворих на ЦП 

[124]. Описують також патоґенетичну роль простацикліну у формуванні 

портокавальних шунтів і цирозної ґастропатії [106, 203]. 

Проте надмірне розширення судин не може нормалізувати ні 

спланхнічний, ні, що більше, печінковий кровообіг, а лише призводить до 

надмірного припливу крові дилятованими судинами, що додатково підвищує 

судинний опір у системі ворітної вени. У разі високого портального тиску 

виникає прямий зв’язок між ворітною та порожнистими венами, обминаючи 
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печінку, – портокавальні шунти. Шунти утворюються внаслідок відкриття 

існуючих шляхів або через неоваскуляризацію [232], опосередковану головним 

чином чинник росту ендотеліальних судин [79, 111]. Шунтування крові в обхід 

печінки та порушення її детоксикаційної функції призводять до уповільнення 

деґрадації та накопичення циркуляторних вазоактивних субстанцій із 

потужними судинорозширювальними властивостями: ендоґенних канабіноїдів і 

опіоїдів, ґлюкаґону, адреномедуліну, ендотеліального вазодилятаторного 

гіперполяризаційного чинника тощо. Надлишок останніх у поєднанні з впливом 

ендоґенних вазодилятаторів, що надмірно продукуються, провокує наростання 

порушень гемодинаміки і замкнення «хибного кола» [91, 188, 254]. 

Серед циркуляторних вазоактивних сполук на особливу увагу 

заслуговують ендоґенні канабіноїди (ендоканабіноїди) – ліпідні молекули, які є 

біохімічними реґуляторами багатьох фізіолоґічних процесів, наявні в 

структурах центральної нервової системи та периферійних тканинах, включно з 

печінкою [234]. Вважається, що механізм виникнення ендоканабіноїд-

опосередкованої гіпотензії подібний до механізму виникнення ендотоксичного 

шоку [86, 145] з обов’язковою участю в цьому процесі бактерійного 

ендотоксину [217]. S. Batkai зі співавт. виявили в ізольованих моноцитах щурів 

з індукованим CCl4 ЦП вдвічі-втричі вищу концентрацію анандаміду, ніж у КҐ, 

а також надмірну активацію СВ1 рецепторів ендотелію судин брижі [86]. За 

блокади ендоканабіноїдних рецепторів за допомогою їх антаґоніста SR141716A 

не лише зростав середій АТ [86, 217] і загальний периферійний опір [217], але й 

уповільнився спланхнічний кровообіг [86] та підвищився судинний тонус 

артерій брижі щурів із біліарним цирозом [97, 107].  

Такі ж результати отримані в досліді з використанням АМ251 – 

селективного антаґоніста СВ1 – у щурів із ліґатурою на жовчевій протоці [181]. 

В ізольованих моноцитах периферійної крові хворих на ЦП спостерігалося 

зростання концентрації анандаміду [86]. Проте кількість ендоканабіноїдів не 

корелювала з тяжкістю ураження печінки згідно з класами C. G. Child –  

R. N. Pugh чи з будь-якими гемодинамічними показниками [39]. Додатково, на 
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думку деяких авторів [86], активація СВ1 рецепторів здатна сприяти 

надпродукуванню NO. Протилежні результати отримали J. Ros і співавт. [217], 

які описують відсутність зв’язку між обома вазодилятаторними сполуками. 

Окрім судинорозширювального ефекту стимулювання СВ1 виявляє у тканині 

печінки також профіброґенний і прозапальний, насамперед завдяки активації 

зірчастих клітин [86]. 

Описано також роль у системній вазодилятації ендоґенних опіоїдів, проте 

причину збільшення активності пептидів за умов ЦП не з’ясовано [180, 236]. У 

дослідах на щурах із експериментальним ЦП виявлено, що хронічна блокада 

опіоїдних рецепторів налтрексоном істотно збільшувала перфузійний тиск у 

судинах брижі, а отже, й значно покращувала спланхнічний кровообіг. 

Водночас у відповідь на введення налтрексону не зростала концентрація 

нітритів і нітратів, що свідчить про відсутність зв’язку між обома системами 

[180]. Спостерігалося й значне підвищення плазмових концентрацій ендоґенних 

опіоїдів у хворих на ЦП порівняно з КҐ [236]. 

Ендотеліальний вазодилятаторний гіперполяризаційний чинник – 

сполука, яка також здатна виявляти судинорозширювальні властивості. Проте 

відповідь на питання, якою саме молекулою є ендотеліальний 

вазодилятаторний гіперполяризаційний чинник, спірна. Серед основних 

претендентів: метаболіти арахідонової кислоти; моновалентний катіон К+; 

компоненти щілинних контактів; водень пероксид [136]. Вазодилятативність 

ендотеліального вазодилятаторного гіперполяризаційного чинника пояснюють 

його здатністю відкривати калій- і кальційзалежні канали у гладкій мускулатурі 

судин із подальшою активацією Na+–K+–АТФ-ази, гіперполяризацією 

гладеньком’язової клітини та відповідно зменшенням потрапляння у них йонів 

кальцію. Основною його точкою прикладання є артеріоли, а чинниками 

стимулювання – ацетилхолін, брадикініни, субстанція Р, гістамін тощо [243]. 

Активність ендотеліального вазодилятаторного гіперполяризаційного чинника 

виявляють в ізольованих артеріях брижі щурів із ЦП, і найбільш помітною вона 

стає за умови блокування NO-синтази і гемооксиґенази [85].  
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На пізніх стадіях ЦП, головно хворих із асцитом, додатково зростає 

також концентрація інших ендоґенних гуморальних судинорозширювальних 

чинників: аденозину, гістаміну, жовчних кислот [123]. 

Особливий інтерес становлять непрямі вазодилятатори – сполуки, що 

опосередкованим активуванням описаних вище молекул зумовлюють 

релаксацію кровоносних судин. Серед основних «медіаторів» вазодилятаторів 

розглядають ФНП-α, бактерійний ендотоксин і адреномедулін. 

Фактор некрозу пухлин-α – прозапальний цитокін, що продукується 

мононуклеарними клітинами у відповідь на вплив бактерійного ендотоксину. 

Його патоґенетична роль у виникненні системної вазодилятації полягає у 

стимулюванні ендотеліальної NO-синтазо-залежної надпродукції NO, що 

підтверджено дослідами на щурах із портальною гіпертензією [161] та 

біліарним ЦП, коли введення пентоксифіліну – інгібітора фактору некрозу 

пухлин-α – притуплювало васкулярні порушення [233]. У плазмі тварин із 

експериментальним ЦП та у хворих на ЦП спостерігалася підвищена 

концентрація фактору некрозу пухлин-α [100]. 

Відомо, що на пізніх стадіях ЦП завжди супроводжується ендотоксимією. 

Циркуляторний бактерійний ендотоксин не виявляє судинорозширювальних 

властивостей, проте, як уже згадувалося, активує низку субстанцій, що 

призводять до розширення периферійних судин. Серед них NO, 

ендоканабіноїди, а також фактору некрозу пухлин-α, який своєю чергою теж 

активує NO-синтазу. У системний кровообіг ендотоксин потрапляє внаслідок 

алкогольного ушкодження слизової оболонки шлунково-кишкового каналу, 

порто-кавального шунтування крові, підвищення проникності стінки кишки для 

токсину [89] і бактерійної транслокації [115]. Його патоґенетична роль 

підтверджена в експерименті з уведенням норфлоксацину, внаслідок чого 

частково зменшилися ознаки порушення системної гемодинаміки [215]. Уміст 

ендотоксину у хворих корелює з тяжкістю ЦП згідно з критеріями C. G. Child – 

R. N. Pugh [206]. 
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Адреномедулін – сильний судинорозширювальний пептид, виділений 

уперше в 1993 р. K. Kitamura і співавт. [143] із клітин феохромацитоми, 

основною функцією (прямою та непрямою, опосередкованою стимуляцією 

продукції NO) якого є вазодилятація. Адреномедулін, як посередник активації 

NO, здатний фосфорилювати й активувати протеїнкіназу В, сприяючи 

збільшенню цҐМФ і відповідно концентрації NO, що виявлено в 

експериментальній моделі щурів [201]. Це також підтверджують результати 

вивчення концентрації адреномедуліну у хворих на ЦП – підвищені 

концентрації циркулюючого адреномедуліну прямо корелювали з плазмовими 

концентраціями нітритів (стабільними метаболітами NO) [106], периферійним 

опором судин [106, 190] і тяжкістю цирозного процесу в печінці згідно з 

критеріями C. G. Child – R. N. Pugh [146]. У дослідженні [126] підвищену 

концентрацію адреномедуліну фіксували лише у пацієнтів, ЦП яких був 

ускладнений асцитом. Крім цього, у них спостерігали непрямий кореляційний 

зв’язок між вмістом вазодилятатора й АТ, швидкістю клубочкової фільтрації 

[126], кліренсом креатиніну та екскрецією натрію з сечею [146], а прямий – із 

ЧСС, концентрацією Е-1 [126], концентрацією альдостерону [126, 146], 

норадреналіну [146] та активністю реніну плазми [126, 146]. Такі результати 

свідчать про зв’язок вмісту адреномедуліну з РААС та симпатичною нервовою 

системою, а також функціональною недостатністю нирок. 

Активування вазоконстрикторних систем (РААС, арґінін-вазопресинової 

та симпатичної нервової системи) – наступний крок формування патолоґічної 

гемодинаміки – є прямим наслідком розширення периферійних судин і судин 

орґанів черевної порожнини. Системна вазодилятація призводить до 

ненормального розподілу крові в басейнах судин [132, 142]. Деякі дослідники 

виявили, що центральний (грудний) об’єм крові найчастіше зменшується, тоді 

як нецентральний (вісцеральний) у хворих на ЦП різко зростає [142, 189, 190]. 

Ефективність артеріального об’єму крові знижується, і ненормальний розподіл 

об’ємів, переважно за рахунок селезінкового повнокрів’я, робить свій внесок у 

розлад системного кровообігу [185] – виникає, а частіше поглиблюється, 
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артеріальна гіпотензія з наступним стимулюванням рецепторів серцевого 

об’єму і артеріальних барорецепторів, а також запуском судинозвужувальних 

механізмів [240, 253].  

Як відомо, РААС – гуморальна ланка реґулювання АТ та водно-

електролітного балансу в орґанізмі, активність якої залежить від 

кровонаповнення та функціональної здатності нирок, а також вмісту 

простаґландинів і низки інших вазоактивних сполук, включає анґіотензиноґен, 

анґіотензин І, анґіотензин ІІ, проренін, ренін, анґіотензинперетворювальний 

фермент і альдостерон. Припускають, що за умов ЦП активація РААС 

здійснюється внаслідок гіпоперфузії нирок [222], яка виникає через 

спланхнічну вазодилятацію та венозний застій [224]. Крім цього, виникнення 

вторинного гіперальдостеронізму асоційоване також із гепатоцелюлярною 

недостатністю – через наявну гіпоальбумінемію активний альдостерон не 

здатний зв’язатися з достатньою кількістю білка й втратити свою активність 

[44]. 

Як свідчать результати сучасних досліджень, у хворих на ЦП 

спостерігається підвищений вміст анґіотензину ІІ [164] та реніну [162, 184], а 

концентрація останнього корелює з деякими показниками печінкової 

дисфункції, але не з об’ємом циркулюючої крові [184]. Недавні дослідження 

показали, що РААС також відіграє ключову роль у фіброзі печінки [162, 164, 

194, 207], завдяки здатності анґіотензину-ІІ стимулювати печінкові зірчасті 

клітини, які, своєю чергою, підвищують активність профіброґенних молекул 

(чинника росту пухлин-β, тканинного інгібітора металопротеїнази-1 тощо) 

[164]. 

Вазопресин, або антидіуретичний гормон – це гормон гіпоталамуса, який 

бере участь у водно-електролітному обміні. Його секреція збільшує 

осмолярність плазми крові та реабсорбцію води нирками і зменшує об’єм 

позаклітинної рідини, що визначає основні ефекти гормону – збільшення 

периферійного судинного опору та підвищення АТ. У літературі згадується про 

підвищений вміст вазопресину у хворих на ЦП [90, 100]. На практиці ж 
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антаґоністи рецепторів антидіуретичного гормону активно використовуються 

для лікування таких хворих, проте вже як симптоматичний лікарський засіб з 

метою корекції набрякового синдрому [117].  

Паралельно з ендотеліальними чинниками та РААС, судинозвужувальний 

ефект виявляє ВНС, а саме її відділ – симпатична нервова система через 

адренерґічні впливи на α1- і α2-адренорецептори, опосередковані 

нейромедіатором норадреналіном. Симпатикотонія та симпатична дисфункція – 

одна з важливих і доведених патоґенетичних складових виникнення 

кардіоваскулярних уражень у хворих на ЦП, що також підтверджує підвищена 

концентрація норадреналіну в сироватці крові хворих [229, 249], яка зростає 

паралельно з наростанням тяжкості основної недуги [24, 227] внаслідок 

надвиробництва, а не порушеного його кліренсу [49, 200]. 

Наявність веґетативних дефектів за умов ЦП підтверджено низкою 

простих діаґностичних тестів, таких як опитувальники, індекс І. Кердо, проби з 

рефлекторним і фізичним навантаженням, ВСР [31, 53], що передбачають 

визначення співвідношення між активністю симпатичного та парасимпатичного 

відділів ВНС. Результати більшості таких досліджень свідчать про 

безпосередній зв'язок гіперактивності симпатичного відділу веґетатики з 

тяжкістю хвороби печінки, виживанням пацієнтів, що підтверджують її 

вторинний характер і оборотність після трансплантації печінки [183].  

Збільшена канальцева реабсорбція натрію, яка опосередкована впливом 

альдостерону, анґіотензину та α-адренерґічними стимулами, а також знижена 

екскреція води внаслідок збільшення виділення вазопресину [74] призводять до 

ще більшого розширення об’єму плазми та поглиблення патолоґічного 

кровообігу. Незважаючи на гіперактивність вазоконстрикторних систем, 

більшість судин так і залишаються розширеними [84]. Сьогодні цей парадокс 

пояснюють зниженою чутливістю судин до вазоконстрикторних впливів [122], 

що не зникає навіть після видалення ендотелію та інгібування надвиробництва 

NO. На основі результатів численних досліджень зроблено припущення, що 

дефект скорочувальної сиґналізації найімовірніше є на рівні субрецепторів 
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[198, 221] і асоціюється зі зниженням активності фосфоліпази С-β та відповідно 

утворенням інозитолтрифосфату, відповідального за внутрішньоклітинний 

приплив Са2+ [157], а також дефектною активацією Rho-кінази [241]. Остання 

своєю чергою надмірно активує MLC-фосфатазу, внаслідок чого порушується 

скорочення м’язових волокон [241]. Інші ж уважають ключовим 

патоґенетичним механізмом десенсибілізацію (G-білок)-асоційованих 

рецепторів [129], що виникає через вплив підвищених концентрацій 

анґіотензину ІІ та катехоламінів [133, 227].  

Як і патоґенез судинного ураження, механізм виникнення серцевої 

дисфункції досі остаточно не з’ясований. Пошук етіолоґічних чинників і 

механізму їх впливу ускладнює також той факт, що ЦП здебільшого є 

наслідком вживання алкоголю. Алкоголь, як відомо, здатний спричиняти як 

ЦП, так і алкогольну кардіоміопатію незалежно одне від одного. Проте 

дослідники надали низку арґументів, які свідчать на користь ЦП як основної 

причини серцевої дисфункції. Серед них найбільш вагомими вважаємо 

результати автопсій хворих із алкогольним і неалкогольним ЦП, де виявлено 

ідентичні зміни серцевого м’яза, які свідчили про наявність ЦКМП: помірний 

фіброз, субендокардіальний набряк, ядерну та ендоплазматичну вакуолізацію 

[28, 165, 191, 208]. Гіпердинамічна гемоциркуляція теоретично також здатна 

призвести до виникнення серцевої дисфункції через перевантаження серця 

кров’ю.  

Існує низка припущень щодо можливих кардіодепресивних чинників, які 

потенційно можуть брати участь у порушенні систолічної та діастолічної 

функцій серця і в електрофізіолоґічних порушеннях.  

Декомпенсування систолічної дисфункції серця виникає внаслідок 

глибокої скелетно-м’язової дистрофії, зумовленої головним чином 

кардіотоксичним впливом NO, та дисфункцією β-адренерґічної рецепторної 

системи. Стимулювання β-адренорецепторів є ключовим у скороченні 

кардіоміоцитів. Окрім рецепторів до складу системи входять гетеротримерний 

ґуанін-нуклеотидзв’язувальний (Gs-) білок і аденілатциклаза. В нормі, діючи на 
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β-адренорецептори, активуються й інші складові системи з утворенням 

циклічного аденозин-монофосвату, який своєю чергою сприяє 

внутрішньоклітинному припливу кальцію та скороченню кардіоміоцитів [244].  

Численні дослідження продемонстрували, що за умов ЦП зменшується 

щільність β-адренорецепторів [223], знижується вміст Gs-білка та порушуються 

його функції, пригнічується активність аденілатциклази і відповідно утворення 

циклічного аденозин-монофосвату [83, 149].  

Однією з причин ураження рецепторів вважається так зване зниження 

плинності мембрани, що призводить до порушення фізіолоґічних функцій і 

зміни структури біліпідного шару мембрани кардіоміоцитів [258]. Це 

відбувається унаслідок підвищення вмісту холестерину в мембрані і зростання 

співвідношення холестерин/фосфоліпіди [149].  

Зміни в плинності мембран можуть також відіграти певну роль у 

порушенні функцій Са2+- і К+-залежних йонних каналів [182], які беруть участь 

у реґулюванні судинного тонусу та потенційно можуть бути причиною не лише 

порушення скоротливої функції кардіоміоцитів і вазодилятації [203], але й 

подовження інтервалу Q–T [159]. 

Підвищена активність ендоканабіноїдної системи у хворих на ЦП [112] і 

надмірна стимуляція СВ1 призводять до інгібування аденілатциклази й 

виникнення неґативного інотропного ефекту, що виявлено в 

експериментальних моделях тварин і клінічних дослідженнях [92, 113]. 

Припускають, що ендоканабіноїди причетні до порушення скорочення у 

відповідь на стимулювання β-адренорецепторів [92]. До ушкодження β-

адренорецепторної системи призводять ендоґенні ґази – NO і оксид вуглецю 

[112, 113, 116, 151, 153, 160, 178, 214, 251], які здатні гальмувати скоротливу 

здатність міокарда підвищенням продукції цҐМФ (механізм зумовлений 

підвищеною деґрадацією циклічного аденозин-монофосфату від дії 

фосфодіестерази-2). Розглядають також інший NO-зумовлений патоґенетичний 

механізм та патоґенетичний механізм зумовлений оксидом вуглецю 

формування неґативного інотропного ефекту – надмірна кількість цҐМФ через 
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протеїнкіназу G та інші механізми пригнічує потік вільного кальцію в клітину 

[249] внаслідок значного зниження щільності рецепторів і електрофізіолоґічної 

функції L-типу кальцієвих каналів мембрани сарколеми кардіоміоцитів [214, 

251]. Надмірне стимулювання мускаринових рецепторів, які притуплені у 

хворих із ЦП, також бере участь у формуванні систолічної дисфункції міокарда 

[215]. Підвищений об’єм крові, що циркулює, як було вже описано, призводить 

до підтримання підвищеного серцевого викиду, пришвидшення ЧСС, 

підвищення УО та СІ, а відтак до перевантаження міокарда та порушення 

систолічної функції [156]. 

Часто порушення діастолічної функції асоціюють із порушенням 

білоксинтезувальної функції печінки. Унаслідок гіпоальбумінемії набухали 

м’язові волокна та відбувався розпад міофібрил із виникненням 

субендотеліального набряку міокарду, гіпертрофії і вогнищевого фіброзу, які й 

виступають патоморфолоґічною основою діастолічної дисфункції [42]. 

Причиною електрофізіолоґічних порушень міокарда може бути як 

кардіотоксичний ефект ендотоксинів, зокрема жовчних кислот, зумовлений їх 

здатністю пригнічувати автоматизм синусового вузла, так і гіпокаліємія, яка 

виникла внаслідок вторинного гіперальдостеронізму і здатна пригнічувати 

процес деполяризації в міокарді [92]. 

Підсумовуючи описане вище, зауважимо, що підвищення портального 

тиску є сиґналом, що запускає молекулярні механізми формування системної 

вазодилятації, яка найбільш яскраво виражена в спланхнічних судинах. На 

додаток до надпродукції судинорозширювальних аґентів знижується відповідь 

гладкої мускулатури на ендо- та екзоґенні судинозвужувальні впливи. 

Комплексно це спричиняє подальші зміни у кровоносному руслі й призводить, 

через вазодилятацію і зміну типу системної гемодинаміки на гіпердинамічний, 

до поліорґанної недостатності. Вазоактивні речовини, що зумовлюють 

ураження системної гемодинаміки, здатні також виявляти кардіодепресивні 

властивості й потенційно можуть брати участь у патоґенезі кардіоміопатії за 

умов ЦП. Проте такий виражений поліморфізм кардіодепресивних ефектів у 
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хворих на ЦП не дає змоги виявити основний патоґенетичний чинник у 

виникненні ЦКМП. 

Отже, можна припустити, що ураження як центральних, так і 

периферійних орґанів кровообігу відбувається паралельно за участю одних і 

тих же механізмів, до активування яких призводить хронічний дифузний 

процес у печінці, що супроводжується гепатоцелюлярною недостатністю й 

портальною гіпертензією. 

 

1.2 Сучасні засади діаґностики та лікування уражень орґанів системи 

кровообігу у хворих на цироз печінки 

 

На ранніх етапах ЦП скарг, спричинених ураженням системи кровообігу, 

найчастіше немає. У більш ніж половини суб- і декомпенсованих пацієнтів 

трапляються неспецифічні кардіальні скарги, які переважно розцінюються як 

прояв основної недуги. Здебільшого – це кардіальґії, що локалізуються на 

верхівці серця, не зв’язані з фізичною активністю й виникають без видимої на 

це причини. Багатьох пацієнтів турбують відчуття браку повітря, серцебиття, 

перебоїв у роботі серця, задишка під час навантаження і в спокої, рідше – 

затримка рідини (набряки і асцит), а також швидка втомлюваність, зниження 

працездатності [82]. 

О. А. Махтиева [52] стверджує, що з декомпенсуванням хронічного 

гепатиту у частини пацієнтів виникають анґінозний біль, перебої у роботі 

серця, серцебиття, а з виникненням ЦП – пекучий біль за грудниною та ознаки 

серцевої декомпенсації. Подібні результати отримали вітчизняні дослідники 

[68]. Під час дослідження системи кровообігу виявляли постійний чи 

періодичний біль у серці більш ніж у половини хворих на хронічний гепатит 

помірного ступеня активності, у 4/5 хворих – на хронічний гепатит вираженого 

ступеня активності, у 90,00 % хворих – на ЦП у стадії субкомпенсації та майже 

у кожного хворого (98,00 %) – на декомпенсований ЦП. Інші дослідники [64] 

стверджують, що на серцебиття та перебої у роботі серця скаржаться 1/7 
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пацієнтів із хронічним гепатитом та субкомпенсованим ЦП, а також у половини 

– з декомпенсованим ЦП. Проте лише у третини-чверті хворих на ЦП у стадії 

суб- і декомпенсації спостерігалася задишка, яка виникала під час незначного 

фізичного навантаження [68], що підтверджує ще одну особливість клінічного 

перебігу серцево-судинних ускладнень у хворих на ЦП – прихований перебіг 

недостатності ЛШ. Зниження загального периферійного опору й тонусу 

артеріальних судин різко зменшує постнавантаження на серце, запобігаючи 

формуванню тяжкої серцевої недостатності та забезпечуючи безсимтомний її 

перебіг від декількох місяців до декількох років. Тільки за умов значного 

фізичного навантаження або лікування вазоконстрикторами у таких пацієнтів 

виникають ознаки серцево-судинної недостатності. Підкреслимо, що такі 

хірурґічні процедури, як трансплантація печінки і трансюґулярне 

внутрішньосудинне портокавальне шунтування, які скеровані на нормалізацію 

гемодинаміки, призводять до появи серцевої недостатності й у 7,0–15,0 % 

стають причиною післяопераційної смерті [197, 235].  

Під час об’єктивного обстеження хворих виявляють «стиґми» 

гіпердинамічної гемоциркуляції – пальмарну еритему, гіперемійовану шкіру, 

частий пульс [188, 190]. Доведено також, що з наростанням тяжкості 

патолоґічного процесу в печінці пришвидшується ЧСС, досягаючи 

максимально високих значень у хворих на декомпенсований ЦП [188]. Окрім 

цього, ЧСС у цієї катеґорії хворих не відповідає на рефлекторні проби (шкірна 

холодова проба, проба А. М. Вальсаві), фізичні та фармаколоґічні стимули 

адекватною зміною, що отримало назву «хронотропна недостатність» [75, 76]. 

Хронотропна недостатність уперше описана в дослідженнях S. S. Lее і співавт. 

[154] і вважається проявом симпатичної дисфункції [75, 76]. Більшість 

дослідників фіксують у хворих на ЦП артеріальну гіпотензію, яка з 

наростанням тяжкості ЦП посилюється [188]. Згідно з результатами досліджень 

S. D. Spatt і співавт. [228] та F. Raaschou [213], опублікованих у 40-х роках ХХ 

ст., у хворих на гіпертонічну хворобу підвищений АТ нормалізується після 

формування ЦП, і навпаки – ураження печінки може захистити від виникнення 
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артеріальної гіпертонії [118, 132]. Такий феномен деякі дослідники описують 

урівноваженням вазоконстрикційних і вазодилятаційних впливів [132, 250]. 

Інші описують схильність таких хворих до артеріальної гіпертензії на етапі 

компенсованого ураження печінки, яка з наростанням тяжкості цирозного 

процесу трансформується у стійку гіпотензію [52]. Дехто вважає, що відсоток 

пацієнтів із підвищеним АТ зростає з наростанням тяжкості хронічних 

дифузних хвороб печінки (8,0 % серед пацієнтів із хронічним гепатитом та  

21,0 % – із ЦП) [68]. 

Дослідженню зв’язку між клінічними проявами ураження системи 

кровообігу та функціональним станом печінки присвячено дуже мало праць. У 

них описується кореляція вираженості кардіальґії, серцебиття і проявів серцевої 

декомпенсації з наростанням анемії, зі змінами у лабораторних дослідженнях 

крові, фіброзними змінами в печінці та ступенем портальної гіпертензії [52]. 

Отже, клінічних ознак втягнення у патолоґічний процес орґанів системи 

кровообігу у хворих на ЦП недостатньо й, головне, вони неспецифічні. 

Найчастіше скарг немає або їх розцінюють як прояв ураження печінки, а 

результати об’єктивного обстеження є малоінформативними. Найбільш 

специфічними видаються ЧСС, наявність «хронотропної недостатності», АТ і 

його добові коливання. Проте результати досліджень суперечливі, а тому їх не 

можна використовувати. Нам не траплялися також дослідження залежності 

клінічних проявів ураження системи кровообігу від тяжкості ураження печінки.  

Ураження кардіоваскулярної системи у хворих на ЦП можна підвердити 

як лабораторними, з визначенням низки біохімічних маркерів, так і 

інструментальними, які включають електрокардіоґрафію, допплероехоґрафію, 

ДМАТ, динамічну маґнітно-резонансну візуалізацію серця і т. ін. 

Підвищений вміст таких біохімічних показників, як передсердний та 

МНП, тропонін І розглядаються як маркери ураження кардіоваскулярної 

системи у хворих на ЦП [226, 256, 259]. Згідно з інформацією з сучасних 

літературних джерел [85, 123, 135, 239], у хворих на ЦП достовірно зростаю 

концентрації передсердного та МНП. За результатами досліджень [252, 259], 
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вміст МНП корелює з довжиною інтервалу Q–T, товщина міжшлуночкової 

перегородки (ТМШП), кінцеводіастолічним розміром (КДР) ЛШ, порушенням 

діастолічної функції серця та кількістю балів за шкалою C. G. Child –  

R. N. Pugh. Концентрація МНП також підвищений і прямо корелює з тяжкістю 

ЦП та проявами серцевої недостатності [131, 214]. Тропонін І, що свідчить про 

ушкодження міокарда, також підвищується, головним чином у хворих на ЦП 

алкогольної етіолоґії [170]. За результатами іншого дослідження, тропонін І 

молоінформативний, бо зростає у 32,00 % хворих на ЦП з втягненою в 

патолоґічний процес системою кровообігу [140].  

Електрокардіоґрама хворих на ЦП показують зростання частоти 

порушення ритму (синусової тахікардії, брадикардії, екстрасистолії, миготливої 

аритмії) та провідності (блокада лівої і правої ніжок пучка В. Гіса) з 

наростанням тяжкості хвороби печінки [68]. Важливою діаґностичною ознакою 

вважають подовження інтервалу Q–Tс, що трапляється в однієї-двох третин 

пацієнтів з В і С стадіями ЦП за C. G. Child – R. N. Pugh і зумовлене ураженням 

печінки та наявністю портальної гіпертензії. Виявлено, що тривалість інтервалу 

корелює з вмістом МНП та норадреналіну [96] й тяжкістю ураження печінки 

[128]. Відомо, що подовжений Q–Tс вказує на відтерміновану реполяризацію і 

потенційно може бути причиною електричної нестабільності міокарда, 

небезпечної виникненням шлуночкових аритмій, тахікардій і раптової 

кардіальної смерті. У хворих на ЦП впродовж доби відбувається комбінація 

подовжених і «нормальних» Q–T, що може ще більше затримати 

реполяризацію. Пролонґований інтервал Q–T виправляється у 50,00 % пацієнтів 

після трансплантації печінки, що підтверджує його вторинний характер 

стосовно ЦП [87]. Подибуємо повідомлення про використання кількісного 

аналізу електрокардіоґрафії з обчисленням індексів роботи правого шлуночка 

(ПШ) і ЛШ для діаґностики стану системи кровообігу у хворих на ЦП. 

З’ясовано, що з наростанням тяжкості хвороби печінки втрачався кореляційний 

зв’язок між індексами роботи шлуночків і гіпертрофією міокарда [68]. 
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У літературі згадується також про застосування ДМАТ з метою оцінити 

гемодинаміку у хворих на ЦП [189, 192]. Інформація, отримана за допомогою 

ДМАТ, більш повна, ніж результати одноразового (офісного) вимірювання АТ. 

Зокрема, ґрупа науковців оцінювала за допомогою ДМАТ циркадні ритми АТ 

та ЧСС і констатувала наявність нормотонії з тахікардією вночі та гіпотензії з 

нормальною ЧСС удень. Такий дефект вони пояснили майже однаковим ХО 

крові як удень, так і вночі [192].  

За допомогою ехокардіоґрафії у хворих на ЦП можна оцінити діастолічну 

та систолічну функції міокарда, а також виміряти розміри й товщину стінок 

камер серця [219]. Уперше наявність діастолічної дисфункції у хворих на ЦП 

описано 1997 р. [169]. Вона зазвичай передує систолічній, є майже у кожного 

хворого на ЦП [219, 255] і характеризується жорсткими, неподатливими 

шлуночками з тією чи іншою мірою гіпертрофованим і/або дилятованим ЛШ; 

це, правда, не є обов’язковим для її формування [82]. До критеріїв діастолічної 

дисфункції, визначених за допомогою допплерехокардіоґрафії, відносять зміну 

показників трансмітрального кровоплину – пік А, пік Е, співвідношення Е/А, 

що у хворих на ЦП менше 1,0, а також збільшення часу сповільнення 

швидкості кровоплину у фазу ранньої діастоли більше 200,0 мс та збільшення 

часу ізоволюметричного розслаблення міокарда (ЧІВР) більше 80,0 мс. 

Доведено, що на ступінь порушення діастолічної функції впливають тяжкість 

ЦП [152] і наявність асциту [237]. Останній провокує підвищення 

внутрішньогрудного тиску, який і перешкоджає діастолічному розслабленню 

міокарда [237]. Описують також повне відновлення діастолічної функції після 

пересадження печінки впродовж 6–12 місяців [237].  

Наявність діастолічної дисфункції певною мірою робить неможливим 

адекватне збільшення УО у відповідь на подразники, тобто настає розлад 

систолічної функції серця. Дослідами на тваринах, а також дослідженнями за 

участю людей доведено, що систолічна функція серця нормальна або навіть 

збільшена за умов ЦП. У 30,00–70,00 % хворих на ЦП наявний підвищений 

серцевий викид, а СІ зростає паралельно наростанню тяжкості патолоґічного 
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процесу в печінці – у пацієнтів класів А, В і С згідно з класифікацією  

C. G. Child – R. N. Pugh становив відповідно 3,5, 4,0 та 4,7 л×хв/м2 [94]. Проте 

такі результати характерні лише за умов спокою. Під час стресу, фізичного чи 

фармаколоґічного навантаження або інших стимулів систолічна функція серця 

різко падає, що виявляється зниженням фракції викиду (ФВ) менше 55,0 % 

[197]. Систолічну дисфункцію у хворих на ЦП вперше продемонстрував L. Gold 

[119]. У подальших дослідженнях, де порівнювали ФВ хворих із ЦП й КҐ у 

спокої та під час навантаження, виявили, що під час стресу її приріст був 

достовірно меншим у дослідній ґрупі [247]. Здорова людина здатна потроїти 

свій серцевий викид під час субмаксимального навантаження, на відміну від 

хворого на ЦП, серцевий викид якого не збільшується навіть удвічі [210].  

У сучасній фаховій літературі описується зміна товщини стінок і розмірів 

порожнин серця у хворих на ЦП. У більшості з них виявляють потовщення 

стінки ЛШ і ТМПШ та перевантаження лівого передсердя [55]. Гіпертрофію 

міокарда шлуночків виявлено у 73,0 % хворих на хронічний гепатит і в 78,3 % 

хворих на ЦП [43]; на всіх стадіях ураження переважає гіпертрофія лівих 

відділів серця над правими [68]. Л. В. Журавлева [43] дослідила частоту 

утворення різних варіантів ремоделювання серця у хворих на ЦП – ознаки 

концентричної гіпертрофії ЛШ були у 47,1 % хворих на ЦП, ексцентричної – у 

29,4 %, концентричне ремоделювання ЛШ – у 23,5 %. Із наростанням тяжкості 

ЦП змінювався структурно-функціональний стан міокарда, про що свідчило 

збільшення частоти виявлення проґностично несприятливих типів 

ремоделювання міокарда – концентричної та ексцентричної гіпертрофії [248]. 

Розміри ж ПШ можуть бути збільшеними, зменшеними або не зміненими [76].  

Окрім зміни геометричних показників серця, у хворих на ЦП 

спостерігається зниження амплітуди відкриття клапанів аорти [68]. 

Гістолоґічне дослідження серцевого м’яза засвідчило, що його зміни 

неспецифічні й виявлялися субендокардіальним і міокардіальним набряком, 

сеґментарним фіброзом, гіпертрофією міокарда, ексудацією, вакуолізацією ядер 

та піґментацією [202]. 
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Сьогодні не існує патоґномонічних або хоча б специфічних критеріїв 

діаґностики ураження кардіоваскулярної системи у хворих на ЦП. 

Отже, клінічні ознаки серцево-судинних ускладнень бідні й неспецифічні, 

додаткові лабораторні та інструментальні дослідження використовуються вкрай 

рідко, а їх чіткі диференційно-діаґностичні критерії досі не сформовані.  

Специфічні рекомендації щодо лікування кардіоваскулярних уражень у 

хворих на ЦП не розроблені через недостатньо вивчений патоґенез і відсутність 

їх чітких діаґностичних критеріїв. Вважається, що периферійна дилятація, що 

виникає за наявності ЦП, «захищає» від виникнення тяжкої серцевої 

недостатності, а незначна систолічна і/або діастолічна дисфункція за 

відсутності стресу не вимагає лікування.  

Якщо серцева недостатність стає явною, лікування має бути таким, як для 

всіх форм застійної серцевої недостатності: ліжковий режим, призначення 

кисню, сечогінних і лікарських засобів, що знижують переднавантаження на 

серце [168, 219]. Слід особливо обережно призначати інгібітори 

анґіотензинперетворювального ферменту, оскільки вони можуть призвести до 

значного зниження АТ й виникнення гострої печінкової недостатності [220]. Не 

рекомендується використовувати серцеві ґлікозиди, що були неефективні у 

пацієнтів із алкогольним ЦП [220]. Обмежено слід використовувати добутамін 

та ізопротеренол, оскільки в цієї катеґорії пацієнтів, β-адренорецептори 

десенсибілізовані й судинні реакції на добутамін ослаблені [175, 176]. 

Вважається, що слід надавати перевагу β-адреноблокторам, беручи до уваги їх 

кардіопротекторні властивості. J. H. Henriksen і співавт. [130] повідомляють про 

нормалізацію інтервалу Q-T після одноразового вживання однієї дози 

пропранололу, але чи поліпшується скорочувальна функція серця після 

тривалого вживання неселективних β-адреноблокаторів невідомо.  

Підтверджується ефективність використання карведілолу, який, окрім 

ефекту від β-адреноблокаторів, здатний впливати також на симпатичну нервову 

систему і виявляти, завдяки α-блокувальному ефекту, вазодилятаційні 

властивості, сприяти ремоделюванню міокарда ЛШ та реґресу ЦКМП. 
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Карведілол знижує тиск у портальній вені та запобігає таким ускладненням, як, 

наприклад, гострі кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу. Описують 

також реконструкційні властивості антаґоніста альдостерону. Після 

шестимісячного лікування зменшилися розміри камер гіпертрофованого ЛШ й 

товщини його стінки, ледь покращилася діастолічна функція серця. На думку 

авторів, більш тривалий курс лікування дав би статистично значимі результати 

[210].  

Покращити стан системи кровообігу за наявності ЦП можна 

оперативними методами (парацентез, трансюґулярне портокавальне 

шунтування, перитонеовенозне шунтування, ортотопічна трансплантація 

печінки). Доведено, що трансплантація печінки здатна редукувати систолічну й 

діастолічну дисфункції міокарда, кориґувати подовжений інтервал Q-T. Проте 

оперативне втручання – це стрес для орґанізму, який може призвести до 

вираженої серцевої недостатності, гепаторенального синдрому та інших 

ускладнень [158, 237]. 

Отже, специфічних методів лікування уражень серцево-судинної системи 

за наявності ЦП не розроблено. Лікування таких хворих має бути 

індивідуалізованим, скерованим на підтримання функцій міокарда та 

профілактику декомпенсації кровообігу.  

Резюме. Ураження печінки, як ключового орґана міжорґанних і 

міжсистемних взаємовідносин, призводить до порушень системи кровообігу. 

Це виявляється насамперед порушенням гемодинаміки з формуванням стійкої 

артеріальної гіпотензії та, як наслідок, порушенням мікроциркуляції і 

функціональної недостатності всіх орґанів, а також ушкодженням міокарда у 

вигляді ЦКМП зі серцевою недостатністю і зміною параметрів серця. Проте 

порушення системи кровообігу у хворих на ЦП вимагає подальшого з’ясування 

особливостей патоґенетичних механізмів їх виникнення, що дасть змогу 

обґрунтувати нові засади ефективного лікування цієї катеґорії тяжких хворих. 

 

Результати, подані у розділі 1, опубліковані наукових працях [10, 21, 22]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОҐІЧНІ ПРИНЦИПИ, МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ТА ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ 

 

2.1 Методолоґічні принципи  

 

Перед початком опису методів та методик вважаємо за необхідне 

висвітлити методолоґічний ключ, в якому проводилася робота, та тих 

міркувань, що лягли в основу аналізу й синтезу фактичного матеріалу. Дизайн 

дослідження подано на рисунку 2.1. 

У рандомізований спосіб опрацьовано медичну документацію 603 хворих 

на ЦП (діагностований згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України 

№ 1051 від 28.12.2009 р. «Про надання медичної допомоги хворим 

ґастроентеролоґічного профілю») Львівського обласного гепатолоґічного 

центру (Додаток А) за період 2010–2015 рр., 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 
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Рисунок 2.1 – Дизайн дослідження. 
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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 КҐ 

аналоґічних статі та віку. 

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. 

Вказаний методолоґічний ключ та сформовані за таким принципом ДҐ 

дали можливість виконати поставлені завдання дослідження і досягнути 

поставленої нами мети. 

 

2.2 Методики досліджень 

 

Діаґноз ЦП поставлено з урахуванням рекомендацій та згідно з 

класифікаціями провідних спеціалістів, а також розробленої на кафедрі 

внутрішньої  медицини  № 1 класифікації  [2]  на основі  комплексу клінічно-

лабораторно-інструментальних обстежень, а, за потребою – у складних 

діаґностичних випадках і за відсутності застережень, – результатів 

морфолоґічного та ультрамікроскопічного досліджень.  
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Оскільки, ЦП – клінічний і патолоґічний синдром, який об’єднує 

ураження печінки різної етіолоґії, його причини ми визначали за інформацією із 

анамнезу пацієнта у поєднанні з проведенням серолоґічних досліджень. 

Діаґностування алкогольних уражень печінки проводилася на основі 

повідомлень про щоденне вживання алкоголю в дозі не менше 50,0 ґ у 

перерахунку на чистий етанол впродовж 2–5 років та скринінґу на зловживання 

алкоголем (Додаток В). Гепатит В-вірусна етіолоґія ЦП ідентифікувалася нами 

за допомогою серолоґічних маркерів вірусу гепатиту В (визначення HBsAg, 

anti-НВсоrАg, HBV ДНК (якісно, кількісно)), гепатит С-вірусної – серолоґічних 

маркерів вірусу гепатиту С (аnti-HCV, HCV ДНК (якісно, кількісно) 

ґенотипування), а також відомостей з анамнезу на перенесений гострий 

вірусний гепатит. Автоімунні реакції оцінювали за результатами серолоґічних 

маркерів автоімунного ураження печінки. Криптоґенний ЦП ми діаґностували 

за умови не підтвердження усіх можливих етіолоґічних чинників. 

Клас ураження печінки (А, В або С) визначали за методикою C. G. Child – 

R. N. Pugh [101, 211] оцінивши показники білірубіну, альбуміну, 

протромбінового індексу, ступеня тяжкості асциту та печінкової енцефалопатії. 

За кожен з перерахованих показників пацієнт отримував від одного до трьох 

балів залежно від вираженості описаних критеріїв. Цифрові еквіваленти 

показників сумували і за отриманим коефіцієнтом відносили хворих до одного 

з класів: клас А – від 5 до 6 балів, клас В – від 7 до 9 балів, клас С – більше 9-ти 

балів.  

Індекс маси тіла (ІМТ) обчислювали за формулою А. Кетле: 

ІМТ = маса тіла (кґ)/зріст (м)2              (2.1) 

Оцінку стану системи кровообігу проводили згідно наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 03.07.2006 р. № 436 «Про затвердження 

протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія»» за 

допомогою електрокардіоґрафії, де визначали додатково визначали 

кориґований інтервал Q-T (за Bazett’s formula): 

QTc = QT /  R-R                 (2.2) 
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Ехокардіоґрафічне дослідження проводили за стандартною методикою 

[32, 57] в положенні пацієнта на лівому боці на приладі SAMSUNG H-60 з 

використанням кардіолоґічного датчика в одномірному (М), двомірному (В) 

режимах і режимі допплер-ехокардіоґрафії (з використанням імпульсного 

хвильового спектрального допплера, а також кольорового допплеровського 

визначення кровоплину). Хворих обстежували із парастернального, апікального 

та субкостального доступів.  

Визначали такі показники структури міокарда:  

- КДР та кінцевосистолічний розміри (КСР) ЛШ і ПШ (см);  

- КДО (мл) і КСО (мл) ЛШ за формулою L. Teicholz: 

КДО =
7КДР3

(2,4+КДР)
 ; КСО =

7КСР3

(2,4+КСР)
 ;             (2.3) 

- КДО і КСО ПШ за допомогою ручного методу параліметричного 

обведення; 

- Усереднений об’єм (V, мл) ЛШ, що розраховувався за формулою: 

V = (КДО + КСО) /2;                      (2.4) 

- ТМШП, см;  

- Товщина задньої стінки ЛШ (ТЗСЛШ, см);  

- масу міокарда ЛШ (ММ ЛШ, ґ) за формулою Penn Convention:  

ММ ЛШ = 1,04 × ((КДР + ТМШП + ТЗСЛШ)3- КДР3) – 13,6;      (2.5) 

- Індекс маси міокарда (ІММ ЛШ):  

ІММ ЛШ = ММ ЛШ/площа поверхні тіла,           (2.6) 

де площа поверхні тіла розраховується за формулою:  

Площа поверхні тіла = 0,007184 × ріст0,725 + маса0,425;              (2.7) 

- відносну товщину стінки ЛШ (ВТСЛШ) за формулою:  

ВТСЛШ = ТМШП + ТЗСЛШ/КДР.             (2.8) 

З метою оцінки систолічної функції ЛШ визначали:  

- ФВ ЛШ (%) за формулою:       

ФВ ЛШ = ((КДО ЛШ – КСО ЛШ)/КДО ЛШ) × 100 %;           (2.9) 

- фракцію укорочення ЛШ (%) за формулою: 
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Фракція укорочення ЛШ =  

((КДР ЛШ – КСР ЛШ)/КДР ЛШ) × 100 %;             (2.10) 

- УО ЛШ (мл) за формулою: 

УО ЛШ = КДО ЛШ – КСО ЛШ;            (2.11) 

- ХО (мл) за формулою: 

ХО = УО ЛШ × ЧСС;             (2.12) 

- СІ (л/хв×м2) за формулою:  

СІ = ХО/Площа поверхні тіла           (2.13) 

Для характеристики діастолічної функції ЛШ визначали швидкість 

трансмітрального потоку: 

- максимальну швидкість трансмітрального потоку у фазу раннього 

наповнення (Пік Е, см/с); 

- максимальну швидкість трансмітрального потоку у фазу систоли 

лівого передсердя (Пік А, см/с); 

- доплероґрафічний індекс (Е/А); 

Вивчали індекс міокардіальної скоротливості ЛШ (індекс C. Tei) за 

формулою:  

Індекс C. Tei = (ЧІВР + час ізоволюметричного скорочення       (2.14) 

міокарда (ЧІВС)) / (час вигнання ЛШ, с)          

Додатково визначали типи структурно-геометричного ремоделювання 

ЛШ відповідно до рекомендацій Європейської спілки гіпертензії (2001). 

Нормальною геометрію ЛШ вважали за умов, коли ІММЛШ < 125 ґ/м2, а 

ВТСЛШ < 0,45 см. Концентричне ремоделювання ЛШ діаґностували у випадку, 

якщо ВТСЛШ > 0,45 см, ІММ ЛШ < 125 ґ/м2, концентричну гіпертрофію – коли 

ВТСЛШ > 0,45 см, ІММ ЛШ > 125 ґ/м2, ексцентричну гіпертрофію – тоді, коли 

ВТСЛШ < 0,45 см, ІММ ЛШ > 125 ґ/м2.   

ДМАТ проведено за допомогою апарата ABPM-04 (фірма Meditech, 

Угорщина) згідно зі стандартним протоколом [62] з наступним аналізом 

отриманої інформації за допомогою проґрамного забезпечення апарата 
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ABMPBase – ver. 1.54 відповідно до стандартних формул. Брали до уваги такі 

добові показники: серередній упродовж доби, максимальний (макс.) та 

мінімальний (мін.) систолічний (САТ), діастолічний (ДАТ), середній (АТс) та 

пульсовий (ПАТ), їх середні показники за активний (АП) і пасивний періоди доби 

(ПП), їх індекси часу (ІЧ – відсоток вимірювань АТ, під час яких перевищувалося 

АТ), індекс часу гіпотензії (ГІЧ – відсоток вимірювань АТ, у яких їх значення 

були меншими, ніж нижня встановлена межа норми), індекс варіабельності (ІВ – 

стандартне відхилення АТ) та добовий профіль за добовим індексом (ДІ – 

відношення між середніми величинами АТ в денний період і період сну, виражене 

у відсотках).  

Для з’ясування деяких патоґенетичних механізмів позапечінкових 

уражень у хворих на ЦП, проведено дослідження ендотеліальної дисфункції 

шляхом вивчення вмісту у крові цҐМФ, який достовірно свідчить про кількість 

NO [51], найпотужнішого місцевого вазоконстриктора – Е-1, оцінку стану 

РААС за вмістом її компонентів – реніну та альдостерону, а також вивчення 

вмісту МНП. 

Вміст цҐМФ ми досліджували за допомогою тестового набору Assay 

Designs Correlate-EIA cyclic GMP (США), E-1 – набором Assay Designs 

Correlate-EIA E-1 (США), альдостерону – набором DRG International Inc. EIA–

4128 (США), реніну – набором DRG International Inc. EIA–5125 (США) та вміст 

МНП – набором BioTek Instruments (США). Визначення усіх вазоактивних 

сполук проводили методом імуноферментного аналізу.  

Оцінка стану ВНС проводили за допомогою реєстрації ВСР на основі 

оцінки тривалості інтервалів R-R на електрокардіоґрамі послідовних циклів 

серцевих скорочень за певні проміжки часу (в нашому випадку оцінювали 

зміну тривалості інтервалів R-R упродовж 5 хв у положенні лежачи – тест до 

навантаження, та впродовж шести хв у положенні стоячи – тест із 

навантаженням). Запис здійснювали на комп’ютерному електрокардіоґрафі 
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«Полі-Спектр» (фірми «Нейрософт», м. Іваново, Росія). Із методів часового 

аналізу ми використовували визначення ЧСС та похідні від неї статистичні 

величини, що дали нам можливість кількісно оцінити ВСР за певний проміжок 

часу. Аналізували наступні часові показники ВСР: максимальна тривалість NN 

інтервалів (NN max), мінімальна тривалість NN інтервалів (NN min), середня 

тривалість NN інтервалів (МNN), стандартне відхилення NN інтервалів 

(SDNN), квадратний корінь із середнього арифметичного квадратів різниць 

послідовних NN інтервалів (RMSSD), відсоток пар сусідніх кардіоциклів, які 

відрізняються більш ніж на 50 мс (pNN50 %), відсоток коефіцієнту варіації (CV 

%) та величину К30:15. Частотний аналіз передбачав оцінку структури сили 

хвиль з визначенням: загальної спектральної потужності (TP), коливань дуже 

низької частоти (VLF, VLF %), низькочастотних коливань (LF, LF %) та 

високочастотних коливань (HF, HF %) [31, 50, 53, 73]. 

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), де оцінювалися наступні ґрупи 

показників: життєздатність (ЖЗ), загальне здоров'я (ЗЗ), інтенсивність болю 

(ІБ), роль емоційних проблем в обмеженні життєдіяльності (РЕ), роль фізичних 

проблем в обмежені життєдіяльності (РФ), соціальна активність (СА), фізична 

активність (ФА) та психічне здоров’я (ПЗ). А також «об’єктивну» оцінку, 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. 
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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 дискримінантного (коефіцієнт 

конкордації визначається за критеріями Р. Е. Фішера) аналізів, методів лінійної 

реґресії та 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. 

Отже, проведене нами дослідження за вказаними методиками дозволило 

досягнути поставленої нами мети дослідження. 

 

2.3 Загальна клінічна характеристика хворих 

 

У дослідженні взяло участь 603 хворих на ЦП, які обстежувалися та 

лікувалися у Львівському обласному гепатолоґічному центрі. Загальну клінічну 

характеристику хворих подано в таблицях Б.2.1–Б.2.5 та рисунках 2.2-2.6. 

Аналізуючи ґендерні особливості 603 обстежених хворих на ЦП  

(табл. Б.2.1, рис. 2.2), ми виявили значне переважання чоловіків (439 осіб,  

72,80 %) над жінками (164 осіб, 27,20 %). 

Відповідно до другої класифікації Всесвітньої орґанізації охорони здоров'я, 

на час огляду переважали особи середнього віку (335 осіб, 55,56 %). Ми 

виявили 164 пацієнти зрілого віку (27,20 %), 72 хворих похилого віку (11,94 %), 

21 – молодого віку (3,48 %) та одинадцять пацієнтів старечого віку (1,82 %) 

(див. табл. Б.2.2 та рис. 2.3). 
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Рисунок 2.2 – Характеристика хворих на ЦП залежно від статі. 

 

Рисунок 2.3 – Характеристика хворих на ЦП залежно від віку на момент 

огляду. 
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Рисунок 2.4 – Характеристика хворих на ЦП за соціальним станом. 

 

Оцінка соціального статусу пацієнтів наведено у таблиці Б.2.3 та на 

рисунку 2.4. Привертає увагу і той факт, що серед усіх обстежених 74,13 % (447 

осіб)   пацієнтів   –    це   особи,   що   не працюють.  Ми виявили  72 пенсіонери 

 (11,94 %), 26 інвалідів 3-ї ґрупи (4,31 %), 23 робітники (3,81 %), 19 службовців 

(3,15 %), 14 інвалідів 2-ї ґрупи (2,32 %) та два інваліди 1-ї ґрупи (0,33 %).  

В обстежених нами пацієнтів ЦП різної етіолоґії з переважанням 

моноетіолоґічного чинника (481 осіб, 79,77 %). У 122 осіб (20,23 %) виявлено 

ЦП змішаної етіолоґії, серед яких у 13 (2,16 %) – комбінованої та у 109 осіб 

(18,08 %) – поєднаної етіолоґії (табл. Б.2.4). Серед усіх етіолоґічних чинників 

найбільш частим є алкоголь (372 особи, 61,69 %). Структура інших 

моноетіолоґічних чинників наступна: 50 осіб – вірус гепатиту С (8,29 %), 28 

осіб – вірус гепатиту В (4,64 %), 21 особа – криптогенний (3,48 %), шість осіб – 

автоімунний (1,00 %) та чотири особи – ЦП кардіального ґенезу (0,66 %). ЦП,  

зумовлений вірусами гепатитів В і С, зустрічався у 13 пацієнтів (2,16 %). 

Розподіл поєднаних етіолоґічних чинників: 59 осіб – вірус гепатиту В і 

алкоголь (9,78 %), 34 особи – вірус гепатиту С і алкоголь (5,64 %), 16 осіб – 

вірус гепатиту В, С і алкоголь (2,65 %) (див. табл. Б.2.6, рис. 2.5). 

3,15% 3,81% 0,33%

2,32%

4,31%

11,94%

74,13%
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Інваліди 3-ї ґрупи Пенсіонери Не працюють
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Рисунок 2.5 – Характеристика хворих на ЦП за етіолоґічними чинниками. 

 

Розподіл пацієнтів залежно від тяжкості ЦП за критеріями C. G. Child –  

R. N. Pugh наведено у таблиці Б.2.5 та на рисунку 2.6. 

Ми виявили практично однакову кількість пацієнтів у кожному класі 

тяжкості ЦП. ЦП класу А зустрічався у 210-ти пацієнтів (34,83 %), класу В –  

у 203-х (33,67 %), а класу С – у 190-ти хворих (31,52 %).  

Отже, серед обстежених пацієнтів з ЦП переважали чоловіки (72,80 %) 

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

момент обстеження не працюють (74,13 %), ЦП яких зумовлено в основному 

алкоголем (61,69 %), що свідчить про актуальність проблеми діаґностики та 

лікування ЦП, розв'язання якої має не лише медичне, але й соціальне значення. 
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Рисунок 2.6 – Характеристика хворих на ЦП залежно від тяжкості ЦП за 

критеріями C. G. Child – R. N. Pugh. 

 

Ми виявили практично однакову кількість пацієнтів у кожному класі 

тяжкості ЦП. ЦП класу А зустрічався у 210-ти пацієнтів (34,83 %), класу В –  

у 203-х (33,67 %), а класу С – у 190-ти хворих (31,52 %).  

Отже, серед обстежених пацієнтів з ЦП переважали чоловіки (72,80 %) 

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

момент обстеження не працюють (74,13 %), ЦП яких зумовлено в основному 

алкоголем (61,69 %), що свідчить про актуальність проблеми діаґностики та 

лікування ЦП, розв'язання якої має не лише медичне, але й соціальне значення. 
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РОЗДІЛ 3 

СИНТРОПІЧНІ КОМОРБІДНІ УРАЖЕННЯ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ  

У ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ: ВИЯВЛЕННЯ; ХАРАКТЕРИСТИКА, 

ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЯЖКОСТІ 

ОСНОВНОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ 

 

 3.1 Виявлення синтропічних коморбідних хвороб системи кровообігу 

у хворих на цироз печінки 

 

Вирішення визначеного нами першого завдання ми розділи на декілька 

послідовних кроків. Відповідно до першого, нами за рандомізованим 

принципом включено у дослідження 603 стаціонарних пацієнти Львівського 

обласного гепатолоґічного центру, які лікувалися в період з 2010 р. по 2015 р. з 

діаґнозом ЦП, детально вивчено їх скарги, анамнез, результатів клінічного 

огляду, лабораторних та інструментальних обстежень. Базуючись на отриманій 

інформації встановлено, що у 490 (81,26 %) хворих на ЦП наявне позапечінкове 

ураження системи кровообігу (ДҐ).  

Другим кроком дослідження було вивчення частоти позапечінкових 

кардіоваскулярних уражень у хворих ДҐ. Виявлено такі нозолоґії: ЦКМП 

(ознаки електричної (електрокардіоґрафічно інтервал Q-Tc < 0,44 с), 

діастолічної чи/і систолічної дисфункції міокарда та/або зміна структури камер 

серця, зафіксованих за допомогою ехокардіоґрафічного обстеження) [29], 

стійку артеріальну гіпертензію (підвищення САТ ≥ 140 мм рт. ст. та/або ДАТ ≥ 

90 мм рт. ст., зафіксованих під час не менше дворазової тонометрії на двох і 

більше послідовних візитах), стійку артеріальну гіпотензію (одночасне 

зниження САТ < 105 мм рт. ст. і ДАТ < 65 мм рт. ст. під час не менше 

дворазової тонометрії на двох і більше послідовних візитах), постінфарктний 

кардіосклероз (на основі інформації із анамнезу та електрокардіоґрафії), 

стенокардію (базуючись на інформації з анамнезу), набуті вади серця 
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(інформація з анамнезу та результати ехокардіоґрафії), безбольову форму 

ішемічної хвороби серця (інформація з анамнезу) [56]. 

Вказані недуги ми виявили з наступною частотою: ЦКМП – у 280 хворих 

(57,50 %), артеріальну гіпертензію – у 180 (36,73 %), артеріальну гіпотензію – у 

173 (35,31 %), постінфарктний кардіосклероз – у 11 (2,24 %), стенокардію – у 8 

(1,63 %), набуті вади серця – у 3 (0,61 %), а безбольову форму ішемічної 

хвороби серця – у 1 хворого на ЦП (0,20 %) (табл. Б.3.1, рис. 3.1).  

Наступним, третім, кроком цього етапу дослідження було визначення 

частоти уражень орґанів системи кровообігу у кожному класі тяжкості ЦП 

згідно критеріїв C. G. Child – R. N. Pugh та виявлення зв’язку між їх частотою і 

класом ЦП (табл. Б.3.2, рис. 3.2). Отримані нами результати, що наведені у 

таблиці Б.3.2 та на рисунку 3.2 свідчать про достовірне збільшення (p < 0,05) із 

наростанням тяжкості ЦП кількості випадків ЦКМП (у пацієнтів класу А – 53 

хворий (45,69 %), класу В – 102 хворих (56,35 %), класу С – 6125 хворих  

(65,79 %)) та артеріальної гіпотензії (у 35-и осіб класу А (16,67 %), у 53-х (26,11 

%), у 83-х осіб (44,74 %). В свою чергу частота артеріальної гіпертензії 

достовірно (p < 0,05) зменшувалася із наростанням класу тяжкості ЦП (у 

пацієнтів класу А – 105 хворий (45,69 %), класу В – 49 хворих (24,14 %), класу 

С – 26 хворих (13,68 %)). Частота постінфарктного кардіосклерозу, стенокардії, 

набутих вад серця та безбольової форми ішемічної хвороби статистично 

достовірно не змінювалася (p > 0,05).  

На основі отриманих нами результатів можна стверджувати, що ЦКМП та 

артеріальна гіпотензія мають спільні з ЦП етіолоґічні і/або патоґенетичні 

механізми, а отже, можуть трактуватися як синтропічні коморбідні ураження 

ЦП. Достовірне зменшення частоти артеріальної гіпертензії та наростання 

частоти артеріальної гіпотензії нами розцінено як підтвердження синтропічного 

порушення у системі реґулювання АТ у таких хворих. А такі нозолоґії як 

постінфарктний кардіосклероз, стенокардія, набуті вади серця та безбольова 

форма   ішемічної  хвороби   серця   належать  до   супутніх  хвороб  системи 
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Рисунок 3.1 – Частота ураження системи кровообігу у пацієнтів з ЦП. 

 

 

Рисунок 3.2 – Частота ураження системи кровообігу в пацієнтів з ЦП та її 

залежність від тяжкості основної хвороби за класом C. G. Child – R. N. Pugh. 
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кровообігу, оскільки зв’язку з наростанням тяжкості основної хвороби нами не 

зафіксовано.  

Отримані нами результати свідчать, що ураження системи кровообігу 

зустрічаються у 490 (81,26 %) хворих на ЦП. Серед них ЦКМП та порушенням 

у системі реґулювання АТ із виникненням стійкої артеріальної гіпотензії є 

синтропічними і потребують додаткового вивчення їх механізмів виникнення, 

раннього діаґностування та проґнозування з наступним обґрунтуванням 

ефективного лікувального комплексу. 

 

3.2 Характеристика синтропічної вторинної циротичної кардіоміопатії, 

її класифікація та особливості залежно від тяжкості цирозу печінки 

 

Поставлене нами друге завдання, що полягало у характеристиці 

синтропічних коморбідних уражень системи кровообігу у хворих на ЦП, їх 

класифікуванні та виявленні особливості залежно від тяжкості основної 

хвороби печінки, ми розділили на три послідовні етапи, які проводилися 

окремо для пацієнтів із ЦП та синтропічною ЦКМП (ДҐ А) та із ЦП та стійкою 

артеріальною гіпотензією (ДҐ Б). 

Перший етап дослідження, що передбачав ехокардіоґрафічну 

характеристику структури і функції серця у пацієнтів ДҐ А порівняно з хворими 

на ЦП без ураження системи кровообігу (ҐП), поділили на декілька послідовних 

кроків. Перший крок полягав у вивченні структури серця (табл. Б.3.3, рис. 3.3). 

Показник КДО ЛШ у пацієнтів ДҐ А дорівнював 119,43 мл (116,61 мл; 122,6 

мл), що достовірно більше, ніж у хворих ҐП (100,63 мл (95,09 мл; 106,17 мл);  

р < 0,05). Середнє арифметичне КСО ЛШ у хворих ДҐ А дорівнювало 41,81 мл 

(40,01 мл; 43,61 мл), у ҐП було достовірно меншим (29,1 мл (27,46 мл; 30,92 

мл); р < 0,05). ТМШП у пацієнтів ДҐ А становила 1,11 см (1,07 см; 1,15 см), що 

достовірно більше, ніж у хворих ҐП (0,93 см (0,89 см; 0,98 см); р < 0,05). ТЗСЛШ  
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Рисунок 3.3 – Структура міокарда у пацієнтів з ЦП та синтропічною 

ЦКМП, ҐП та КҐ. 
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також достовірно більша у пацієнтів ДҐ А (1,04 см (1,01 см; 1,07 см)) порівняно з 

хворими ҐП(0,92 см (0,89 см; 0,95 см); р < 0,05). Відповідно і середнє 

арифметичне ММ ЛШ у пацієнтів ДҐ А було достовірно більшим, ніж у 

пацієнтів ҐП (240,21 ґ (229,34 ґ; 251,08 ґ) проти 168,84 ґ (159,16 ґ; 178,52 ґ); р < 

0,05), як і ІММ ЛШ (131,41 ґ/см2 (124,21 ґ/см2; 138,61 ґ/см2) проти 94,46 ґ/см2 

(88,65 ґ/см2; 100,27 ґ/см2); р < 0,05). 

Здійснивши відповідні обрахунки, ми виявили у 46,97 % хворих (31 

особа) ДҐ А нормальну геометрію ЛШ, що достовірно менше (р < 0,05), ніж у 

хворих ҐП (82,61 %; 19 осіб). Концентричне ремоделювання ЛШ зафіксоване у 

19,70 % хворих (13 осіб) ДҐ А, це стільки ж, як в ҐП (17,39 %; 4 особи). 

Концентрична гіпертрофія ЛШ виявлена у 24,24 % (16 осіб) пацієнтів ДҐ А, 

серед пацієнтів ҐП такий варіант ремоделювання не зустрічався. Ексцентрична 

гіпертрофія ЛШ зафіксована у 9,09 % пацієнтів ДҐ А (6 осіб), а в ҐП таких 

пацієнтів також не було (табл. Б.3.4, рис. 3.4).  

Аналіз отриманих результатів показав, що у пацієнтів ДҐ А з ЦП і 

синтропічною ЦКМП спостерігаються зміни структури міокарда: достовірно  

 

Рисунок 3.4 – Варіанти ремоделювання ЛШ у пацієнтів з ЦП з 

синтропічною ЦКМП, ҐП та КҐ. 
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більші КДО ЛШ, КСО ЛШ, ТМШП та ТЗСЛШ, а отже, і ММ ЛШ та ІММ ЛШ, 

ніж у хворих ҐП. Це виявляється у ремоделюванні ЛШ більше ніж у половини 

хворих із ЦКМП, а саме – концентричному ремоделюванні, концентричній та 

ексцентричній гіпертрофії ЛШ. 

Другий крок першого етапу – вивчення систолічної функції ЛШ, а саме – 

ФВ, УО, ХО та СІ ЛШ (табл. Б.3.5, рис. 3.5). ФВ ЛШ у пацієнтів ДҐ А 

дорівнювала 65,06 % (63,96 %; 66,16 %), а у хворих ҐП – достовірно більше 

(70,85 % (69,43 %; 72,28 %); p < 0,05). УО ЛШ також переважало у хворих ДҐ А 

порівняно з результатами у пацієнтів ҐП (77,62 мл (75,57 мл; 79,67 мл) проти 

71,44 мл (66,83 мл; 76,06 мл); p < 0,05), як і ХО ЛШ (6,18 л/хв (5,87 л/хв; 6,50 

л/хв) проти 4,76 л/хв (4,45 л/хв; 5,08 л/хв); p < 0,05) та СІ ЛШ (3,38 л/(хв×м2) 

(3,18 л/(хв×м2); 3,57 л/(хв×м2)) проти 2,66 л/(хв×м2) (2,49 л/(хв×м2); 2,84 

л/(хв×м2)); p < 0,05) (табл. Б.3.5, рис. 3.5). 

 

 

Рисунок 3.5 – Показники систолічної функції ЛШ у пацієнтів з ЦП і 

синтропічною ЦКМП, ҐП та КҐ. 
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Результати оцінки систолічної функції ЛШ вказують на те, що у пацієнтів 

ДҐ А з ЦП та синтропічною ЦКМП ФВ хоча є меншою, ніж у хворих ҐП, але 

залишаються у межах норми завдяки достовірно більшим УО, ХО та СІ, що 

вказує збільшення об’єму крові, яка виштовхується серцем за одне скорочення, 

та свідчить про перевантаження серця об’ємом.  

Третій крок цього етапу передбачав вивчення діастолічної функції ЛШ 

(коефіцієнт Е/А) (табл. Б.3.5, рис. 3.6). Коефіцієнт Е/А у ДҐ А був достовірно 

меншим, ніж у хворих ҐП (0,96 (0,92; 1,00) проти 1,50 (1,45; 1,54); p < 0,05). 

Відповідно до отриманої нами інформації, у пацієнтів ДҐ А з ЦП та 

синтропічною ЦКМП зафіксовано діастолічну дисфункцію з низьким 

коефіцієнтом Е/А. 

Останнім, четвертим кроком цього етапу дослідження є вивчення індексу 

С. Теі (табл. Б.3.5, рис. 3.7), який у пацієнтів ДҐ А дорівнював 0,64 (0,62; 0,66), 

що є достовірно більший результатом, ніж у хворих ҐП (0,49 (0,47; 0,50);  

p < 0,05). Отримана нами інформація свідчить, що у пацієнтів ДҐ А вищий 

індекс функціональної спроможності міокарда (індекс C. Tei), що свідчить про 

зміни часових інтервалів систоли та діастоли, а отже, про наявність у них 

серцевої дисфункції. 

  

Рисунок 3.6 – Показники 

діастолічної функції ЛШ у пацієнтів 

з ЦП і синтропічною ЦКМП, ҐП та 

КҐ. 

 

Рисунок 3.7 – Індекс С. Теі 

ЛШ у пацієнтів з ЦП і синтропічною 

ЦКМП, ҐП та КҐ. 

0,96

1,5 1,52

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

ДҐ А ҐП КҐ

Д
о
п

л
ер

о
ґр

аф
іч

н
и

й
 і
н

д
ек

с 
(Е

/А
)

0,64

0,49 0,48

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

ДҐ А ҐП КҐ

Ін
д

ек
с 

С
. 
Т

еі



77 

 

Отже, проведений нами аналіз дав змогу виявити низку структурних 

характеристик ЦКМП, а саме: достовірно більші об’єми ЛШ у діастолі і систолі 

та ТСЛШ і ТМШП, що призводить до ремоделювання ЛШ. Підтверджено 

«нормальну» систолічну функцію у пацієнтів з ЦП та синтропічною ЦКМП, що 

досягається за рахунок підвищеного об’єму крові, який викидається під час 

систоли (достовірно більші УО, ХО і СІ), а також зафіксовано діастолічну 

дисфункцію ЛШ (достовірно менше співвідношення Е/А) та достовірно вищий 

індекс C. Tei – показник серцевої дисфункції. 

На другому етапі дослідження, що передбачав класифікування ЦКМП, ми 

статистично опрацювали показники ехокардіоґрафії використовуючи метод 

ранґів (перший крок). Метод ранґів передбачає ранжування (впорядкування) 

величин у кожній вибірці залежно від їх відносної значущості. Для аналізу ми 

враховували лише найбільш комплексні показники ехокардіоґрафії (V ЛШ, ММ 

ЛШ, ФВ та УО ЛШ, Е/А та індекс C. Tei). Напрямок ранжування ми визначали 

відповідно до клінічного значення показників. Для V ЛШ, ММ ЛШ, ФВ ЛШ, 

УО ЛШ та індексу С. Теі перший ранґ ми присвоїли найнижчим показникам, а 

найвищим – останній, який дорівнює абсолютній величині числа 

упорядковуваних об’єктів, а для Е/А перший ранґ, навпаки, ми присвоїли 

найбільшому показнику, а найвищому – останній. Результуючі ранґи кожного 

випадку ми визначали як суму ранґів для кожного показника. Таким чином, ми 

визначили порядок пацієнтів за вираженістю ознак ЦКМП. Далі ми обчислили 

кореляційні зв’язки між ранґовим порядком пацієнтів та величинами кожного із 

показників ехокардіоґрафії (табл. Б.3.6). Найвищу абсолютну величину 

коефіцієнта кореляції нами зафіксовано між ранґом пацієнтів та індексом С. Теі 

(r = 0,86, прямий сильний кореляційний зв’язок). 

Відповідно до проведених нами обрахунків ми виявили, що індекс С. Теі 

найбільш точно і комплексно відображає зміну симптомів ЦКМП, тому цей 

показник ми рекомендуємо використовувати для класифікування ЦКМП на 

ступені тяжкості. 
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На наступному, другому кроці дослідження, ми провели перцентильний 

аналіз показників індексу С. Теі у пацієнтів ДҐ А і отримали наступні 

результати (див. табл. Б.3.7): до дуже низьких показників належать величини до 

0,54, до низьких – від 0,54 до 0,58, до середніх – від 0,58 до 0,69 з медіаною 

0,62, до високих – від 0,69 до 0,77, а до дуже високих – більше 0,77. Далі, 

базуючи на отриманій нами інформації, нами розроблено спеціальні анкети 

експертних оцінок, взявши до уваги які, ми визначили межі ступенів тяжкості 

ЦКМП у пацієнтів з ЦП (коефіцієнт конкордації = 0,81; значущість визначена 

за критеріями P. E. Фішера). Нами встановлено, що у випадку, коли індекс С. 

Теі знаходиться у межах від 0,50 до 0,59 ми діаґностуємо легку (І) ступінь 

ЦКМП, від 0,60 до 0,69 – середню (ІІ) ступінь ЦКМП, а у випадках, коли індекс 

С. Теі дорівнює 0,70 і більше – тяжку (ІІІ) ступінь ЦКМП.  

Проведений нами статистичний аналіз дозволив встановити критерії 

ступенів тяжкості ЦКМП. А саме, І ступінь тяжкості ЦКМП діаґностуємо за 

умов, коли 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. 

Отже, у хворих на ЦП з синтропічною ЦКМП індекс С. Теі є тим 

показником, що найбільш точно і комплексно відображає тяжкість ураження 

серця і тому його доцільно використовувати для класифікування синтропічної 

ЦКМП за ступенями тяжкості. 

Третій етап дослідження передбачає виявлення особливостей структури і 

функції міокарда у хворих на ЦП із синтропічною ЦКМП, перший крок якого 

наведений у таблиці Б.3.8 та на рисунку 3.8). Враховуючи отриману 

інформацію нами встановлено, що показники КДО і КСО ЛШ достовірно 

збільшувалися (р < 0,05) з декомпенсуванням ЦП. Ми виявили майже однакові 

(р = 0,88) розміри ТМШП у пацієнтів класів А і В та достовірно більшу ТМШП 

у пацієнтів класу С (р < 0,05). ТЗСЛШ достовірно відрізнялася лише у пацієнтів 

класів А і С (р < 0,05), між показниками у класах А і В статистично достовірної 

різниці не було (р = 0,13), як і між показниками у класах В і С (р =  

 



79 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Структура міокарда у пацієнтів з ЦП і синтропічною 

ЦКМП залежно від класу тяжкості ЦП. 
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0,06). ММ ЛШ зростала паралельно декомпенсуванню ЦП із статистично 

підтвердженою різницею між вибірками у класах А і С (р < 0,05) та В і С (р < 

0,05). Середнє арифметичне у пацієнтів класу В було більшим, ніж у пацієнтів 

класу А, проте статистично підтвердженої різниці між ними не було (р = 0,10). 

ІММ ЛШ достовірно збільшувався паралельно із наростанням тяжкості ЦП (р < 

0,05). Згідно із інформацією, що наведена у таблиці Б.3.9 та на рисунку 3.9 

кількість пацієнтів з ЦП та синтропічною ЦКМП, що мали нормальну 

геометрію ЛШ достовірно зменшувалася (р < 0,05) паралельно із наростанням 

тяжкості ЦП, а кількість пацієнтів із ремодельованим ЛШ (концентричне 

ремоделювання, концентрична гіпертрофія та ексцентрична гіпертрофія) 

достовірно зростала (р < 0,05). 

 

Рисунок 3.9 – Варіанти ремоделювання ЛШ у пацієнтів з ЦП і 

синтропічною ЦКМП залежно від класу тяжкості ЦП. 
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нормальна геометрія трансформується у концентричне ремоделювання ЛШ та 

надалі – у концентричну гіпертрофію або в ексцентричну гіпертрофію ЛШ. 

Вивчення систолічної функції ЛШ – другий крок третього етапу 

дослідження, результати якого вказані у таблиці Б.3.10 та на рисунку 3.10. 

Нами встановлено, що ФВ ЛШ зменшувалася паралельно наростанню тяжкості 

ЦП із статистично достовірною різницею між показниками у класах А і С (р < 

0,05) і, при цьому, залишається у «нормальних» межах на всіх етапах хвороби. 

Між показниками у класах А і В статистично підтвердженої відмінності не 

знайдено (р = 0,24), як і між показниками у класах В і С (р = 0,12). УО ЛШ 

навпаки, збільшувалася із декомпенсуванням ЦП із статистично достовірними 

відмінностями у пацієнтів класів А і С (р < 0,05) та В і С (р < 0,05). У пацієнтів 

класів А і В статистично підтвердженої різниці не було (р = 0,70). Відповідно і 

ХО та СІ зростали паралельно із наростанням тяжкості основної хвороби 

печінки (р < 0,05). Отже, зі збільшенням класу тяжкості ЦП зменшується 

систолічна функція ЛШ, однак залишається у «нормальних» межах навіть у 

декомпенсованих хворих, що відбувається за рахунок достовірного наростання 

УО та його похідних величин – ХО і СІ на етапі декомпенсації.  

Третій крок цього етапу дослідження полягав у вивченні діастолічної 

функції ЛШ (табл. Б.3.10, рис. 3.11). Коефіцієнт Е/А достовірно знижувався 

коли ЦП переходив у стадію субкомпенсації – виявлено достовірну відмінність 

між показниками у пацієнтів класів А і В (р < 0,05) та A і С (р < 0,05). Між 

вибірками у класах В і С статистично значимої різниці не зафіксовано (р = 

0,59). Отримані результати вказують на посилення діастолічної дисфункції 

(зменшення співвідношення Е/А), а отже, на порушення процесів релаксації 

паралельно з декомпенсуванням ЦП.  

Відповідно до четвертого кроку, ми вивчали динаміку індексу С. Теі 

залежно від тяжкості основної хвороби печінки (табл. Б.3.10, рис. 3.12). Індекс 

C. Tei не лише вищий від норми у всіх класах пацієнтів, але й наростав 

паралельно декомпенсуванню ЦП: між показниками у класах А і С (р < 0,05) та  
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Рисунок 3.10 – Показники систолічної функції ЛШ у пацієнтів з ЦП і 

синтропічною ЦКМП залежно від класу тяжкості ЦП. 

 

 

Рисунок 3.11 – Показники 

діастолічної функції ЛШ у пацієнтів 

з ЦП і синтропічною ЦКМП залежно 

від класу тяжкості ЦП. 
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В і С (р < 0,05). Між показниками у класах А і В статистично підтвердженої 

різниці не було (р = 0,34). Отримані нами результати свідчать про наростання 

дисфункції серця із збільшенням тяжкості ЦП. 

Структура і функція серця змінюються паралельно з наростанням 

тяжкості ЦП, а саме, міжшлуночкова перегородка і ЛШ гіпертрофуються та, в 

подальшому, ЛШ дилятується. Систолічна функція у пацієнтів всіх класів ЦП є 

у межах норми переважно за рахунок великого УО та його похідних величин – 

ХО і СІ, проте поступово зменшується, а діастолічна – різко зменшується із 

декомпенсуванням ЦП, на що вказує зменшення співвідношення Е/А, а також 

індексу C. Tei.  

Отже, отримані результати ехокардіоґрафії свідчать про зміни структури 

серця у пацієнтів із ЦП та синтропічною ЦКМП, «нормальну» систолічну 

функцію за рахунок високого УО, ХО і СІ, діастолічну дисфункцію та високий 

індекс C. Tei. Останній виокремлено як показник, здатний відображати 

тяжкість ЦКМП і використовується для її класифікування за ступенями 

тяжкості. Структура і функція серця залежать від тяжкості ЦП: паралельно із 

декоменсуванням ЦП відбувається гіпертрофія міжшлуночкової перегородки, 

гіпертрофія, і надалі дилятація ЛШ, УО та його похідні величини – наростають, 

показники діастолічної функції знижуються, а індекс С. Теі – збільшується, що 

відображає паралельне наростання тяжкості ЦКМП. 

 

3.3 Характеристика стійкої синтропічної артеріальної гіпотензії, її 

класифікація та особливості залежно від тяжкості цирозу печінки 

 

Перший етап дослідження, що має на меті характеристику АТ у пацієнтів 

з артеріальною гіпотензією за результатами ДМАТ, ми розділили на декілька 

послідовних кроків, перший з яких – це дослідження показників САТ, ДАТ, 

АТс, ПАТ і їх похідних величин (табл. Б.3.11, рис. 3.13).  
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Рисунок 3.13 – Величини середньодобового АТ, їх ІЧ і ГІЧ у пацієнтів з 

ЦП і синтропічною артеріальною гіпотензією, ҐП та КҐ. 
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Середнє арифметичне середнього впродовж доби САТ (САТд) у пацієнтів 

ДҐ Б дорівнювало 102,28 мм рт. ст. (100,44 мм рт. ст.; 104,12 мм рт. ст.), а у 

пацієнтів ҐП було достовірно більшим (120,76 мм рт. ст. (117,78 мм рт. ст.; 

123,74 мм рт. ст.); р = 0,00). Зафіксований у пацієнтів ДҐ Б САТ ІЧ (2,02 %  

(0,99 %; 3,05 %)) був достовірно нижчим, ніж у пацієнтів ҐП (17,86 % (11,92 %; 

23,80 %); р = 0,00), а САТ ГІЧ (9,69 % (6,28 %; 13,09 %)) – достовірно вищий 

(0,24 % (0,00 %; 0,64 %); р = 0,01). У пацієнтів ДҐ Б середній упродовж доби 

(ДАТд) дорівнював 59,35 мм рт. ст. (58,14 мм рт. ст.; 60,56 мм рт. ст.), що 

достовірно нижче, ніж у пацієнтів ҐП (74,81 мм рт. ст. (72,08 мм рт. ст.; 77,54 

мм рт. ст.); р = 0,00). Відповідно і ДАТ ІЧ у хворих ДҐ Б був достовірно 

нижчим, ніж у хворих ҐП (0,44 % (0,19 %; 0,71 %) проти 14,76 % (8,12 %;  

21,40 %); р = 0,00), а ДАТ ГІЧ – достовірно вищим (73,60 % (68,98 %; 78,21 %) 

проти 23,10 % (15,69 %; 30,50 %); р = 0,00). Середній упродовж доби АТс 

(АТсд), що зафіксовано у пацієнтів ДҐ Б (73,60 мм рт. ст. (68,98 мм рт. ст.; 78, 

21 мм рт. ст.)), був достовірно нижчим, ніж у пацієнтів ҐП (90,14 мм рт. ст. 

(87,69 мм рт. ст.; 92,60 мм рт. ст.); р = 0,00), АТс ІЧ у пацієнтів ДҐ Б також був 

достовірно нижчим (0,45 % (0,13 %; 0,77 %) проти 13,67 % (8,02 %; 19,31 %); р 

= 0,00), а АТс ГІЧ, навпаки, - достовірно вищим порівняно з вибіркою хворих 

ҐП (46,86 % (40,94 %; 52,77 %) проти 4,74 % (2,12 %; 7,36 %); р = 0,00). У 

пацієнтів ДҐ Б та пацієнтів ҐП показник ПАТ впродовж доби (ПАТд) був 

практично однаковим та достовірно не відрізнявся в обох ґрупах пацієнтів 

(43,22 мм рт. ст. (40,94 мм рт. ст.; 52,77 мм рт. ст.) проти 45,81 мм рт. ст. (42,54 

мм рт. ст.; 49,08 мм рт. ст.); р = 0,20). 

Отримані нами результати показують, що показники АТ, а також їх ІЧ у 

пацієнтів ДҐ Б з ЦП та синтропічною артеріальною гіпотензією, порівняно з їх 

величинами у пацієнтів ҐП, достовірно нижчі, а їх ГІЧ – достовірно вищі. Це 

підтверджує наявність у них стійкого порушення динаміки АТ. 

Оцінка добового ритму АТ – наступний, другий крок цього етапу (табл. 

Б.3.12 та рис. 3.14). У пацієнтів ДҐ Б САТ АП дорівнював 105,62 мм рт. ст. 

(103,83 мм рт. ст.; 107,42 мм рт. ст.), що достовірно менше, ніж у пацієнтів ҐП 

(124,52 мм рт. ст. (121,39 мм рт. ст.; 127,65 мм рт. ст.); р = 0,00). САТ ПП у 
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пацієнтів ДҐ Б дорівнював 97,80 мм рт. ст. (95,84 мм рт. ст.; 99,77 мм рт. ст.), 

що є достовірно нижчим результатом, ніж у ҐП (113,71 мм рт. ст. (110,10 мм рт. 

ст.; 117,33 мм рт. ст.); р = 0,00). Відповідно і САТ ДІ у пацієнтів ДҐ Б 

дорівнював 7,52 % (6,36 %; 8,67 %), що достовірно нижче, ніж у пацієнтів ҐП 

9,62 % (8,32 %; 10,92 %); р = 0,00). У пацієнтів ДҐ Б також зафіксовано 

достовірно нижчий ДАТ АП порівняно з пацієнтами ҐП (61,98 мм рт. ст. (60,77 

мм рт. ст.; 63,19 мм рт. ст.) проти 78,14 мм рт. ст. (75,56 мм рт. ст.; 80,73 мм рт. 

ст.); р = 0,00), а також ДАТ ПП (55,34 мм рт. ст. (53,91 мм рт. ст.; 56,78 мм рт. 

ст.) проти 68,76 мм рт. ст. (65,09 мм рт. ст.; 72,43 мм рт. ст.); р = 0,00). ДАТ ДІ, 

що виявлено у пацієнтів ДҐ Б, дорівнював 10,58 % (8,82 %; 12,34 %), що менше, 

ніж у пацієнтів ҐП, проте не достовірно (13,00 % (10,94 %; 15,06 %); р = 0,10).  

Відповідно до отриманих нами результатів, у хворих ДҐ Б з синтропічною 

артеріальною гіпотензією зафіксовано порушений циркадний ритм АТ, що 

виявляється неадекватним зниження АТ у ПП доби (ДІ до 9,9 %, що демонструє 

порушення співвідношення показників АТ за АП і ПП і який у нормі має 

становити 10,0–20,0%).  

Останнім, третім кроком цього етапу дослідження є вивчення ІВ АТ, що 

передбачає оцінку відхилення показника від кривої добового ритму. Результати 

вивчення варіабельності АТ наведено у таблиці Б.3.13 та на рисунку 3.15. У 

пацієнтів ДҐ Б САТ ІВ дорівнював 10,37 мм рт. ст. (9,83 мм рт. ст.; 10,91 мм рт. 

ст.), що достовірно менше, ніж у пацієнтів ҐП (12,43 мм рт. ст. (11,35 мм рт. ст.; 

13,51 мм рт. ст.); р = 0,00). ДАТ ІВ був також достовірно нижчим у пацієнтів ДҐ 

Б порівняно з пацієнтами ҐП (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.); р = 0,00). Зафіксовано 

достовірно нижчу варіабельність АТ у пацієнтів ДҐ Б з ЦП та синтропічною 

артеріальною гіпотензією порівняно із пацієнтами ҐП, що свідчить про 

порушення у системі реґулювання АТ у цієї ґрупи пацієнтів. 

Отже, отримані на першому етапі дослідження результати підтверджують 

наявність у хворих ДҐ Б стійкої артеріальної гіпотензії із низьким АТ, 

порушеним циркадним ритмом і варіабельністю АТ. 
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Рисунок 3.14 – Показники добового ритму АТ у пацієнтів у пацієнтів з 

ЦП і синтропічною артеріальною гіпотензією, ҐП та КҐ. 

 

Рисунок 3.15 – Варіабельність АТ у пацієнтів у пацієнтів з ЦП і 

синтропічною артеріальною гіпотензією, ҐП та КҐ. 
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Визначений нами другий етап дослідження ми розділили на два 

послідовні кроки. Перший (табл. Б.3.14) полягав у статистичному опрацюванні 

вибірок показників ДМАТ, використовуючи метод ранґів. Для аналізу ми 

включили наступні показник ДМАТ: сер., макс. та мін., АП і ПП САТ, ДАТ і 

АТс, а також їх ІЧ, ІП, ГІЧ та ГІП за добу, АП і ПП. Напрямок ранжування ми 

визначали відповідно до клінічного значення показників: для середніх за добу, 

АП і ПП САТ, ДАТ і АТс, їх ІЧ і ІП за добу, АП і ПП перший ранґ ми 

присвоїли найвищим показникам, а найменшим – останній, а для ГІЧ і ГІП за 

добу, АП і ПП перший ранґ, навпаки, ми присвоїли найнижчим показникам, а 

найвищим – останній. Результуючі ранґи кожного випадку ми визначали як 

суму ранґів для кожного показника. В підсумку перший ранґ присвоювали тому 

об’єкту, який отримав найменшу суму ранґів (найвищий АТ), а останній – тому, 

у якого виявилася найбільша сума ранґів (найнижчий АТ). Таким чином, ми 

визначили порядок пацієнтів за сумарними величинами їх АТ – від вищого до 

нижчого. 

Далі, ми обчислили кореляційні зв’язки між ранґовим порядком пацієнтів 

та вибірками величин кожного показника ДМАТ (табл. Б.3.14). Найвищу 

абсолютну величину коефіцієнта кореляції нами зафіксовано між ранґом 

пацієнтів та АТсд (r = -0,84). Вказаний коефіцієнт кореляції свідчить про 

непрямий сильний кореляційний зв’язок, а саме, що із наростанням ранґу 

пацієнта, тобто зі зменшенням АТ, величина АТсд зменшується. 

Відповідно до проведених нами обрахунків ми виявили, що АТсд 

найбільш точно відображає АТ, тому цей показник ми рекомендуємо 

використовувати для класифікування стійкої артеріальної гіпотензії на ступені 

тяжкості. 

Наступний, другий крок цього етапу полягав у визначенні критеріїв 

ступенів тяжкості стійкої артеріальної гіпотензії. Для цього ми провели 

перцентильний аналіз показників АТсд у пацієнтів ДҐ Б і отримали наступні 

результати (табл. Б.3.3.5): до дуже низьких показників належать величини до 64 

мм рт. ст., до низьких – від 64 до 70 мм рт. ст., до середніх – від 70 до 78 мм рт. 
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ст. з медіаною 74 мм рт. ст., до високих – від 78 до 80 мм рт. ст., а до дуже 

високих – 80 мм рт. ст. Базуючи на отриманій нами інформації, нами 

розроблено спеціальні анкети експертних оцінок, взявши до уваги які, ми 

визначили межі ступенів тяжкості артеріальної гіпотензії у пацієнтів з ЦП 

(коефіцієнт конкордації = 0,84; значущість визначена за критеріями P. E. 

Фішера). Нами встановлено, що у випадку, коли АТсд, визначений методом 

ДМАТ, знаходиться у межах від 80 мм рт. ст. до 76 мм рт. ст. ми діаґностуємо 

легку (І) ступінь артеріальної гіпотензії, від 75 мм рт. ст. до 70 мм рт. ст. – 

середню (ІІ) ступінь артеріальної гіпотензії, а у випадках, коли АТсд є менше 70 

мм рт. ст. – тяжку (ІІІ) ступінь артеріальної гіпотензії.  

Ми встановили критерії ступенів тяжкості артеріальної гіпотензії. І 

ступінь тяжкості артеріальної гіпотензії діаґностуємо за умов, коли АТсд, 

визначений методом ДМАТ, є у 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. 

Отже, проведений нами статистичний аналіз дозволив виокремити один 

показник – АТсд – з-поміж усіх показників ДМАТ, який найбільш точно і 

комплексно відображає динаміку АТ, а значить може використовуватися для 

класифікування стійкої артеріальної гіпотензії, і визначили межі, які б 

відповідали кожному ступеню тяжкості артеріальної гіпотензії.  

Третій етап, що полягає у виявленні особливостей величин АТ у пацієнтів 

ДҐ Б з ЦП та синтропічною артеріальною гіпотензією залежно від тяжкості 

основної хвороби печінки, ми також розділили на чотири кроки. Перший крок – 

це дослідження динаміки величин САТд, ДАТд, АТсд і ПАТд залежно від 

тяжкості ЦП (табл. Б.3.16, рис. 3.16). Відповідно до отриманих нами 

результатів САТд достовірно знижувався (p < 0,05) паралельно із наростанням 

тяжкості ЦП. Відповідно і показник САТ ІЧ знижувався із декомпенсуванням 

основного захворювання, проте достовірною різниця була лише між 

показниками у пацієнтів класів А і В (p < 0,05) та А і С (p < 0,05), між 

показниками у пацієнтів класів В і С достовірної відмінності не зафіксовано (р  
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Рисунок 3.16 – Величини середньодобового АТ, їх ІЧ та ГІЧ у пацієнтів з 

ЦП і синтропічною артеріальною гіпотензією залежно від тяжкості ЦП. 
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= 0,24), а САТ ГІЧ – наростав із статистично достовірною різницею між усіма 

ґрупами пацієнтів (p < 0,05). 

Показник ДАТд також зменшувався одночасно із наростанням тяжкості ЦП, 

проте достовірною різниця була лише тоді, коли патолоґічний процес у печінці 

ставав декомпенсованим: між показниками у класах В і С (p < 0,05), А і С (p < 

0,05) та А і В (р = 0,05). У пацієнтів класу А також виявлено найвищий ДАТ ІЧ, у 

пацієнтів класу С – найнижчий, проте статистично підтверджену різницю 

зафіксовано лише між ґрупами пацієнтів А і С (p < 0,05). А також у хворих класу 

А зафіксовано найнижчий ДАТ ГІЧ порівняно із відповідними показниками 

пацієнтів класів В і С. Однак нами виявлено достовірну різницю лише між 

пацієнтами класів А і С (p < 0,05) та В і С (p < 0,05).  

Відповідно, АТсд відображав динаміку САТд та ДАТд і достовірно 

знижувався паралельно наростанню тяжкості ЦП (p < 0,05), як і АТс ІЧ, який 

проте статистично достовірно відрізнявся лише у пацієнтів класів А і С (p < 

0,05). Найнижчий АТс ГІЧ зафіксовано у пацієнтів класу А. Показник 

достовірно наростав (p < 0,05) із декомпенсуванням хвороби печінки. У 

пацієнтів усіх трьох класів ПАТд практично не відрізнявся на кожному етапі 

хвороби печінки (p > 0,05). 

Відповідно до отриманих результатів, одночасно з декомпенсуванням ЦП 

АТ достовірно змінювся. А саме, достовірно знижувалися величини САТд, 

ДАТд, АТсд, ПАТд, а також їх ІЧ та зростають ГІЧ. Це свідчить про наростання 

тяжкості синтропічної артеріальної гіпотензії, а, отже, і про поглиблення 

порушень у системі реґулювання АТ паралельно з наростанням тяжкості 

основної недуги печінки. 

Наступним, другим кроком була оцінка добового ритму АТ. Отримані 

нами результати наведено у таблиці Б.3.17 та на рисунку 3.17. САТ АП 

достовірно знижувався із наростанням тяжкості ЦП (p < 0,05), як і САТ ПП, 

який, проте, достовірно відрізнявся (p < 0,05) між пацієнтами усіх класів крім В 

і С (р = 0,84). САТ ДІ був практично однаковим у всіх ґрупах хворих: А і В (р =  
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 Рисунок 3.17 – Показники добового ритму АТ у пацієнтів з ЦП і 

синтропічною артеріальною гіпотензією залежно від тяжкості ЦП. 
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0,17), В і С (р = 0,43) та А і С (р = 0,50). ДАТ АП знижувався із 

декомпенсуванням ЦП із достовірною відмінністю між пацієнтами класів А і С 

(p < 0,05)) та В і С (p < 0,05). Між вибірками у пацієнтів класів А і B 

достовірної різниці не було (р = 0,24). Аналоґічною була динаміка ДАТ ПП, із 

достовірною різницею між усіма ґрупами пацієнтів (p < 0,05)). ДАТ ДІ 

достовірно не відрізнявся між жодною із ґруп: між класом А і В (р = 0,06), 

класом А і С (р = 0,67) та класом В і С (р = 0,11). Отримані нами результати 

дослідження свідчать, що АТ у АП доби достовірно знижувався паралельно з 

наростанням тяжкості основної недуги печінки, як і АТ у ПП доби. Що вказує 

на однаково порушений добовий ритм АТ на всіх етапах хвороби печінки.  

Третій крок третього етапу дослідження полягає у вивченні добової 

варіабельності АТ (табл. Б.3.18, рис. 3.18).  

 

 

Рисунок 3.18 – Варіабельність АТ у пацієнтів з ЦП і синтропічною 

артеріальною гіпотензією залежно від тяжкості ЦП. 

 

У кожній з ґруп зафіксована практично однакова САТ ІВ: між 

показниками у класах А і В (р = 0,27), А і С (р = 0,31) та В і С (р = 0,96). А 

також практично однаковий ДАТ ІВ: між показниками у класах А і В (р = 0,47), 

В і С (р = 0,16) та А і С (р = 0,07). Виміряна нами варіабельність АТ не 

залежить від класу тяжкості ЦП – ІВ залишається практично не змінним 

впродовж усього перебігу хвороби печінки. 
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Отримана нами інформація свідчить, що АТ у пацієнтів з ЦП та 

синтропічною артеріальною гіпотензією має свої особливості залежно від 

тяжкості основної хвороби печінки: паралельно з декомпенсуванням ЦП 

знижується як АТ сер., так і АТ окремо за денний та нічний періоди. ІВ АТ, як і 

нижчий норми ДІ АТ залишаються практично однаковими у всіх пацієнтів з ЦП 

та синтропічною артеріальною гіпотензією. Це свідчить про наростання 

тяжкості артеріальної гіпотензії, а, отже, і відповідних порушень у системах, 

що відповідають за нормалізацію АТ паралельно з декомпенсування ЦП, а 

також про наявність патолоґічного добового ритму у всіх хворих не залежно від 

тяжкості ЦП. 

Отже, нами з’ясовано, що у хворих на ЦП є синтропічна стійка 

артеріальна гіпотензія з порушеними циркадним ритмом та варіабельністю АТ. 

Нами виокремлено АТсд, як найбільш інформативний показник, і, відповідно до 

його величини, класифіковано синтропічну артеріальну гіпотензію на три 

ступені тяжкості. Зафіксовано, що паралельно із наростанням тяжкості 

основної недуги печінки наростає тяжкість і синтропічної стійкої артеріальної 

гіпотензії, на що вказує поступове достовірне зниження показників САТ, ДАТ 

та їх похідних величин (АТс і ПАТ), стійке порушення циркадного ритму АТ, а, 

отже, і зменшення кількості пацієнтів із легкою синтропічною артеріальною 

гіпотензією і збільшення кількості хворих із синтропічною артеріальною 

гіпотензією середнього і тяжкого ступенів паралельно із наростанням класу 

тяжкості ЦП за C. G. Child – R. N. Pugh. 

Резюме. Ураження системи кровообігу є у 490 (81,26 %) хворих на ЦП, 

серед яких ЦКМП та стійка артеріальна гіпотензія є синтропічними. У пацієнтів 

із ЦП та синтропічною ЦКМП ехокардіоґрафічно виявлено типові структурні 

зміни серця, діастолічну дисфункцію, підвищені УО, ХО, СІ  та індекс C. Tei. 

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

доплеркардіоґрафії як найбільш комплексний, базуючись на показниках якого 

класифіковано вторинну ЦКМП за ступенями тяжкості. А також констатовано, 
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що паралельно із декоменсуванням ЦП гіпертрофуються міжшлуночкова 

перегородка і стінка ЛШ, який надалі дилятується, достовірно підвищуються 

показники систолічної функції ЛШ, посилюється діастолічна дисфукція ЛШ та 

зростає індекс С. Теі ЛШ. У пацієнтів із ЦП та синтропічною стійкою 

артеріальною гіпотензією порушений добовий ритм АТ. Виокремлено 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. 

 

Результати, подані у розділі 2, опубліковані наукових працях [3, 4, 5, 7, 8, 

9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20]. 
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ ПАТОҐЕНЕЗУ СИНТРОПІЧНИХ УРАЖЕНЬ ОРҐАНІВ 

СИСТЕМИ КРОВООБІГУ У ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ 

 

4.1 Веґетативна нервова система, як чинник виникнення 

синтропічних уражень системи кровообігу у хворих на цироз печінки 

 

Виконання нашого третього завдання, яке мало на меті вивчення деяких 

механізмів виникнення синтропічних коморбідних хвороб системи кровообігу у 

хворих на ЦП і полягало у дослідженні порушень у ВНС та, в подальшому, у 

системі місцевих вазоактивних чинників, ми поділили на два етапи, кожен з 

яких складався з декількох послідовних кроків.  

На першому етапі дослідження ми вивчили стан ВНС у пацієнтів ДҐ А з 

ЦП та синтропічною ЦКМП і ДҐ Б з ЦП та синтропічною стійкою артеріальною 

гіпотензією у порівнянні з результатами у хворих ҐП (табл. Б.4.1-Б.4.4, рис. 4.1-

4.5). Вивчення ЧСС – перший крок цього етапу дослідження (табл. Б.4.1, рис. 

4.1). Достовірно найвищу ЧСС зафіксовано у пацієнтів ДҐ А (88,50 уд./хв (85,11 

уд./хв; 91,89 уд./хв)) та ДҐ Б (88,09 уд./хв (84,58 уд./хв; 91,61 уд./хв) порівняно з 

пацієнтами ҐП (69,44 уд./хв (66,71 уд./хв; 72,18 уд./хв); p < 0,05). Між 

показниками у ДҐ статистично значущої різниці не виявлено (р = 0,87). 

 

Рисунок 4.1 – ЧСС, зафіксована за допомогою ВСР, у пацієнтів з ЦП та 

синтропічними ЦКМП та артеріальною гіпотензією, ҐП, КҐ. 
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Для більш детальної оцінки стану ВНС ми вивчили часові показники 

ВСР, що є другим кроком цього етапу дослідження (табл. Б.4.2, рис. 4.2). 

Відповідно до поданих у таблиці Б.4.2 та на рисунку 4.2 результатів показник 

NN min практично не відрізняється у пацієнтів ДҐ А і ДҐ Б (645,08 мс (620,03 

мс; 670,13 мс) проти 652,28 мс (626,97 мс; 677,59 мс); р = 0,69), але є достовірно 

(p < 0,05) нижчими, ніж у пацієнтів ҐП (771,71 мс (732,14 мс; 811,29 мс)). NN 

max у пацієнтів ДҐ А дорівнює 747,98 мс (718,31 мс; 777,65 мс), що практично 

стільки ж як у пацієнтів ДҐ Б (729,15 мс (695,61 мс; 762,69 мс); р = 0,40). У 

пацієнтів ҐП NN max достовірно (p < 0,05) найвищий (989,60 мс (951,28 мс; 

1027,82 мс). Відповідно і МNN однакова (р = 0,93) в обох ДҐ (ДҐ А – 694,64 мс 

(667,19 мс; 722,09 мс), ДҐ Б – 692,81 мс (665,22 мс; 720,41 мс). У пацієнтів ҐП 

MNN достовірно найвища (888,58 мс (850,70 мс; 926,45 мс); p < 0,05). SDNN у 

пацієнтів ДҐ А та ДҐ Б дорівнюють 15,98 мс (14,36 мс; 17,60 мс) та 14,54 мс 

(12,39 мс; 16,69 мс) відповідно і статистично значуще не відрізняються між 

собою (р = 0,29), проте достовірно нижчі (p < 0,05), ніж у ҐП (35,18 мс (32,73 

мс; 37,63 мс)). RMSSD, що виявлено у пацієнтів ДҐ А і ДҐ Б статистично 

достовірно не відрізняється (9,16 мс (6,96 мс; 11,36 мс) проти 6,98 мс (5,72 мс; 

8,25 мс); р = 0,08). У пацієнтів ҐП RMSSD достовірно найвище (24,64 мс (21,63 

мс; 27,66 мс); p < 0,05). У пацієнтів ДҐ А і ДҐ Б величини pNN 50% найнижчі 

(0,48 % (0,00 %; 1,09 %) та 0,15 % (0,02%; 0,28 %) відповідно; р = 0,27). У 

пацієнтів ҐП показник є достовірно вищим (5,43 % (3,30 %; 7,56 %); p < 0,05). 

CV у пацієнтів ДҐ А і ДҐ Б найнижчі (2,30 % (2,09 %; 2,51 %) і 2,23 % (1,96 %; 

2,49 %); р = 0,18). У пацієнтів ҐП CV дорівнює 4,02 % (3,70 %; 4,26 %) і є 

достовірно найвищим (p < 0,05).  

Отримані нами результати часового аналізу ВСР свідчать про наявність 

веґетативного дисбалансу у пацієнтів з ЦП та синтропічними ураженнями 

системи кровообігу. А саме, середня, максимальна та  
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Рисунок 4.2 – Показники часового аналізу ВСР у пацієнтів з ЦП та 

синтропічними ЦКМП та артеріальною гіпотензією, ҐП, КҐ. 
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мінімальна тривалості інтервалі R-R, SDNN, RMSSD, pNN 50% – достовірно 

нижчі, що вказує на аваріабельний серцевий ритм в пацієнтів ДҐ, що в 

поєднанні з пришвидшеною ЧСС є компонентами риґідного ритму і проявом 

зниження активності парасимпатичного відділу ВНС. Відмінностей між станом 

ВНС у пацієнтів з ЦП і ЦКМП та з ЦП і артеріальною гіпотензією нами не 

зафіксовано. 

На третьому кроці першого етапу ми провели частковий аналіз і оцінили 

ТР та його кількісну структуру (табл. Б.4.3, рис. 4.3, 4.4). У пацієнтів ДҐ А і ДҐ 

Б величини ТР практично однакові (345,72 мс2/Гц (295,04 мс2/Гц; 396,41 мс2/Гц) 

та 334,60 мс2/Гц (228,48 мс2/Гц; 440,24 мс2/Гц) відповідно, р = 0,85). ТР у 

пацієнтів ҐП дорівнює 1696,64 мс2/Гц (1413,76 мс2/Гц; 1979,53 мс2/Гц) і є 

достовірно вищими порівняно з ДҐ (p < 0,05).  

З метою більш детального аналізу нами оцінено показники структури 

спектральної потужності (табл. Б.4.3, рис. 4.4). НF, % у пацієнтів ДҐ А дорівнює 

13,15 % (9,60 %; 16,69 %), а у ДҐ Б – 8,30 % (6,72 %; 9,89 %), що є найнижчим 

результатом серед усіх вибірок і достовірно відрізняються між собою (p < 0,05). 

У пацієнтів ҐП НF, % достовірно найвище (p < 0,05) і дорівнює 22,93 %  

(18,42 %; 27,44 %). LF, % достовірно найнижчий (p < 0,05) у пацієнтів ДҐ Б 

(18,27 % (16,19 %; 20,35 %)), дещо вищий – у пацієнтів ДҐ А (23,18 % (21,12 %; 

25,25 %)), т найвищий у пацієнтів ҐП (30,21 % (27,76 %; 32,87 %)). 

Спостерігається статистично значуща різниця між усіма показниками LF (р = 

0,00). Найвища кількість VLF, % зафіксована у пацієнтів ДҐ Б (73,43 % (70,73 

%; 76,12 %)), дещо менша – у пацієнтів ДҐ А (63,26 % (59,33 %; 67,20 %)) та 

найменша у пацієнтів ҐП (48,04 % (41,36 %; 54,73 %)). Усі ґрупи показників 

статистично достовірно відрізняються (p < 0,05).  

Згідно отриманих нами результатів у пацієнтів з ЦП та синтропічною 

ЦКМП та пацієнтів з ЦП та синтропічною артеріальною гіпотензією 

спостерігається достовірно нижча загальна спектральна потужність, що  
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Рисунок 4.3 – Показник загальної спектральної потужності у пацієнтів з 

ЦП та синтропічними ЦКМП і артеріальною гіпотензією, ҐП, КҐ. 

 

 

Рисунок 4.4 – Показники спектрального аналізу ВСР у пацієнтів з ЦП та 

синтропічними ЦКМП та артеріальною гіпотензією, ҐП, КҐ. 
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свідчить про зменшення сумарного веґетативного впливу на серцевий ритм та 

підтверджує переважання активності симпатичного відділу ВНС та 

активування гуморально-метаболічних механізмів реґуляції у пацієнтів із ЦП та 

синтропічною ЦКМП та лише активування гуморально-метаболічних чинників 

у пацієнтів з ЦП та синтропічною артеріальною гіпотензією.  

Останнім, четвертий крок цього етапу дослідження полягав у проведенні 

проби з навантаженням та вивчення величини коефіцієнта К30:15, що 

характеризує функцію блукаючого нерву [50, 53, 73]. Найнижчий коефіцієнт 

К30:15 у пацієнтів ДҐ А та ДҐ Б – 1,04 од. (1,03 од.; 1,06 од.) та 1,03 од. (1,02 

од.; 1,05 од.) відповідно, які між собою достовірно не відрізняються (р = 0,40) 

(табл. Б.4.4, рис. 4.5). У пацієнтів ҐП К30:15 достовірно нижче від показників у 

ДҐ 1,19 од. (1,16 од.; 1,22 од.); p < 0,05. Отримані нами коефіцієнти К30:15 у 

пацієнтів обох ДҐ є нижчі нормальних і підтверджують зниження 

парасимпатичної активності ВНС у них.  

 

Рисунок 4.5 – Коефіцієнт К30:15, визначений під час запису проби з 

навантаженням у пацієнтів з ЦП та синтропічними ЦКМП та артеріальною 

гіпотензією, ҐП, КҐ. 

 

Отже, дослідивши стан ВНС у хворих на ЦП з синтропічними 

ураженнями системи кровообігу, можна стверджувати, що: у них є особливості 

веґетативного дисбалансу, які характеризуються низькою сумарною активністю 
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веґетативного впливу на серцевий ритм та особливою динамікою показників 

відсоткової структури загальної спектральної потужності; залежать вони від 

клінічного варіанту цього ураження - у пацієнтів із ЦП та синтропічною ЦКМП 

реґулювання внутрішніх процесів відбувається за рахунок гуморально-

метаболічних чинників, з одночасним впливом симпатичної та зниженням 

активності парасимпатичної ВНС, а у пацієнтів з ЦП та синтропічною 

артеріальною гіпотензією – внутрішня реґуляція здійснюється шляхом 

включенням місцевих – гуморально-метаболічних чинників з недостатністю як 

симпатичного, так і парасимпатичного відділів ВНС.  

 

4.2 Гуморально-метаболічні чинники виникнення синтропічних 

уражень системи кровообігу у хворих на цироз печінки 

 

Другий етап вивчення патоґенезу синтропічних коморбідних уражень 

системи кровообігу ми розділили на два кроки, перший з яких передбачає 

вивчення вмісту гуморально-метаболічних речовин у вибірках і визначення 

статистично достовірної різниці між ДҐ та ҐП (табл. Б.4.5-Б.4.14, рис. 4.6-4.15).  

Уміст цҐМФ у пацієнтів ДҐ Б з ЦП та синтропічною стійкою 

артеріальною гіпотензією і становить 90,17 нмоль/мл (82,93 нмоль/мл; 97,41 

нмоль/мл). Менша кількість метаболіту зафіксована у пацієнтів ДҐ А з ЦП та 

синтропічною ЦКМП (65,19 нмоль/мл (60,80 нмоль/мл; 69,57 нмоль/мл)). У 

пацієнтів ҐП вміст цҐМФ дорівнює 52,69 нмоль/мл (46,33 нмоль/мл; 59,04 

нмоль/мл) (табл. Б.4.5, рис. 4.6). Під час попарного порівняння кількості цҐМФ 

у ґрупах хворих на ЦП виявлено статистично значущу різницю у кожній парі: 

між ҐП і ДҐ А (p = 0,00), між ҐП і ДҐ Б (p = 0,00) та між ДҐ А і ДҐ Б (p = 0,00). 

Проведений нами перцентильний аналіз (див. табл. Б.4.6, рис. 4.7) вказує на те, 

що найвищий вміст цҐМФ зафіксовано у пацієнтів ДҐ Б, дещо нижчий – у 

пацієнтів ДҐ А та найнижчий – у пацієнтів ҐП.  
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Рисунок 4.6 – Вміст цҐМФ в крові пацієнтів з ЦП та синтропічними 

ЦКМП та артеріальною гіпотензією, ҐП та КҐ. 

 

 

Рисунок 4.7 – Перцентильний розподіл величин цҐМФ у крові пацієнтів з 

ЦП та синтропічними ЦКМП та артеріальною гіпотензією, ҐП та КҐ. 
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Отримані нами результати свідчать, що достовірно найбільша кількість 

цҐМФ зафіксована у пацієнтів з ЦП та синтропічною артеріальною гіпотензією, 

дещо нижча – у пацієнтів з ЦП та синтропічною ЦКМП та найнижчими – у 

пацієнтів ҐП з ЦП без коморбідного синтропічного ураження системи кровообігу. 

Це підтверджує участь NO, вміст якого відображає цҐМФ, у формуванні 

ендотеліальної дисфункції із надпродукуванням вазодилятатора у пацієнтів ДҐ. 

Середнє арифметичне Е-1 у пацієнтів ДҐ А – найвище і дорівнює 16,10 

пґ/мл (11,86 пґ/мл; 20,34 пґ/мл). У пацієнтів ДҐ Б середній вміст Е-1 дещо 

нижчий, ніж у ДҐ А (5,39 пґ/мл (1,11 пґ/мл; 9,67 пґ/мл)). Найменша кількість  

Е-1 у пацієнтів ҐП (0,58 пґ/мл (0,08 пґ/мл; 1,25 пґ/мл)). Нами підтверджено 

статистично достовірну різницю між кількістю Е-1 у всіх парах ДҐ А і ҐП (p = 

0,00), ДҐ Б і ҐП (p = 0,02) та ДҐ А і ДҐ Б (p = 0,00) (табл. Б.4.7, рис. 4.8). 

Розподіл величин Е-1, визначений перцентильним методом, наступний: 

найбільша кількість вазоактивного чинника зафіксована у пацієнтів ДҐ А, дещо 

нижча – у пацієнтів ДҐ Б та найнижча – у пацієнтів ҐП (табл. Б.4.8, рис. 4.9). 

 

Рисунок 4.8 – Вміст Е-1 у крові пацієнтів з ЦП та синтропічними ЦКМП 

та артеріальною гіпотензією, ҐП та КҐ. 
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Рисунок 4.9 – Перцентильний розподіл величин Е-1 у крові пацієнтів з 

ЦП та синтропічними ЦКМП та артеріальною гіпотензією, ҐП та КҐ. 

 

Отже, достовірно найвищий уміст Е-1 зафіксовано у пацієнтів ДҐ А з ЦП 

та синтропічною ЦКМП, дещо нижчий – у пацієнтів ДҐ Б з ЦП та синтропічною 

артеріальною гіпотензією і найнижчий – у пацієнтів ҐП. Це свідчить про участь 

Е-1 у виникненні передусім ЦКМП. 

Уміст реніну у досліджуваних ґрупах наведено в таблиці Б.4.9, на 

рисунку 4.10. У пацієнтів ДҐ А найвищий серед усіх вибірок і дорівнює 301,46 

пґ/мл (218,00 пґ/мл; 384,92 пґ/мл). У пацієнтів ДҐ Б майже удвічі нижчий, ніж у 

ДҐ А і дорівнює 161,40 пґ/мл (98,35 пґ/мл; 224,45 пґ/мл). У пацієнтів ҐП середнє 

арифметичне реніну значно нижче, ніж у досліджуваних ґрупах (40,83 пґ/мл 

(18,77 пґ/мл; 62,90 пґ/мл)). Методом дисперсійного аналізу ANOVA визначено 

статистично значущу різницю між умістом реніну у всіх ґрупах пацієнтів із ЦП: 

між ҐП і ДҐ А (р = 0,00), між ҐП і ДҐ Б (р = 0,00) та між ДҐ А і ДҐ Б (р = 0,01). 

Відповідно до проведеного перцентильного аналізу (табл. Б.4.10, рис. 4.11) 

найвищий вміст сполуки виявлено у пацієнтів ДҐ А, дещо нижчий – у пацієнтів  
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Рисунок 4.10 – Вміст реніну в крові пацієнтів з ЦП та синтропічними 

ЦКМП та артеріальною гіпотензією, ҐП та КҐ. 

 

 

Рисунок 4.11 – Перцентильний розподіл величин реніну в крові пацієнтів 

з ЦП та синтропічними ЦКМП та артеріальною гіпотензією, ҐП та КҐ. 
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ДҐ Б та найнижчий – у пацієнтів ҐП. 

Отже, достовірно найвища кількість реніну зафіксована у пацієнтів ДҐ А з 

ЦП та синтропічною ЦКМП, дещо нижча – у пацієнтів ДҐ Б з ЦП та 

синтропічною артеріальною гіпотензією. Показники вмісту реніну у пацієнтів із 

ЦП та серцево-судинними синтропічними ураженнями достовірно 

відрізняються і між собою, і порівняно з ҐП. Отримана нами інформація 

підтверджує участь РААС у патоґенезі ЦКМП й артеріальної гіпотензії. 

Аналіз умісту альдостерону показав, що у пацієнтів ДҐ Б вміст гормону 

найвищий і становить 655,54 пґ/мл (509,81 пґ/мл; 801,28 пґ/мл) (табл. Б.4.11, 

рис. 4.12). Дещо нижчий уміст сполуки у пацієнтів ДҐ А (448,25 пґ/мл (318,47 

пґ/мл; 578,04 пґ/мл)). У пацієнтів ҐП кількість альдостерону практично 

однакова і становить 140,86 пґ/мл (100,32 пґ/мл; 181,37 пґ/мл). Визначено 

достовірну різницю між кожною парою значень: між ҐП і ДҐ А (р = 0,00), між 

ҐП і ДҐ Б (р = 0,00) та між ДҐ А і ДҐ Б (р = 0,03).  

 

 

Рисунок 4.12 – Вміст альдостерону в крові пацієнтів з ЦП та 

синтропічними ЦКМП та артеріальною гіпотензією, ҐП та КҐ.  
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Згідно з результатами перцентильного аналізу (табл. Б.4.12, рис. 4.13) , у 

пацієнтів ДҐ Б виявлено найбільшу кількість альдостерону, у пацієнтів ДҐ А – 

дещо нижчу та у пацієнтів ҐП – найнижчу. 

Отримані результати свідчать, що достовірно найбільша кількість 

альдостерону виявлена у пацієнтів ДҐ Б з ЦП та синтропічною артеріальною 

гіпотензією, дещо нижча – у пацієнтів ДҐ А з ЦП та синтропічною ЦКМП, що 

віддзеркалює ключову роль вторинного гіперальдостеронізму передусім у 

виникненні патолоґічної гемодинаміки за умов ЦП. 

У пацієнтів ДҐ А уміст МНП становить 1115,23 пґ/мл (760,63 пґ/мл; 

1469,83 пґ/мл), що є найвищим результатом серед усіх ґруп пацієнтів (табл. 

Б.4.13, рис. 4.14). Удвічі менший уміст зафіксовано в пацієнтів ДҐ Б (592,67 

пґ/мл (354,48 пґ/мл;   830,86 пґ/мл)) і    приблизно   в шість разів менший – у ҐП  

 

 

 

Рисунок 4.13 – Перцентильний розподіл величин альдостерону в крові 

пацієнтів з ЦП та синтропічними ЦКМП та артеріальною гіпотензією, ҐП та КҐ. 
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Рисунок 4.14 – Вміст МНП в крові пацієнтів з ЦП та синтропічними 

ЦКМП та артеріальною гіпотензією, ҐП та КҐ. 

 

(р = 0,01) та ДҐ А і ДҐ Б (р = 0,02). Згідно перцентильного аналізу (табл. Б.4.14, 

рис. 4.15) нами виявлено найбільший вміст МНП у пацієнтів ДҐ А, дещо менший  

Достовірно найбільша кількість МНП у пацієнтів ДҐ А з ЦП та 

синтропічною ЦКМП, нижча – у пацієнтів ДҐ Б з ЦП та синтропічною 

артеріальною гіпотензією зі статистично значущою різницею між собою та 

порівняно з ҐП і КҐ. Уміст МНП у пацієнтів ҐП з ЦП й без синтропічного 

ураження системи кровообігу не відрізняється від показників КҐ. Це 

підтверджує участь МНП у формуванні передусім синтропічної ЦКМП.  

Отже, цҐМФ, Е-1, ренін, альдостерон та МНП беруть участь у патоґенезі 

коморбідних синтропічних уражень системи кровообігу у хворих на ЦП. 

Зокрема, у пацієнтів ДҐ А з ЦП та синтропічною ЦКМП переважає вплив Е-1, 

реніну та МНП, а у пацієнтів ДҐ Б з ЦП та синтропічною артеріальною 

гіпотензією основними чинниками є цҐМФ й альдостерон. 
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Рисунок 4.15 – Перцентильний розподіл величин МНП в крові пацієнтів з 

ЦП та синтропічними ЦКМП та артеріальною гіпотензією, ҐП та КҐ. 

У пацієнтів ДҐ Б та найнижчий – у пацієнтів ҐП. 

 

Використовуючи метод лінійної реґресії, ми проаналізували залежність 

між вибірками, що було другим кроком цього етапу дослідження (табл. Б.4.15–

Б.4.17). 

У пацієнтів ДҐ А виявлено статистично значущу залежність між усіма 

парами величин (табл. Б.4.15). Коефіцієнт реґресії між МНП і цҐМФ дорівнює 

0,03 (р = 0,00), між МНП та Е-1 – 0,01 (р = 0,00), а МНП та реніном – 0,17 (р = 

0,00), що відображає наростання МНП на 1,00 нмоль/мл паралельно зі 

зростанням цҐМФ на 0,03 пґ/мл, Е-1 – на 0,01 пґ/мл, реніну – на 0,17 пґ/мл 

відповідно. Коефіцієнт залежності між реніном і цҐМФ й альдостероном та 

цҐМФ становить 5,16 (р = 0,00) і 7,49 (р = 0,00) відповідно, що свідчить про 

збільшення реніну на 5,16 пґ/мл і альдостерону на 7,49 пґ/мл під час зростання 

цҐМФ на 1,0 нмоль/мл. Коефіцієнт залежності між альдостероном та Е-1 

становить – 0,02 (р = 0,01), між альдостероном та реніном – 0,40 (р = 0,00), між 
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альдостероном і МНП – 1,83 (р = 0,00), а отже, збільшення альдостерону на 1,0 

пґ/мл супроводжується наростанням умісту реніну на 0,40 пґ/моль, а МНП – на 

1,83 пґ/мл та зменшенням умісту Е-1 на 0,02 пґ/мл. β-коефіцієнт між кількістю 

реніну й Е-1 дорівнює – 0,04 (р = 0,00), що відображає зменшення вмісту Е-1 на 

0,04 пґ/мл під час наростання реніну на 1,0 пґ/мл. Коефіцієнт залежності між 

кількістю Е-1 та цҐМФ дорівнює 2,86 (р = 0,00), тобто наростання цҐМФ на 2,86 

нмоль/мл супроводжується паралельним збільшенням Е-1 на 1,0 пґ/мл. 

У пацієнтів ДҐ Б з ЦП та синтропічною артеріальною гіпотензією 

виявлено особливі зв’язки між місцевими вазоактивними чинниками (табл. 

Б.4.16). У пацієнтів ДҐ Б спостерігається достовірна залежність між такими 

парами: вмістом Е-1 і цҐМФ, реніну та цҐМФ, альдостерону та цҐМФ, МНП та 

цҐМФ, реніну й альдостерону, реніну та МНП й альдостерону та МНП. Між 

умістом МНП та цҐМФ і МНП й альдостероном коефіцієнт реґресії становить 

0,01 (р = 0,02) і 0,26 (р = 0,03) відповідно, і свідчить, що із збільшенням 

кількості цҐМФ на 0,01 нмоль/мл і альдостерону на 0,26 пґ/мл зростає вміст 

МНП на 1,0 пґ/мл. β-коефіцієнти між кількістю Е-1 і цҐМФ та кількістю реніну 

й цҐМФ дорівнює 4,45 (р = 0,02) та 0,28 (р = 0,00), відповідно, що відображає 

наростання вмісту цҐМФ на 4,45 нмоль/мл під час зростання вмісту Е-1 на 1,0 

пґ/мл та на 0,28 нмоль/мл під час зростання вмісту реніну на 1,0 пґ/мл. 

Коефіцієнт залежності між альдостероном та реніном і між МНП та реніном 

дорівнює 0,19 (р = 0,02) і 1,96 (р = 0,00) відповідно, а отже, зростання кількості 

альдостерону на 1,0 пґ/мл призводить до зростання кількості реніну 0,19 пґ/мл, 

а зростання кількості реніну на 1,0 пґ/мл – до зростання МНП на 1,96 пґ/мл. 

Між іншими парами значень статистично значущої залежності не виявлено: β-

коефіцієнт між реніном та Е-1 дорівнює -0,01 (р = 0,39), між альдостероном та 

Е-1 – -7,00 (р = 0,49), а між МНП та Е-1 – -0,01 (р = 0,18), що вказує на зворотну 

залежність між змінними.  

У пацієнтів ҐП статистично достовірну залежність виявлено між такими 

парами: ренін і цҐМФ, ренін і Е-1, альдостерон і цҐМФ, альдостерон і ренін та 

МНП і цҐМФ (табл. Б.3.17). Обчислений нами коефіцієнт реґресії між вмістом 
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реніну і цҐМФ дорівнює 0,60 (р = 0,00), а отже, у випадку збільшення вмісту 

цҐМФ на 1,0 нмоль/мл кількість реніну зростає на 0,60 пґ/мл. β-коефіцієнт між 

реніном та Е-1 дорівнює 11,12 (р = 0,03), що відображає зростання кількості 

реніну на 11,12 пґ/мл паралельно зі збільшенням кількості Е-1 на 1,0 пґ/мл. 

Коефіцієнт залежності між альдостероном і цҐМФ дорівнює 2,40 (р = 0,00), що 

відображає збільшення вмісту альдостерону на 2,40 пґ/мл паралельно з 

наростанням вмісту цҐМФ на 1,0 нмоль/мл. Залежність між альдостероном і 

реніном становить 0,22 (р = 0,04), а отже, збільшення кількості альдостерону на 

1,0 пґ/мл супроводжується збільшенням вмісту реніну на 0,22 пґ/мл.  

β-коефіцієнт між МНП та цҐМФ дорівнює 4,78 (р = 0,00), що свідчить про 

зростання МНП на 4,78 пґ/мл паралельно зі зростанням цҐМФ на 1,0 нмоль/мл. 

Усі інші коефіцієнти залежності є статистично не значущими, проте за 

значенням ми можемо судити про напрямок зв’язку між ними: між цҐМФ та Е-1 

спостерігається обернена залежність (-1,43, р = 0,52), як і між МНП та Е-1  

(-25,07, р = 0,48), між МНП та реніном (-1,28, р = 0,18) і між МНП та 

альдостероном (-0,56, р = 0,28), а між альдостероном та Е-1 – пряма (0,58,  

р = 0,97). 

Отже, ми зафіксували патолоґічні зв’язки між гуморально-метаболічними 

чинниками і виявили, що у хворих на ЦП із синтропічними ураженнями 

системи кровообігу коефіцієнти залежності відмінні між собою та від 

показників у хворих на ЦП без синтропічного ураження системи кровообігу, що 

вважаємо особливостями патоґенезу синтропічних коморбідних уражень 

системи кровообігу. 

Проаналізувавши отримані результати виявлено, що гуморально-

метаболічні сполуки, утворюючи патолоґічні взаємозв’язки, беруть участь у 

патоґенезі синтропічних уражень системи кровообігу у хворих на ЦП. У 

пацієнтів ДҐ А із ЦП та синтропічною ЦКМП спостерігається розбалансування 

у системі місцевих ендотелійзалежних сполук із надвиробництвом Е-1, 

гіперактивність РААС з надмірною кількістю реніну, а також надпродукування 

МНП. У пацієнтів ДҐ Б із ЦП та синтропічною артеріальною гіпотензією 

основними патоґенетичними чинниками виступають ендотеліальна дисфункція 
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з надміром цҐМФ, що відображає гіперпродукування NO, та 

гіперальдостеронізм, що призводить до розширення периферійних судин, 

депонування надмірної кількості крові в орґанах черевної порожнини і, як 

наслідок, зниження ефективного об’єму крові, що циркулює, до артеріальної 

гіпотензії. 

Резюме. У пацієнтів з ЦП та синтропічними ураженнями системи 

кровообігу зафіксовано веґетативний дисбаланс, що характеризуються низькою 

сумарною активністю веґетативного впливу на серцевий ритм та особливою 

динамікою показників відсоткової структури загальної спектральної 

потужності: у пацієнтів із ЦП та синтропічною ЦКМП основними чинниками 

реґулювання є гуморально-метаболічні – розбалансування у системі місцевих 

ендотелійзалежних сполук із надвиробництвом Е-1, гіперактивність РААС з 

надмірною кількістю реніну, а також збільшений вміст МНП, з одночасною 

симпатикотонією та зниженням активності парасимпатичної ВНС, а у пацієнтів 

ДҐ Б з ЦП і синтропічною артеріальною гіпотензією – лише гуморально-

метаболічними впливами – ендотеліальна дисфункція зі збільшеним вмістом 

цҐМФ і гіперальдостеронізм паралельно з недостатністю як симпатичного, так і 

парасимпатичного відділів ВНС.  

 

Результати, подані у розділі 4, опубліковані наукових працях [1, 17, 23]. 
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РОЗДІЛ 5 

ВИЗНАЧЕННЯ КЛІНІЧНИХ МАРКЕРІВ СИНТРОПІЧНИХ УРАЖЕНЬ 

СИСТЕМИ КРОВООБІГУ У ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ  

ТА ЇХ ПРОҐНОСТИЧНОЇ ЦІННОСТІ 

 

Виконання четвертого завдання, яке полягало у виявленні маркерів 

синтропічних уражень системи кровообігу у хворих на ЦП та обчислення їх 

проґностичної цінності, складалося із трьох етапів. На першому ми провели 

статистичний аналіз з підрахунком шансів поставити правильний діаґноз 

синтропічної ЦКМП або артеріальної гіпотензії, використовуючи окремий 

показник – маркер, який можна виявити під час первинного обстеження 

пацієнта. Достовірну вірогідність діаґнозу визначали за допомогою показників 

діаґностичної цінності: чутливості (істинно позитивна пропорція), 

специфічності (істинно неґативна пропорція) й точності (частка правильно 

поставленого діаґнозу на основі інформації про позитивний чи неґативний 

результат). На основі цих показників визначено співвідношення шансів – число, 

що показує наскільки відсутність або наявність певного результату асоційовані 

з наявністю чи відсутністю конкретної хвороби у статистичній ґрупі, та 

коефіцієнт асоціації (чи континґенції), що характеризує на скільки тісний 

стохастичний зв’язок між якісними ознаками [25].  

Дослідження на першому етапі виконували в чотири послідовні кроки. 

Перший крок полягав у аналізі інформації з паспорта пацієнта. Як бачимо з 

таблиці Б.5.1 та рисунку 5.1, серед пацієнтів ДҐ А 79 чоловіків і 24 жінки, серед 

пацієнтів ДҐ Б – 60 і 29, а серед ҐП – 78 і 35 відповідно. Нами виявлено, що 

статева приналежність не впливає на поширеність ЦКМП чи артеріальної 

гіпотензії (p > 0,05). На момент огляду в ДҐ А нами виявлено два пацієнти 

молодого віку, 37 пацієнтів – зрілого, 53 пацієнти – середнього, десять 

пацієнтів – похилого та один пацієнт – старечого віку. У ДҐ Б сім пацієнтів 

молодого віку, 34 – зрілого, 33 – середнього, 14 – похилого та один старечого. 

У ҐП налічувалося три пацієнти молодого віку, 30 – зрілого, 65 – середнього, 14 
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– похилого і один пацієнт – старечого віку. Відповідно до проведених 

обчислень між віком хворих та ЦКМП не виявлено підтверджених зв'язків, а 

між молодим віком пацієнтів і наявністю артеріальної гіпотензії нами знайдено 

прямий підтверджений зв’язок (коефіцієнт асоціації 0,57, чутливість – 7,87 %, 

специфічність – 97,69 %, точність – 71,48 %).  

 

Рисунок 5.1 – Демоґрафічна інформація як маркер синтропічних уражень 

системи кровообігу у хворих на цироз печінки. 

 

Результати дослідження підтверджують, що стать пацієнта не дає 

інформації про наявність синтропічного ураження системи кровообігу, на 

відміну від молодого віку, що може достовірно вказувати на артеріальну 

гіпотензію.  

Другий крок дослідження передбачав вивчення скарг хворих на ЦП та 

виокремлення тих, які можна застосовувати як маркери синтропічних уражень 

системи кровообігу (табл. Б.5.2, рис. 5.2). Скарги на біль і/або відчуття тяжкості 

у лівому підребер’ї зафіксовано у дванадцяти пацієнтів ДҐ А, у 56 пацієнтів ДҐ 

Б та у 41 пацієнта ҐП. Нами виявлено підтверджений обернений зв'язок між 

маркером і ЦКМП (коефіцієнт асоціації -0,75) та підтверджений прямий зв'язок  
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Рисунок 5.2 – Скарги як маркер синтропічних уражень системи 

кровообігу у хворих на цироз печінки. 
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між маркером і артеріальною гіпотензією (коефіцієнт асоціації 0,68). 

Чутливість показника для діаґностики ЦКМП досягає 11,65 %, а для 

діаґностики артеріальної гіпотензії – 62,92 %, специфічність – 51,98 і 75,46 % 

відповідно, точність – 38,36 і 71,80 % відповідно.  

Скарги на нудоту зафіксовано в усіх пацієнтів ДҐ А, у близько 4/5 

пацієнтів ДҐ Б (71) і ҐП (94). Отримана нами інформація свідчить про 

відсутність зв’язку між наявністю нудоти й ЦКМП і про підтверджений 

обернений зв’язок між скаргами на нудоту та артеріальною гіпотензією 

(коефіцієнт асоціації -0,61). Чутливість маркера становить 79,78 % щодо 

виявлення артеріальної гіпотензії, специфічність – 5,74 %, а точність – 27,85 % 

відповідно.  

Як видно з таблиці Б.5.2. між наявністю скарг на біль і/або тяжкість у 

правому підребер’ї, здуття живота, періодичне блювання, закрепи, рідкі, 

неоформлені випорожнення, біль у суглобах, кістках і м’язах, постійне відчуття 

поколювання, лоскотання, печіння шкіри без видимих її дефектів та загальну 

слабість і втому достовірно підтвердженого зв’язку не виявлено (p < 0,05).  

З-поміж значної кількості скарг у хворих на ЦП для діаґностики 

синтропічних уражень системи кровообігу доцільно брати до уваги лише 

скарги на біль і/або тяжкість у лівому підребер’ї та скарги на нудоту. Біль зліва 

дає підстави думати про відсутність ЦКМП і про наявність діаґнозу стійкої 

артеріальної гіпотензії, як і відсутність скарг на нудоту.  

Третій крок полягав у виявленні маркерів з-поміж інформації, отриманої 

під час збору анамнезу (табл. Б.5.3, рис. 5.3). За тривалістю хвороби печінки 

(від появи перших скарг до огляду) ми умовно поділили пацієнтів із ЦП на дві 

ґрупи: ті, що хворіють три роки і менше, й ті, що хворіють більше трьох років. 

У ДҐ А пацієнтів з анамнезом ЦП три роки і менше було 36, із анамнезом 

більше трьох років – 67, у ДҐ Б – 12 і 77 відповідно, у ҐП – 90 і 23 відповідно. 

Між наявністю ЦКМП і тривалістю ЦП не виявлено достовірного зв’язку, але 

між артеріальною гіпотензією і маркером є зв’язок – підтверджений прямий 

(коефіцієнт асоціації 0,80). Чутливість маркера (тривалість ЦП більше трьох   
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Рисунок 5.3 – Інформація з анамнезу, як маркер синтропічних уражень 

системи кровообігу у хворих на цироз печінки. 
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років) щодо виявлення артеріальної гіпотензії становить 86,52 %, специфічність 

– 58,33 %, точність – 66,56 %. Кровотеча із варикозно розширених вен 

стравоходу в анамнезі пацієнтів із ЦКМП не зазначено, тоді як у пацієнтів зі 

стійкою артеріальною гіпотензією в анамнезі вказано 31 такий випадок. У 

анамнезі дев’яти пацієнтів ҐП зафіксовано кровотечу з варикозно розширених 

вен стравоходу. Між ЦКМП і показником виявлено непідтверджений 

обернений зв’язок, а між артеріальною гіпотензією та показником – 

підтверджений прямий зв’язок (коефіцієнт асоціації 0,85). Чутливість 

показника для діаґностики діаґностики артеріальної гіпотензії – 34,83 %, 

специфічність – 95,83 %, точність – 78,03 %.  

Відповідно до інформації, поданої у таблиці Б.5.3 та на рисунку 5.3 нами 

не виявлено статистично достовірного підтвердженого зв’язку між 

етіолоґічними чинниками ЦП (алкоголь, вірус гепатиту В і С, автоімунне 

ураження, криптоґенний ЦП, комбінованим ураженням вірусами В і С, 

поєднання алкоголю та вірусу гепатиту В, алкоголю та вірусу гепатиту С, 

алкоголю та вірусу гепатиту В і С) та синтропічними ураженнями системи 

кровообігу. 

Завдяки аналізу інформації з анамнезу хворих на ЦП виявлено, що 

наявність ЦП тривалістю понад три роки і/або кровотечі з варикозно 

розширених стравохідних вен незалежно одне від одного дає підстави думати 

про наявність у пацієнта синтропічної стійкої артеріальної гіпотензії. 

Четвертий крок дослідження полягав у аналізі інформації, отриманої під 

час первинного об’єктивного обстеження пацієнта (табл. Б.5.4, рис. 5.4, 5.5). 

ІМТ нижче 25 виявлено у 80 пацієнтів ДҐ А, 42 пацієнтів ДҐ Б, 64 пацієнтів ҐП. 

Нами виявлено підтверджений прямий зв’язок між наявністю нормального або 

нижче норми ІМТ та ЦКМП (коефіцієнт асоціації 0,52), а також 

непідтверджений обернений зв’язок між ІМТ й артеріальною гіпотензією. 

Чутливість нормального або нижче норми ІМТ, як маркера ЦКМП, становить 

77,67 %, специфічність – 47,52 %, точність – 57,70 %. Жовтяничне забарвлення 

шкіри фіксували у всіх пацієнтів з ДҐ А, у 56 пацієнтів ДҐ Б та у 51 пацієнта ҐП. 
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Між ЦКМП та жовтяницею існує підтверджений прямий зв’язок (коефіцієнт 

континґенції 0,47), а між стійкою артеріальною гіпотензією та жовтяницею – 

непідтверджений обернений зв’язок. Чутливість показника для діаґностики 

ЦКМП становить 100,00 %, специфічність – 45,69 %, точність – 64,33 %. 

Жовтяничне забарвлення склер було у всіх пацієнтів ДҐ А, у 60 пацієнтів ДҐ Б 

та у 60 пацієнтів ҐП. Виявлено підтверджений прямий зв’язок між показником і 

ЦКМП (коефіцієнт континґенції 0,43) і непідтверджений обернений зв’язок між 

показником та стійкою артеріальною гіпотензією. Чутливість маркера для 

підтвердження діаґнозу ЦКМП становить 100,00 %, специфічність – 40,59 %, 

точність – 60,66 %. Телеанґіоектазії виявлено у 68 пацієнтів ДҐ А, 76 пацієнтів 

ДҐ Б і 59 пацієнтів ҐП. Виявлено непідтверджений обернений зв’язок між 

показником і ЦКМП та підтверджений прямий зв’язок між показником та 

стійкою артеріальною гіпотензією (коефіцієнт асоціації 0,61). Чутливість 

маркера щодо діаґностики артеріальної гіпотензії – 85,39 %, специфічність – 

41,20 %, точність – 54,10 %. Асцит зафіксовано у 35 пацієнтів ДҐ А, у 82 

пацієнтів ДҐ Б та у 38 пацієнтів ҐП. Виявлено підтверджений обернений зв'язок 

як між асцитом і ЦКМП (коефіцієнт асоціації -0,50), так і між асцитом та 

артеріальною гіпотензією (коефіцієнт асоціації 0,91). Чутливість асциту, як 

маркера ЦКМП, становить 33,98 %, а як маркера артеріальної гіпотензії – 

92,13 %, специфічність – 39,09 і 65,40 % відповідно, точність – 37,33 і 73,33 % 

відповідно. Набряки на нижніх кінцівках виявлено у восьми пацієнтів ДҐ А, що 

є найменшим результатом серед дослідних ґруп, у 52 пацієнтів ДҐ Б й у 31 

пацієнта ҐП. Зафіксовано підтверджений обернений зв’язок між наявністю 

набряків і ЦКМП (коефіцієнт асоціації -0,79) та підтверджений прямий зв’язок 

між наявністю набряків і артеріальною гіпотензією (коефіцієнт асоціації 0,72). 

Чутливість показника для діаґностики ЦКМП становить 7,77 %, артеріальної 

гіпотензії – 58,42 %, специфічність – 57,65 і 81,43 % відповідно, точність – 

40,47 і 74,58 % відповідно. Розширені звивисті підшкірні вени на передній 

черевній стінці виявлено у трьох пацієнтів ДҐ А, у 45 пацієнтів ДҐ Б та у 20 

пацієнтів ҐП. Виявлено підтверджений обернений зв’язок між наявністю «голови  
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Рисунок 5.4 – Результати огляду як маркери синтропічних уражень 

системи кровообігу у хворих на цироз печінки. 

 

Рисунок 5.5 – Результати огляду як маркери синтропічних уражень 

системи кровообігу у хворих на цироз печінки. 

 

80

103 103

25
27

30

68

27
25

42

56
60

21

33 33

76

22 21

64

51

60

11

24
20

59

23

10

0

20

40

60

80

100

120

Індекс маси 

тіла <25

Жовтяничність 

шкіри

Жовтяничність 

склер

Акроціаноз Ксантоми, 

ксантилазми на 

шкірі

Гемораґії на 

шкірі

Телеанґіоектазії Пальмарна 

еритема

Підвищення 

температури 

тіла (>36,6 oC)

К
іл

ь
к
іс

ть
 п

ац
іє

н
ті

в
ДҐ А ДҐ Б ҐП

14

35

3

8

76

52

19

68

24

10

82

45

52

86

81

37

17

51

13

38

62

31

54

74

43

21

37

0

20

40

60

80

100

«Малиновий 

язик»

Асцит «Голова 

медузи»

Набряки на 

нижніх 

кінцівках

Гепатомеґалія Спленомеґалія Жорстке 

дихання

Послаблені 

тони серця

Оліґурія

К
іл

ь
к
іс

ть
 п

ац
іє

н
ті

в

ДҐ А ДҐ Б ҐП



122 

 

медузи» та ЦКМП (коефіцієнт асоціації -0,88) і підтверджений прямий зв’язок між 

наявністю «голови медузи» й артеріальною гіпотензією (коефіцієнт асоціації 0,79). 

Чутливість наявності «голови медузи», як маркера ЦКМП, становить 2,91 %, а як 

маркера артеріальної гіпотензії – 50,56 %, специфічність – 67,34 і 89,20 % 

відповідно, точність – 45,36 і 77,81 % відповідно. Збільшену печінку 

зафіксовано у 76 пацієнтів ДҐ А, у 86 пацієнтів ДҐ Б та у 54 пацієнтів ҐП. Між 

гепатомеґалією і ЦКМП статистично підтвердженого зв’язку немає, а між 

наявністю гепатомеґалії та артеріальної гіпотензії є прямий зв’язок (коефіцієнт 

асоціації 0,90). Чутливість гепатомеґалії, як артеріальної гіпотензії – 96,62 %, 

специфічність – 39,81 % відповідно, точність – 56,39 %. Гепатомеґалія у 18,96 

разу більш поширена серед пацієнтів із артеріальною гіпотензією, ніж серед 

пацієнтів без неї. Збільшена у розмірах селезінка виявлена у 52 пацієнтів ДҐ А, 

у 81 пацієнта ДҐ Б та у 74 пацієнтів ҐП. Між маркером і ЦКМП виявлено 

непідтверджений обернений зв’язок, а між маркером і артеріальною 

гіпотензією – підтверджений прямий (коефіцієнт асоціації 0,72). Чутливість 

спленомеґалії, як артеріальної гіпотензії – 91,01 %, специфічність – 37,62 %, 

точність – 53,95 %. Спленомеґалія у 6,11 разу більш поширена серед пацієнтів 

із артеріальною гіпотензією, ніж без. Під час аускультації серця у 57 пацієнтів 

ДҐ А, 17 пацієнтів ДҐ Б та 21 пацієнта ҐП зафіксовано послаблені тони серця. 

Виявлено підтверджений прямий зв’язок між маркером і ЦКМП (коефіцієнт 

асоціації 0,68) та непідтверджений обернений зв’язок між маркером і 

артеріальною гіпотензією. Чутливість маркера для виявлення ЦКМП становить 

55,40 %, специфічність – 81,19 %, точність – 72,46 %. 

Згідно з поданою у таблиці Б.5.4 та на рисунку 5.4 інформацією наявність 

синюшного забарвлення шкіри носогубного трикутника, ксантом і ксантелазм, 

гемораґій, симетричного яскраво-червоне забарвлення долонь у ділянці тенара, 

гіпотенара і/або на пучках пальців, гіпертермію, «малиновий» язик, виявленим 

аускультативно жорстким диханням, зменшення кількості добової сечі 

достовірно не пов’язано із наявність синтропічної ЦКМП чи синтропічної 

стійкої артеріальної гіпотензії. 
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Відповідно до отриманих результатів, нормальний або нижче норми ІМТ, 

жовтяничність шкіри і склер та ослаблені тони серця асоціюються з ЦКМП, а 

набряки на нижніх кінцівках, асцит і симптом «голова медузи» – з її 

відсутністю. Телеанґіоектазії, асцит, «голова медузи», набряки на нижніх 

кінцівках, гепато- і спленомеґалія вказують на наявність стійкої артеріальної 

гіпотензії.  

Аналіз діаґностичної цінності клінічних маркерів синтропічних 

коморбідних уражень системи кровообігу у хворих на ЦП дає змогу 

стверджувати, що за наявності у хворого нормального чи нижче норми індексу 

маси тіла, жовтяничності шкіри та склер, послаблених тонів серця та за 

відсутності асциту, симптому «голова медузи» і набряків на нижніх кінцівках 

можна припустити наявність у них вторинної ЦКМП, а за наявності у хворих 

молодого віку скарг на біль і/або у лівому підребер’ї, нудоту, тривалості ЦП 

більше трьох років, наявності в анамнезі інформації про кровотечу з варикозно 

розширених вен стравоходу, телеанґіоектазій, асциту, «голови медузи», 

набряків на нижніх кінцівках, гепато- і спленомеґалії – стійкої артеріальної 

гіпотензії. 

На другому етапі ми обчислили показники проґностичної цінності для 

тих маркерів, діаґностична цінність яких підтверджено статистично. Серед яких 

ми виділили основні: відносний ризик – дозволяє порівняти вірогідність 

результату залежно від наявності того чи іншого маркера, довірчий інтервал 

відносного ризику та, базуючись на цих результатах, його статистичну 

значимість; відносне зменшення ризику – дозволяє оцінити на скільки 

відсутність маркера знижує можливість захворіти у пацієнтів з діаґностичною 

ознакою; проґностична цінність позитивного результату – дає інформацію про 

здатність діаґностичної ознаки правильно передбачити наявність хвороби у 

суб’єкта; проґностична цінність неґативного результату – оцінює можливість 

коректно спроґнозувати відсутність хвороби у суб’єкта без маркера [25]. Цей 

етап дослідженням ми розділили на два кроки, перший з яких був присвячений 
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вивченню проґностичної цінності маркерів синтропічної ЦКМП (табл. Б.5.5), а 

другий – маркерів стійкої артеріальної гіпотензії (табл. Б.5.6). 

Ми виявили, що відсутність скарг на біль чи тяжкість у лівому підребер’ї 

у 46,43 % випадків супроводжуються наявністю у хворого на ЦП синтропічної 

ЦКМП, а за умови їх наявності – синтропічна ЦКМП є у 88,99 % відсутньою. 

Наявність у пацієнтів з ЦП вказаних скарг зменшує ризик синтропічної ЦКМП 

на 76,29 % від величини ризику для пацієнтів, у яких вказані скарги відсутні. В 

середньому ризик сформуватися синтропічній ЦКМП у хворого, у якого 

відсутні скарги на біль чи тяжкість у лівому підребер’ї , є в 4,22 разу, ніж у 

випадку їх наявності, що є статистично достовірним результатом (p < 0,05). У 

43,01 % пацієнта нормальним чи нижче норми ІМТ зафіксована ЦКМП, а у 

80,67 % пацієнтів зі збільшеним ІМТ ЦКМП не мають. Окрім цього, вище 

норми ІМТ зменшує ризик захворіти на синтропічну ЦКМП у хворих на ЦП на 

55,06 %. А нормальний і нижче норми ІМТ у 2,23 разу збільшує ризик 

захворіти на синтропічну ЦКМП, що є статистично достовірним (p < 0,05). У 

49,05 % пацієнтів з жовтяницею була наявна синтропічна ЦКМП, а всі 

(100,00 %) пацієнти, що не мають жовтяниці, ЦКМП також не мають. Через 

наявність нуля у таблиці розрахувати відносне зменшення ризику та відносний 

ризик з довірчим інтервалом не можливо. Тому залежність між хворобами та 

маркером ми розрахували альтернативним методом провівши тест для 

визначення достовірності різниці між частками хворих на ЦКМП серед 

пацієнтів із та без жовтяниці. Частка хворих на ЦКМП без жовтяниці дорівнює 

0,00 %. Між частками хворих наявна достовірна різниця (p < 0,05), що 

підтверджує достовірне більшу частоту ЦКМП у випадку наявності жовтяниці. 

У 46,19 % пацієнтів із жовтяницею склер присутня ЦКМП, а у всіх (100,00 %) 

пацієнтів, у яких жовтяничність склер відсутня ЦКМП також не 

спостерігається. Аналоґічно до попереднього ми обраховували залежність між 

наявністю ЦКМП та жовтяничність склер. Немає жодного пацієнта з ЦКМП без 

жовтяниці склер (0,00 %). Між частками пацієнтів виявлено статистично 

підтверджену різницю (p < 0,05), що свідчить про достовірно вищу частоту 
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ЦКМП у пацієнтів із жовтяничністю склер. Асцит у 77,42 % попереджує 

виникнення синтропічної ЦКМП, а його відсутність сприяє її формуванню у 

46,90 % випадків. Наявність асциту зменшує вірогідність виникнення ЦКМП на 

51,85 %, а його відсутність збільшує ризик виникнення ЦКМП у середньому в 

2,08 разу, що статистично достовірно (p < 0,05). Набряки на нижніх кінцівках у 

91,21 % випадків не призводять до виникнення ЦКМП, а їх наявність – у 

45,67 % призводять до виникнення синтропічного коморбідного ураження. 

Наявність набряків на нижніх кінцівках на 80,75 % знижує вірогідність 

виникнення ЦКМП, а їх відсутність – в середньому в 5,20 разу збільшує ризик 

виникнення ускладнення, що підтверджено статистично (p < 0,05). Симптом 

«голова медузи» у 95,59 % не супроводжується формуванням ЦКМП, а його 

відсутність – у 42,72 % до її виникнення. Наявність у пацієнта «голови медузи» 

на 89,68 % знижує ризик формування ЦКМП, а її відсутність – в середньому в 

9,69 разу частіше призводить до її виникнення, що є статистично достовірно (p 

< 0,05). Послаблені серцеві тони у 60,00 % призводять до синтропічної ЦКМП, 

а їх відсутність – у 78,10 % до відсутності синтропічного ураження серця. 

Відсутність послаблених серцевих тонів зменшує ризик виникнення ЦКМП на 

63,49 %, а їх наявність в середньому в 2,74 разу веде до формування ЦКМП, що 

підтверджено статистично (p < 0,05). 

Отримані нами результати свідчать, що кожен із визначених нами 

маркерів синтропічної ЦКМП (відсутність скарг на біль чи тяжкість у лівому 

підребер’ї, нормальний чи нижче норми ІМТ, наявність жовтяниці, 

жовтяничності склер, послаблених серцевих тонів та відсутність асциту, 

набряків на нижніх кінцівках, «голови медузи») спричиненого має достовірну 

проґностичну цінність.  

Другий крок цього етапу присвячений вивченню проґностично цінності 

маркерів синтропічної стійкої артеріальної гіпотензії. Нами зафіксовано, що 

молодий вік пацієнта з ЦП призводить до формування артеріальної гіпотензії у 

58,33 % випадків, а будь-який інший вік хворого – у 72,01 % випадків сприяє її 

відсутності. А також, середній та похилий вік хворого на 52,02 % знижує ризик 
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захворіти на стійку артеріальну гіпотензію пацієнта з ЦП. У свою чергу, 

молодий вік хворого у середньому в 2,08 разу частіше веде до виникнення 

стійкої артеріальної гіпотензії, що статистично достовірним (p < 0,05). Скарги 

на біль чи тяжкість у лівому підребер’ї у 51,38 % супроводжуються 

артеріальною гіпотензією, а їх відсутність – у 83,16 % випадків свідчить про її 

відсутність. Відсутність таких скарг на 67,23 % знижує можливість захворіти на 

синтропічну стійку гіпотензію, а їх наявність у середньому в 3,05 разу частіше 

призводить до виникнення ускладнення, що підтверджено статистично  

(p < 0,05). Скарги на нудоту у 73,51 % випадків є у пацієнтів з артеріальною 

гіпотензією, їх відсутність спостерігається у 60,00 % пацієнтів без гіпотензії. 

Наявність такої скарги знижує можливість формування артеріальної гіпотензії 

на 55,85 %, а її відсутність в середньому в 2,26 разу збільшує вірогідність 

захворіти на стійку артеріальну гіпотензію, що підтверджено статистично  

(p < 0,05). Тривалість ЦП у пацієнта більше трьох років у 46,11 % випадків 

супроводжується стійкою артеріальною гіпотензією, а ЦП, що триває менше 

трьох років у 91,30 % випадків не ускладнений артеріальною гіпотензією. 

Також, тривалість ЦП менше трьох років на 81,14 % зменшує ризик 

виникнення гіпотензії, а тривалість ЦП більше трьох років в середньому в 5,30 

разу частіше ускладнений синтропічною гіпотензією (p < 0,05). Кровотеча з 

варикозно поширених вен в анамнезі у 77,50 % випадків в подальшому 

призводить до формування артеріальної гіпотензії, а відсутність в анамнезі 

такого ускладнення – у 78,11 % випадків не веде до виникнення гіпотензії. 

Також, відсутність в анамнезі кровотечі з варикозно поширених вен стравоходу 

на 71,76 % знижує вірогідність в подальшому формування артеріальної 

гіпотензії, а її наявність – в середньому в 3,54 разу частіше супроводжується 

виникненням синтропічної стійкої гіпотензії, що підтверджено статистично  

(p < 0,05). Наявність телеангґіоектазій у 37,44 % пацієнтів супроводжується 

артеріальною гіпотензією, а їх відсутність – у 87,26 % випадків відсутністю 

синтропічного ускладнення. Також, відсутність судинних зірочок на 65,96 % 

знижує вірогідність виникнення синтропічної гіпотензії, а їх наявність у 



127 

 

середньому в 2,94 разу частіше призводить до виникнення синтропічної стійкої 

артеріальної гіпотензії, що статистично доведено (p < 0,05). Асцит у 52,90 % 

супроводжується синтропічною артеріальною гіпотензією, а його відсутність – 

у 95,17 % відсутністю і гіпотензії. Відсутність асциту у хворого на ЦП на 

90,88 % знижує ризик формування синтропічної артеріальної гіпотензії. 

Наявність ж асциту в середньому в 10,96 разу збільшує ризик формування 

стійкої артеріальної гіпотензії, що є статистично достовірним результатом  

(p < 0,05). Пацієнти з набряками на нижніх кінцівках у 57,14 % випадків мають 

також синтропічну артеріальну гіпотензію, а пацієнти без набряків у 82,21 % 

випадків її не мають. Відсутність набряків на нижніх кінцівках на 68,87 % 

знижує вірогідність формування синтропічної артеріальної гіпотензії, а їх 

наявність – в середньому в 3,21 разу збільшує виникнення синтропічного 

ураження системи кровообігу, що підтверджено статистично (p < 0,05). 

Наявність симптому «голова медузи» у 66,18 % випадків призводить до 

виникнення синтропічної артеріальної гіпотензії, а його відсутність – у 81,20 % 

випадків не супроводжується формування стійкої гіпотензії. Також, відсутність 

симптому «голова медузи» на 71,59 % знижує ризик формування стійкої 

гіпотензії, а його наявність – в середньому в 3,52 разу збільшує ризик її 

виникнення, що є статистично достовірним результатом (p < 0,05). Пацієнти зі 

збільшеною печінкою у 39,82 % випадків мають також артеріальну гіпотензію, 

а пацієнти з нормальними розмірами печінки у 96,63 % випадків такого 

ускладнення не мають. Нормальні розміри печінки на 91,53 % знижує ризик 

виникнення синтропічної артеріальної гіпотензії, а її збільшення в середньому в 

11,81 разу призводить до формування синтропічного ускладнення, що є 

статистично достовірним результатом (p < 0,05). Серед пацієнтів із 

спленомеґалією у 39,13 % зустрічається синтропічна гіпотензія, а серед 

пацієнтів із нормальними розмірами селезінки – у 90,48 % її немає. Нормальні 

розміри селезінки на 75,66 % знижують вірогідність формування артеріальної 

гіпотензії, а її збільшення – в середньому в 4,11 разу збільшує ризик її 

формування, що підтверджено статистично (p < 0,05). 
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Відповідно до проведених нами обрахунків, такі маркери, як молодий вік 

хворого, наявність скарг на біль чи тяжкість у лівому підребер’ї, тривалість 

хвороби більше трьох років та наявність в анамнезі інформації про кровотечі з 

варикозно поширених вен стравоходу, а також під час огляду виявлення 

телеанґіоектазії, асциту, набряків на нижніх кінцівках, симптому «голова 

медузи», наявність гепато- і спленомеґалій, можуть використовуватися для 

проґнозування синтропічної стійкої артеріальної гіпотензії.  

Отже, проведені нами статистичні обрахунки дозволяють стверджувати, 

що для проґнозування синтропічних уражень системи кровообігу можна 

використовувати низку їх маркерів, доцільність використання яких 

підтверджено статистично.  

Проте на практиці зазвичай пацієнти з ЦП мають не один маркер, а їх 

комбінації, що може як підвищити, так і знизити їх діаґностичну та 

проґностичну цінності. Тому третій етап дослідження полягає у пошуці 

оптимальних комбінацій симптомів, що дозволять з найвищою імовірністю 

передбачити наявність синтропічного уражень системи кровообігу. 

Провівши низку обрахунків ми виявили, що у пацієнтів з ЦП комбінація 

скарг на нудоту, наявність жовтяничності склер і шкіри та відсутність 

симптому «голова медузи» дає підстави думати про синтропічну ЦКМП. Таке 

поєднання зафіксоване у 100 пацієнтів ДҐ А, у трьох пацієнтів ДҐ Б та у одного 

пацієнтів ҐП. Чутливість маркера становить 97,09 %, специфічність – 98,02 %, 

точність – 97,70 %. Виявлено підтверджений прямий зв’язок між показником і 

ЦКМП (коефіцієнт асоціації 0,99). Пацієнти із такою комбінацією у 96,15 % 

випадків мають синтропічну ЦКМП, а пацієнти, у яких така комбінація 

симптомів відсутня, у 98,51 % – не мають. Відсутність такої комбінації 

симптомів на 98,45 % знижує ризик виникнення ЦКМП, а наявність такої 

комбінації в середньому в 64,42 разу призводить до формування синтропічного 

ускладнення, що є статистично достовірним результатом (p < 0,05). 

Поєднання скарг на біль у правому підребер’ї, асцит, гепато- і 

спланомеґалія та телеанґіоектазії дає підстави думати про наявність стійкої 
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артеріальної гіпотензії. Таке поєднання виявлено у 76 пацієнтів ДҐ Б, одного 

пацієнта ДҐ А та двох хворих ҐП. Чутливість показника становить для 

діаґностики артеріальної гіпотензії – 85,39 %, специфічність – 98,61 %, точність 

– 94,75 %. Нами зафіксовано статистично підтверджений прямий зв’язок між 

ознаками та стійкою артеріальною гіпотензією (коефіцієнт асоціації 0,99). 

Вказана комбінація симптомів у 96,20 % супроводжується синтропічною 

артеріальною гіпотензією, а її відсутність – у 94,25 % відсутністю і гіпотензії. 

Відсутність такого симптомокомплексу у хворого на ЦП на 90,45 % знижує 

ризик формування синтропічної артеріальної гіпотензії, а його наявність в 

середньому в 16,72 разу збільшує ризик формування стійкої артеріальної 

гіпотензії, що є статистично достовірним результатом (p < 0,05).  

Використовуючи статистичні методи ми виокремили два 

симптомокомплекси, що володіють високою діаґностичною та проґностичною 

цінністю для діаґностики синтропічних уражень системи кровообігу, і 

включають для виявлення ЦКМП наявність скарг на нудоту, жовтяничність 

шкіри і склер та відсутність симптому «голова медузи», а для виявлення стійкої 

артеріальної гіпотензії – скарг на біль і тяжкість у правому підребер’ї, асциту, 

гепато- і спленомеґалії та телеанґіоектазій. 

Резюме. Проведений нами статистичний аналіз дозволив нам виокремити 

низку маркерів виникнення ЦКМП та артеріальної гіпотензії, певне поєднання 

яких між собою покращує дозволяє практично із 100%-ою імовірністю 

передбачити формування синтропічного ураження системи кровообігу. 

 

Результати, подані у розділі 5, опубліковані наукових працях [6, 11]. 
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РОЗДІЛ 6 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

УДОСКОНАЛЕНОГО КОМПЛЕКСНОГО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО 

ЛІКУВАННЯ УРАЖЕНЬ ОРҐАНІВ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ 

У ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ 

 

6.1 Обґрунтування принципів удосконалення комплексного 

диференційованого лікування пацієнтів з цирозом печінки та 

синтропічною вторинною цирозною кардіоміопатією та оцінка його 

ефективності 

 

Виконання поставленого нами п’ятого завдання полягало у 

модифікуванні затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров’я України 

№ 1051 від 28.12.2009 р. «Про надання медичної допомоги хворим 

ґастроентеролоґічного профілю» схеми лікування хворих на ЦП. А саме, окрім 

призначення симптоматичного лікування, яке скероване на корекцію печінкової 

недостатності, інтоксикації та набрякового синдрому, ми синтезували 

інформацію з новітніх літературних джерел, власний клінічний дослід, а також 

врахували отримані нами результати досліджень – патоґенетичні механізми 

виникнення синтропічної ЦКМП та стійкої артеріальної гіпотензії, їх 

характеристику та особливості залежно від тяжкості основного захворювання 

та їх діаґностичні маркери. 

Виконання завдання ми розділили на два етапи, де відповідно до першого 

ми обґрунтували та оцінили ефективність модифікованого курсового 

комплексного лікування хворих з ЦП та синтропічною ЦКМП. 

У патоґенезі синтропічної ЦКМП бере участь низка механізмів, а саме, за 

допомогою ВСР зафіксовано порушення у ВНС, що проявляється зниженням 

активності парасимпатичної ВНС, симпатикотонією (пришвидшена ЧСС) із 

переходом реґулювання внутрішніх процесів на найнижчий гуморально-

метаболічний рівень. Серед вазоактивних сполук у пацієнтів із ЦП та 
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синтропічною ЦКМП ключовими є ендотеліальна дисфункція із збільшеним 

вмістом як вазоконстриктора Е-1, так і вазодилятатора NO, порушення балансу 

у РААС із надмірним вмістом реніну, а також збільшена кількість МНП. 

Ультрасоноґрафічно ЦКМП характеризується ремоделюванням ЛШ із 

гіпертрофією і дилятацією порожнини, збільшеною ММ ЛШ, нормальною 

систолічною, за рахунок високого СІ, та порушеною діастолічною функцією 

ЛШ, а також високим індексом C. Tei. Вказані показники достовірно 

погіршуються паралельно з наростанням тяжкості ЦП та виникають у пацієнтів 

з ЦП, що мають скарги на нудоту, страждають на жовтяницю шкіри і склер, не 

мають симптому «голови медузи».  

З огляду на те, ми вважаємо за доцільне додати до стандартного 

лікувального комплексу хворих на ЦП, ускладнений синтропічною ЦКМП,  

β-адреноблокатора із α-блокувальними властивостями карведілол. Оскільки 

карведілол здатний нормалізувати симпатичні та парасимпатичні впливи шляхом 

інгібування симпатичного відділу ВНС та активування блукаючого нерву [48, 58, 

205], що, зокрема, клінічно проявляється нормалізацією пришвидшеної ЧСС. 

Також здатність кореґувати порушений стан ВНС проявляє і потужний кардіо- та 

гепатопротектор тіотріазолін [34, 35]. Обидва лікарські засоби у численних 

клінічних дослідженнях засвідчили здатність позитивно впливати і на 

ендотеліальну дисфункцію, зокрема знижувати вміст Е-1 [30, 35, 37]. Карведілол 

веде до приґнічення РААС шляхом блокування адренорецепторів нирок, 

зниження активності реніну плазми і зменшення кількості реніну, що виділяється. 

Вказані медикаменти виявляють виражені мембраностабілізувальні, 

протизапальні, антипроліферативні та антиапоптичні властивості, є потужними 

антиоксидантами, здатними виводити вільні радикали із клітин [37]. Карведілол 

попереджує активацію ґенів та чинників транскрипції за наявності процесів 

ремоделювання. Доведено, вказаний β-блокатор зданий зменшувати розміри ЛШ 

та ММ ЛШ, покращувати діастолічне наповнення серця [65, 238], завдяки чому 

зменшується постнавантаження на серце та зростає серцевий викид. Β- та  

α1-блокуючі властивості карведілолу, окрім усього вищеописаного, забезпечують 
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зменшення спланхнічного повнокрів’я, зниження портального тиску та 

попереджують затримку рідини в орґанізмі [40]. А тіотріазолін, у свою чергу, 

поліпшує процеси метаболізму міокарда, підвищує його скоротливу здатність, 

сприяє нормалізації серцевого ритму. Паралельно із вираженими 

кардіопротекторними властивостями, тіотріазолін є потужним гепатопротектором. 

Медикамент запобігає руйнуванню гепатоцитів, знижує ступінь жирової 

інфільтрації та поширення центролобулярних некрозів печінки, сприяє процесам 

репаративної реґенерації гепатоцитів, нормалізує в них білковий, вуглеводний, 

ліпідний та піґментний обміни, збільшує швидкість синтезу та виділення жовчі, 

нормалізує її хімічний склад. Ці ефекти додатково позитивно впливають на 

симптоми ураження печінки, які є клінічними маркерами ЦКМП – нудоту, 

жовтяницю шкіри і склер. 

За наявності у хворих на ЦП із синтропічною ЦКМП підстав для 

призначення β-адреноблокаторів (варикозно розширені вени стравоходу тощо) 

ми рекомендуємо обрати з-поміж медикаментів цієї ґрупи карведілол у 

максимально переносимому дозуванні (до ЧСС ≥ 55 уд./хв), а за умови їх 

відсутності – призначити його у мінімальному дозуванні (по 1 таблетці (3,125 

мґ) зранку і ввечері під час їжі). Також до лікувального комплексу пацієнтів із 

ЦП та синтропічною ЦКМП вважаємо за доцільне додати кардіо- та 

гепатопротектор тіотріазолін: у пацієнтів із ЦП та ЦКМП І ступеня тяжкості 

(індекс С. Теі у межах від 0,50 до 0,59) медикамент рекомендовано призначати 

по 1 таблетці (100,0 мґ) тричі на день, у пацієнтів із ЦП та ЦКМП ІІ (індекс С. 

Теі у межах від 0,60 до 0,69) і ІІІ (індекс С. Теі дорівнює 0,70 і більше) 

ступенями тяжкості – спершу внутрішньом’язово по 2,0 мл 2,5 % розчину (по 

50,0 мґ) тричі на день впродовж п’яти днів, а в подальшому – по 1 таблетці 

(100,0 мґ) тричі на день. 

Перший крок цінки ефекивнсі лікування полягав у статистичному 

опрацюванні заповнених пацієнтами до початку та після лікування 

опитувальників SF-36 (табл. Б.6.1, рис. 6.1, 6.2). Показник ФА, що відображає 

ступінь обмеження виконання навантажень через фізичний стан,  у пацієнтів ДҐ  
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Рисунок 6.1 – Результати опитувальника ЯЖ SF-36 у хворих ДҐ до та 

після лікування. 

 

 

 

Рисунок 6.2 – Результати опитувальника ЯЖ SF-36 у хворих КҐ до та 

після лікування. 
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статистично достовірно (р = 0,00) покращувався із 16,43 балу (15,40 балу; 17,46 

балу) до 21,80 балу (20,68 балу; 16,59 балу). Аналоґічний показник у пацієнтів 

КҐ майже не змінювався за місяць проведеного лікування (з 15,42 балу (14,08 

балу; 16,76 балу) до 15,08 балу (13,56 балу; 16,59 балу); р = 0,73). У двох ґрупах 

через 1 місяць лікування фізичний стан пацієнтів продовжував обмежувати їх 

повсякденну діяльність (РФ), хоча у хворих ДҐ відбулося статистично 

достовірне (р = 0,00) поліпшення стану (з 5,18 балу (4,94 балу; 5,41 балу) до 

6,39 балу (6,11 балу; 6,67 балу). У пацієнтів КҐ зміни показника майже не 

спостерігалося (з 5,23 балу (4,96 балу; 5,50 балу) до 5,50 балу (5,21 балу; 5,79 

балу); р = 0,18). Хворі ДҐ, які отримували модифіковане лікування, 

підтверджували достовірне зменшення ІБ порівняно з тим, що було до початку 

лікування (з 5,63 балу (5,11 балу; 6,14 балу) до 8,16 балу (7,55 балу; 8,76 балу); 

р = 0,00). Особи КҐ не зауважили значного покращення показників ІБ (з 6,06 

балу (5,62 балу; 6,49 балу) до 6,31 балу (5,63 балу; 6,98 балу); р = 0,53). Оцінка 

хворими свого стану здоров’я (ЗЗ) у пацієнтів ДҐ після проведеного лікування 

достовірно зросла з 13,55 балу (12,55 балу; 14,55 балу) до 20,14 балу (19,18 

балу; 21,28 балу); р = 0,00), а в пацієнтів  КҐ дещо покращилася, проте не 

достовірно (з 12,96 балу (11,75 балу; 14,17 балу) до 14,00 балу (12,75 балу; 

16,80 балу); р = 0,23). Суб'єктивна оцінка респондентами свого життєвого 

тонусу (ЖЗ) показала достовірне його поліпшення в пацієнтів ДҐ (з 14,12 балу 

(13,19 балу; 15,04 балу) до 20,57 балу (19,86 балу; 21,28 балу); р = 0,00). У 

хворих КҐ показник ЖЗ дещо зросли після проведеного лікування, проте не 

достовірно (з 14,92 балу (14,03 балу; 15,82 балу) до 15,73 балу (14,66 балу; 

16,80 балу); р = 0,25). Ми відмітили покращення соціальних контактів (СА), 

взаємовідносин з оточенням у пацієнтів ДҐ після проведеного впродовж місяця 

курсу лікування (з 5,33 балу (4,85 балу; 5,82 балу) до 7,92 балу (7,53 балу; 8,31 

балу); р = 0,00). У пацієнтів КҐ такого поліпшення не спостерігалося – показник 

СА зріс з 5,62 балу (5,21 балу; 6,02 балу) до 6,00 балу (5,59 балу; 6,41 балу) (р = 

0,18). Ступінь обмеження своєї щоденної діяльності внаслідок емоційних 

проблем (показник РЕ) хворі ДҐ до лікування оцінили в 4,20 балу (3,96 балу; 

4,43 балу), що достовірно нижче, ніж після лікування (5,27 балу (5,09 балу; 5,46 
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балу); р = 0,00). Хворі КҐ також відмітили достовірне поліпшення показника РЕ 

(з 4,06 балу (3,86 балу; 4,26 балу) до 4,54 балу (4,27 балу; 4,81 балу) (р = 0,00). 

В осіб ДҐ спостерігалися достовірні позитивні зміни, які стосувалися 

психічного благополуччя (ПЗ) (з 13,39 балу (12,21 балу; 14,57 балу) до 22,55 

балу (21,13 балу; 23,96 балу); р = 0,00). У пацієнтів КҐ кількість балів показника 

ПЗ також наростає, але їх зростання є не достовірним (з 14,37 балу (13,06 балу; 

15,67 балу) до 16,29 балу (14,80 балу; 17,78 балу); р = 0,05). Підсумувавши 

загальну кількість балів до і після лікування ми виявили їх достовірне 

зростання у пацієнтів ДҐ на 44,95 % (з 77,82 балу (76,76 балу; 78,89 балу) до 

112,80 балу (108,92 балу; 116,69 балу); р = 0,00). У пацієнтів КҐ зафіксовано 

зростання лише на 6,12 % (з 78,63 балу (74,78 балу; 82,49 балу) до 83,44 балу 

(78,42 балу; 88,46 балу), р = 0,13). 

Отримані нами результати оцінки анкети SF-36 свідчать про покращення 

ЯЖ у пацієнтів обох ґруп, проте лише у пацієнтів ДҐ спостерігався достовірно 

виражений позитивний ефект. Це вказує на достовірне поліпшення показників 

фізичної активності, життєздатності, психічного та загального здоров’я, 

послаблення болю, а також зменшення ролі емоційного стресу в обмеженні 

життєдіяльності, наслідком чого достовірно покращується фізичний й 

психічний статус пацієнтів з ЦП та ЦКМП під впливом модифікованого нами 

лікувального комплексу.  

Другий крок цього етапу полягав у оцінці ефективності лікування 

дослідником. Відмінного результату лікування не досягнуто у жодній із ґруп. 

Добрий результат зафіксовано у 35-ти пацієнтів ДҐ (68,63 %) та 15-ти пацієнтів 

КҐ (28,30 %), задовільний – у дванадцяти (23,53 %) та 24-х хворих (45,28 %), 

відповідно, а поганий – у чотирьох (7,84 %) та одинадцяти пацієнтів (20,75 %), 

відповідно. Дуже поганий результат лікування не зустрічався серед пацієнтів 

ДҐ, а серед пацієнтів КҐ виявлено два випадки (3,77 %) дуже поганого 

результату лікування. Провівши статистичний аналіз порівняння кількості 

доброго, задовільного, поганого та дуже поганого результатів лікування у 

вибірках, ми виявили, що добрий результат достовірно частіше спостерігався 
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серед пацієнтів ДҐ, яких лікували за модифікованою нами методикою, ніж у 

пацієнтів КҐ (p < 0,05), що лікувалися за стандартною схемою. Задовільний та 

поганий результати достовірно переважали серед хворих КҐ (p < 0,05), а дуже 

поганий результат – зафіксовано лише у пацієнтів КҐ (табл. Б.6.2, рис. 6.3). 

 

Рисунок 6.3 – Результати лікування хворих ДҐ. 

 

У підсумку можна стверджувати, що як модифікована нами методика 

лікування з урахуванням виявлених патоґенетичних механізмів синтропічної 

ЦКМП, її клінічної характеристики та особливостей, так і стандартна дають 

позитивний результат, проте за якісним показниками затверджений 

лікувальний комплекс достовірно поступається модифікованому нами 

алґоритму – добрий результат лікування достовірно частіше фіксували серед 

пацієнтів ДҐ, а задовільний, поганий і дуже поганий – серед пацієнтів КҐ. 

Отже, отримані нами результати «суб’єктивної» та «об’єктивної» оцінок 

ефектів комплексного лікування пацієнтів із ЦП та синтропічною ЦКМП 

свідчать, що використання запропонованого нами модифікованого нами 

комплексу лікування, яке враховує основні патоґенетичні ланки формування 

ЦКМП, її характеристику, особливості та основні діаґностичні маркери, дає 

змогу покращити ЯЖ пацієнтів ДҐ на 44,95 % проти 6,12 % у пацієнтів КҐ та 

підвищити ефективність лікування.  
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6.2 Обґрунтування принципів удосконалення комплексного 

диференційованого лікування пацієнтів з цирозом печінки та 

синтропічною стійкою артеріальною гіпотензією та оцінка його 

ефективності 

 

Виконання другого етапу дослідження полягало у обґрунтуванні та оцінці 

ефективності модифікованого курсового комплексного лікування хворих на ЦП 

із синтропічною стійкою артеріальною гіпотензією. 

Виникненню синтропічної артеріальної гіпотензії сприяють порушення у 

ВНС, що проявляється одночасним зниженням активності парасимпатичного і 

симпатичного відділів ВНС з переходом реґулювання на гуморально-

метаболічний рівень, а саме за рахунок вазоактивних сполук. Серед останніх 

переважає збільшений вміст цҐМФ, що безпосередньо відображає надмірне 

виділення вазодилятатора NO, та гіперальдостеронізм. Оцінивши добовий 

профіль АТ за допомогою ДМАТ ми виявили, що для таких пацієнтів 

характерним є порушення циркадного ритму та варіабельності АТ, тяжкість 

яких зростає паралельно із погіршенням основного захворювання печінки. 

Серед клінічних маркерів стійкої синтропічної артеріальної гіпотензії ми 

виділили скарги на біль і тяжкість у правому підребер’ї, асцит, гепато- і 

спленомеґалія та телеанґіоектазії. 

З огляду на те, що пацієнтам із ЦП заборонені медикаменти, що 

використовуються в рутині для підвищення АТ (адреноміметики, серцеві 

ґлікозиди тощо) через ризик виникнення під час їх використання ниркової 

вазоконстрикції та, як наслідок, гепаторенального синтрому [156, 175], ми 

кореґуємо затверджену Міністерством охорони здоров’я України схему 

лікування пацієнтів з ЦП та синтропічною стійкою артеріальною гіпотензією 

наступним чином. Пацієнтам із ЦП та синтропічною артеріальною гіпотензією І 

(АТсд у межах від 76 мм рт. ст. до 80 мм рт. ст.) і ІІ ступенів тяжкості (АТсд у 

межах від 70 мм рт. ст. до 75 мм рт. ст.) доцільно призначати івабрадин по 1 

таблетці (5,0 мґ) зранку після їди з метою нормалізації пришвидшеної ЧСС, що 
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забезпечить підвищення тонусу парасимпатичного відділу ВНС. Пацієнтам з 

ЦП та артеріальною гіпотензією ІІІ ступеня тяжкості (АТсд < 70 мм рт. ст.) ми 

рекомендуємо підвищувати АТ шляхом внутрішньовенного введення розчину 

альбуміну в розрахунку 1,5 ґ/кґ щонайменше впродовж десяти днів. Усім 

пацієнтам із ЦП та стійкою артеріальною гіпотензією необхідно додати також 

α-ліпоєву кислоту по 1 капсулі (600,0 мґ) зранку після їжі, завдяки її здатності 

пригнічувати синтез NO гепатоцитами, вираженими антиоксидантними 

властивостями, участі в жировому, енерґетичному обмінах [27, 33]. За 

наявності у хворого з ЦП та стійкою артеріальною гіпотензією асциту 

патоґенетично обґрунтованим є призначення конкурентного антаґоніста 

альдостерону спіронолактону, зокрема завдяки його здатності перешкоджати 

зв’язуванню альдостерону з білковими рецепторами клітин «органів-мішеней» 

[242]. Доза спіронолактону визначається залежно від тяжкості асциту з 

наступним переходом на підтримувальне дозування – 1 таблетка (50,0 мґ) 

зранку після їжі.  

Вивчення ЯЖ, що було першим кроком цього етапу дослідження, 

полягало в опрацюванні результатів заповнення пацієнтами опитувальників ЯЖ 

SF-36 (табл. Б.6.3, рис. 6.4, 6.5). Після проведеного нами лікування у пацієнтів 

ДҐ достовірно знижувався ступінь обмеження виконання фізичних 

навантажень, що виникає через порушення фізичного стану. Це відображало 

достовірне наростання кількості балів з моменту початку лікування до його 

завершення – з 16,80 балу (15,73 балу; 17,87 балу) до 23,51 балу (22,22 балу; 

24,80 балу) (р = 0,00). У пацієнтів КҐ після проведеного лікування показник ФА 

залишався без змін (з 18,09 балу (17,09 балу; 19,09 балу) до 18,02 балу (16,18 

балу; 19,86 балу), р = 0,95). Також, після проведеного нами лікування 

достовірно покращилися показники, що відображають вплив фізичного стану 

на повсякденну діяльність пацієнтів ДҐ (з 5,40 балу (5,12 балу; 5,67 балу) до 

6,89 балу (6,56 балу; 7,22 балу), р = 0,00). У хворих КҐ кількість балів 

показників РФ після лікування майже не змінювалася (з 5,36 балу (5,02 балу; 

5,70 балу) до 5,57 балу (5,27 балу; 5,86 балу); р = 0,36). ІБ у пацієнтів ДҐ  також 
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Рисунок 6.4 – Результати опитувальника ЯЖ SF-36 у хворих ДҐ до та 

після лікування. 

 

 

Рисунок 6.5 – Результати опитувальника ЯЖ SF-36 у хворих КҐ до та 

після лікування. 
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достовірно зменшився порівняно з показником, що був до початку лікування (з 

5,96 балу (5,50 балу; 6,41 балу) до 8,27 балу (7,76 балу; 8,78 балу); р = 0,00). 

Пацієнти КҐ не відмічали достовірного зниження показника ІБ (з 5,57 балу (5,13 

балу; 5,70 балу) до 5,48 балу (4,88 балу; 6,08 балу); р = 0,81). Оцінка пацієнтами 

ДҐ свого здоров’я достовірно зросла після проведеного лікування (з 13,49 балу 

(12,60 балу; 14,37 балу) до 18,76 балу (17,78 балу; 19,73 балу), р = 0,00), що не 

спостерігалося у пацієнтів КҐ (з12,95 балу (11,72 балу; 14,18 балу) до 13,52 балу 

(11,76 балу; 15,29 балу), р = 0,60). Після проведеного нами лікування у 

пацієнтів ДҐ достовірно зросла життєва активність, пацієнти частіше відчували 

себе повними сил та енерґії (з 14,47 балу (13,22 балу; 15,71 балу) до 19,67 балу 

(18,68 балу; 20,65 балу), р = 0,00). Вказані показники ЖЗ покращилися також і у 

пацієнтів КҐ, проте статистично достовірної різниці не досягнуто (з 15,20 балу 

(14,13 балу; 16,28 балу) до 16,27 балу (14,61 балу; 17,93 балу), р = 0,28). 

Достовірне зменшення обмеження соціальної активності пацієнтів після 

проведеного впродовж місяця лікування спостерігалося у пацієнтів ДҐ (з 6,04 

балу (5,68 балу; 6,41 балу) до 7,69 балу (7,37 балу; 8,01 балу), р = 0,00). У 

пацієнтів КҐ показник СА зріс, але не достовірно (з 5,70 балу (5,23 балу; 6,18 

балу) до 6,18 балу (5,47 балу; 6,89 балу), р = 0,26). Ступінь обмеження своєї 

щоденної діяльності внаслідок емоційних проблем пацієнтів ДҐ до лікування 

дорівнював 4,31 балу (4,08 балу; 4,54 балу), що достовірно менше, ніж після 

лікування (5,29 балу (5,11 балу; 5,47 балу); р = 0,00). Хворі КҐ також відмітили 

покращення (з 4,25 балу (3,98 балу; 4,52 балу) до 4,55 балу (4,19 балу; 4,90 

балу)), яке, проте, не досягало достовірності (р = 0,19). У хворих ДҐ також 

відмічалося достовірне покращення психічного здоров’я (з 15,58 балу (14,55 

балу; 16,61 балу) до 25,11 балу (23,89 балу; 26,34 балу); р = 0,00). У пацієнтів 

КҐ кількість балів показника ПЗ наростав, але їх зростання не достовірне (з 

16,95 балу (15,71 балу; 18,20 балу) до 18,27 балу (16,63 балу; 19,91 балу); р = 

0,20). Відповідно і загальна кількість балів у пацієнтів ДҐ достовірно 

збільшувалася на 40,39 % (з 82,04 балу (80,15 балу; 83,94 балу) до 115,18 балу 

(111,15 балу; 119,21 балу); р = 0,00). У пацієнтів КҐ загальна кількість балів 



141 

 

зростала лише на 4,48 % (з 84,09 балу (81,62 балу; 86,56 балу) до 87,86 балу 

(80,31 балу; 95,42 балу); р = 0,34).  

Результати оцінки ЯЖ хворих на ЦП з синтропічною стійкою 

артеріальною гіпотензією відображають поліпшення загального стану хворих 

обох ґруп, але тільки у пацієнтів ДҐ спостерігався достовірно підтверджений 

позитивний результат, на що вказує достовірне покращення фізичного і 

психолоґічного компонентів здоров’я. У пацієнтів КҐ спостерігалося 

поліпшення стану здоров’я за усередненими показниками, проте статистично 

різниця між показниками до і після лікування досягнена не була.  

Оцінка результатів лікування дослідниками – другий крок цього етапу. 

Відмінний результат лікування ми не зафіксували у жодній з ґруп. Добрий 

результат спостерігається у 34-х пацієнтів ДҐ (75,55 %) та у 14 пацієнтів КҐ 

(6,42 %), задовільний – у дев’яти (20,00 %) та 22-х пацієнтів (41,51 %), 

відповідно, поганий – у двох (4,44 %) та семи пацієнтів (13,21 %), відповідно. 

Дуже поганого результату лікування немає серед хворих ДҐ, а серед хворих КҐ 

спостерігається один випадок (1,89 %). Статистичний аналіз отриманої нами 

інформації вказує на те, що добрий результат лікування достовірно частіше 

досягалося пацієнтами ДҐ, що отримували модифікований нами лікувальний 

комплекс, порівняно з пацієнтами КҐ, які лікувалися за стандартною методикою 

(p < 0,05). А задовільний, поганий та дуже поганий достовірно частіше 

зафіксовано у пацієнтів КҐ (p < 0,05) (табл. Б.6.4, рис. 6.6).  

Ефективними є як модифікована і стандартна схеми лікування, проте за 

якісними показниками переважає модифікована комплексна лікувальна схема, 

що враховує патоґенез, клінічну характеристику і особливості, а також 

діаґностичні маркери синтропічної стійкої артеріальної гіпотензії. У пацієнтів 

ДҐ достовірно частіше зустрічався добрий результат лікування, а у пацієнтів КҐ 

– задовільний, поганий та дуже поганий. 

Отримані нами результати вказують на достовірно вищу ефективність 

запропонованого нами модифікованого  лікувального комплексу хворих на ЦП 

та синтропічну   артеріальну    гіпотензію,    на    що    вказує   оцінка анкет ЯЖ,  
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Рисунок 6.6 – Результати лікування хворих на ЦП з синтропічною 

стійкою артеріальною гіпотензією.  

 

загальний бал яких зріс у пацієнтів ДҐ на 40,39 % проти 4,48 % у пацієнтів КҐ, 

та комплексна оцінка результатів лікування лікарями дослідниками. 

Резюме. Комплексне лікування пацієнтів із ЦП та синтропічними 

ураженнями орґанів системи кровообігу вимагає врахування основних 

патоґенетичних ланок виникнення ЦКМП та стійкої артеріальної гіпотензії, їх 

характеристику та особливості залежно від тяжкості, а також діаґностичних 

маркерів, що дає змогу достовірно підвищити ефективність лікування цієї 

катеґорії хворих. Це верифіковано як суб’єктивно за результатами заповнення 

пацієнтами опитувальників SF-36, так і об’єктивно, базуючись на оцінці 

дослідників, які комплексно відображають достовірне покращення показників 

фізичної активності, життєздатності, психічного та загального здоров'я, 

послаблення болю, а також зменшення ролі емоційного стресу в обмеженні 

життєдіяльності у хворих на ЦП ускладнений як ЦКМП, так і стійкою 

артеріальною гіпотензією. 

Результати, подані у розділі 6, опубліковані у наукових працях [10, 12, 15, 

22]. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

ЦП – хронічна поліетіолоґічна хвороба, що виявляється ураженням 

паренхіматозної та інтерстиціальної тканини з некрозом і дистрофією 

гепатоцитів, вузловою реґенерацією, дифузним розростанням сполучної 

тканини, порушенням архітектоніки орґана й виникненням печінкової 

недостатності [72]. ЦП належить до шести основних причин смерті пацієнтів у 

віці 35–60 років, що становить 16,0–44,1 випадків на 100 тис. населення [60]. 

Зазвичай причинами смерті, а також чинниками, що визначають тактику 

лікування і проґноз таких хворих, стають синтропічні поліморбідні ураження 

інших орґанів та систем, серед яких ураження системи кровообігу – ЦКМП та 

артеріальна гіпотензія – є одними з найбільш частих [28, 36]. Враховуючи це 

проблема своєчасної діаґностики, лікування і проґнозу синтропічних 

коморбідних уражень системи кровообігу є особливо актуальною. 

Після отримання письмової згоди на проведення комплексного 

обстеження відповідно до принципів Гельсінкської декларації прав людини, 

Конвенції Ради Європи про права людини і біомедицину, відповідних законів 

України та міжнародних актів у рандомізований спосіб у дослідження залучено 

603 хворих із попередньою стратифікацією за наявністю ЦП (Наказ 

Міністерства охорони здоров’я України № 1051 від 28.12.2009 р. «Про надання 

медичної допомоги хворим ґастроентеролоґічного профілю»), які лікувалися в 

2010–2015 рр. у Львівському обласному гепатолоґічному центрі. Серед 

обстежених переважали чоловіки (72,80 %) працездатного (55,56 % середнього 

і 27,20 % зрілого) віку, більшість із яких на момент обстеження не працюють 

(74,13 %), а ЦП яких зумовлено в основному алкоголем (61,69 %). Наведений 

нами поділ відповідає статистичній інформації, що подана в сучасній науковій 

літературі [66, 69, 70]. 

Серед 603 пацієнтів із ЦП виокремлено 490 (81,26 %) хворих на ЦП з 

позапечінковими ураженнями системи кровообігу (Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України від 03.07.2006 р. № 436 «Про затвердження протоколів 
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надання медичної допомоги за спеціальністю «Кардіолоґія»»). Інформація 

підтверджена результатами інших наукових досліджень, де частота уражень 

системи кровообігу за умов ЦП коливається в середньому в межах від 80,00 % 

[36] до 90,00 % [47]. Частота окремих кардіоваскулярних хвороб системи 

кровообігу є наступною: ЦКМП – у 280-и хворих (57,50 %), артеріальну 

гіпертензію – у 180-и (36,73 %), артеріальну гіпотензію – у 173-х (35,31 %), 

постінфарктний кардіосклероз – у одинадцяти (2,24 %), стенокардію – у восьми 

(1,63 %), набуті вади серця – у трьох (0,61 %), а безбольову форму ішемічної 

хвороби серця – у одного хворого на ЦП (0,20 %). 

З метою верифікації синтропічних уражень системи кровообігу, що є 

першим завданням нашої роботи, поділено хворих за тяжкістю ЦП (критерії C. 

G. Child – R. N. Pugh): ґрупа пацієнтів із компенсованим ЦП (клас А) – 210 

(34,83 %) пацієнтів, із субкомпенсованим (клас В) – 203 (33,67 %) хворих та 

декомпенсованим ЦП (клас С) – 190 (31,51 %) хворих. Проаналізувавши 

частоту уражень системи кровообігу в цих хворих залежно від тяжкості ЦП 

виокремили хвороби, частота яких достовірно (p < 0,05) змінювалася, та 

визначили їх як синтропічні, тобто такі, що мають спільні з ЦП патоґенетичні 

механізми – вторинна ЦКМП та стійка артеріальна гіпотензія. Отримані нами 

результати співзвучні із дослідженнями інших авторів, які описують вказані 

ураження як обумовлені ЦП ускладнення [28, 82, 83, 90, 100, 108, 111, 128, 151, 

152, 167, 188, 189, 192, 219]. 

Відповідно до інформації у фаховій літературі [28, 77, 151, 177] клінічні 

прояви синтропічних коморбідних уражень системи кровообігу є «бідними» та 

неспецифічними, які не рідко можна сплутати з проявами основної хвороби 

печінки. А саме, такі пацієнти скаржаться на малоінтенсивний біль у ділянці 

верхівки серця, відчуття нестачі повітря, задишку, серцебиття, швидку 

втомлюваність, низьку працездатність, можуть виникати набряки, порушення 

серцевого ритму і провідності. Розв’язання цієї проблеми мало на меті 

поставлене нами друге завдання дослідження, що полягало у характеристиці, 
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класифікуванні та вивченні особливостей синтропічних ЦКМП та стійкої 

артеріальної гіпотензії.  

Для цього ми стратифікували пацієнтів у три підґрупи: за наявністю лише 

синтропічної ЦКМП (103 пацієнти) – ДҐ А, лише синтропічної стійкої 

артеріальної гіпотензії (89 пацієнти) – ДҐ Б, інші (306 пацієнтів). Ті хворі, що не 

мали ураження системи кровообігу (113; 18,74 %) склали ҐП.  

Характеризуючи структуру та функції серця у пацієнтів з ЦП та 

синтропічною ЦКМП за допомогою ультрасоноґрафії виявили, що у таких 

хворих порівняно з пацієнтами ҐП достовірно більші 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)) та ТЗСЛШ (1,04 см (1,01 см; 

1,07 см) проти 0,92 см (0,89 см; 0,95 см)), а отже, і ММ ЛШ (240,21 ґ (229,34 ґ; 

251,08 ґ) проти 168,84 ґ (159,16 ґ; 178,52 ґ)) та 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 

проявляється патолоґічними варіантами ремоделювання ЛШ більше ніж у 

половини пацієнтів цієї катеґорії (53,03 %), а саме: концентричним 

ремоделюванням (19,70 %), концентричною (24,24 %) та ексцентричною (9,09 

%) гіпертрофією ЛШ. Інформація щодо зміни структурних показників серця, 

що опублікована у сучасній науковій літературі, є співзвучною з отриманими 

нами результатами [43, 45, 46], однак отриманий нами розподіл варіантів 

ремоделювання ЛШ не співпадає з наведеним у доступних нам джерелах, де 

ремодельованим ЛШ є у кожного пацієнта з ЦП: 47,10 % - концентрична 

гіпертрофія, 29,40 % - ексцентрична гіпертрофія, 23,50 % - концентричне 

ремоделювання [43]. Показник ступеня ефективності роботи серцевого м’яза 

під час скорочення серця – ФВ – у пацієнтів з ЦП та синтропічною ЦКМП, хоч 

є меншими, ніж у хворих ҐП (65,06 % (63,96 %; 66,16 %) проти 70,85 % (69,43 

%; 72,28 %)), проте залишаються у межах норми, що збігається з результатами 

інших авторів [43, 45, 46, 102, 170, 199]. ФВ вдається «втримати» у межах 

норми завдяки збільшеному УО і відповідно ХО та СІ, що є однією з доведених 
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ознак ЦКМП за умов ЦП [28, 191], підтверджується працями інших дослідників 

[43, 45, 46] і свідчить про збільшення об’єму крові, яка виштовхується серцем 

за одне скорочення та наслідком перевантаження серця об’ємом. Діастолічна 

функція у пацієнтів з ЦП та синтропічною ЦКМП порушена, що відображає 

нижчий коефіцієнт Е/А (0,96 (0,92; 1,00) проти 1,50 (1,45; 1,54)), що 

перегукується з результатами інших авторів [28, 188, 191]. У пацієнтів з ЦП та 

синтропічною ЦКМП також зафіксовано вищий, ніж у пацієнтів ҐП, індекс 

функціональної спроможності міокарда (індекс C. Tei) (0,64 (0,62; 0,66) проти 

0,49 (0,47; 0,50)), що свідчить про зміни часових інтервалів систоли та діастоли, 

а, отже, про наявність серцевої дисфункції у пацієнтів цієї катеґорії. Інформації 

про вивчення індексу C. Tei у пацієнтів такої катеґорії у сучасній літературі 

вкрай мало, окремі повідомлення, що зустрічаються, відповідають результатам, 

які ми отримали [45, 46]. Проведений нами аналіз дає змогу виявити низку 

структурних та функціональних характеристик синтропічної ЦКМП, які в 

подальшому допоможуть покращити діаґностику та лікування цього 

ускладнення у пацієнтів із ЦП. 

Статистичний аналіз вибірок показників ультрасоноґрафічного 

обстеження пацієнтів з ЦП та синтропічною ЦКМП дозволив виокремити 

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

динаміку структурних та функціональних порушень серця за мов ЦКМП, і тому 

ми рекомендуємо використовувати його для класифікування ЦКМП на ступені 

тяжкості. Встановлено три ступені тяжкості ЦКМП, де І ступінь ЦКМП 

діаґностується тоді, коли 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. 

У доступній нам літературі не запропоновано жодної класифікації синтропічної 

ЦКМП, що виникає за умов ЦП. Проведена нами ґрадація синтропічної ЦКМП 

дозволить оптимізувати діаґностичний процес, лікування та динамічне 

спостереження за цією ґрупою тяжкохворих. 

Показники структури і функції серця достовірно змінюється (р < 0,05) 

залежно від тяжкості ЦП. З наростанням класу тяжкості ЦП гіпертрофується 
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міжшлуночкова перегородка і ЛШ, який в подальшому в декомпенсованих 

пацієнтів класу С – дилятується, що підтверджене повідомленнями інших 

авторів [46]. Ми зафіксували, що з погіршенням ЦП достовірно збільшується  

(р < 0,05) і кількість випадків ремодельованого ЛШ. Ми зафіксували, що 

структура ЛШ змінюється у декілька етапів і за двома варіантами: або 

нормальна геометрія трансформується 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. Чинниками трансформації міокарда виступають перевантаження 

об’ємом та зниження периферійного опору, а наслідком – збільшення тяжкості 

серцевої недостатності. Аналізу динаміки варіантів ремоделювання ЛШ з 

наростанням тяжкості ЦП у доступній нам науковій літературі не знайдено. Ми 

зафіксували достовірне зниження (р < 0,05) систолічної функції ЛШ з 

наростанням тяжкості ЦП, яка, проте, залишається у «нормальних» межах 

навіть у декомпенсованих хворих, що підтверджено інформацією у сучасній 

літературі [45]. Такій динаміці ФВ сприяє достовірне збільшення (р < 0,05) УО 

та його похідних величин – ХО і СІ на етапі декомпенсації, що є 

компенсаторною реакцією на збільшення тканинної гіпоксії у пацієнтів із ЦП та 

синтропічною ЦКМП. Зафіксовано також достовірне збільшення (р < 0,05) 

діастолічної дисфункції (зменшення співвідношення Е/А) з наростанням 

тяжкості ЦП, що відображає зниження еластичності шлуночків та порушення 

процесів релаксації паралельно з декомпенсуванням ЦП і співзвучне з іншими 

публікаціями [41, 45]. Субстратом цих процесів є дистрофія міокарда, 

дрібновогнищевий кардіосклероз, надлишкове відкладенням колаґену тощо, які 

виникають унаслідок обмінних порушень за умов ЦП, що наростають 

паралельно з його декомпенсуванням [208, 209]. Також паралельно 

декомпенсуванню ЦП зростає міокардіальний індекс C. Tei, що 

підтверджується результатами інших авторів [41, 45], свідчить про збільшення 

дисфункції міокарда та є проґностично несприятливим чинником, який, як 
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відомо, корелює з підвищеним ризиком серцево-судинних ускладнень 

(раптовою коронарною смертю, гострою серцевою недостатністю, 

виникненням аритмій тощо) у таких хворих [81]. 

АТ у пацієнтів з ЦП та синтропічною стійкою артеріальною гіпотензією 

охарактеризовано за результатами ДМАТ. Отримана нами інформація вказує на 

достовірно нижчі (р < 0,05) показники АТ у пацієнтів ДҐ порівняно з 

пацієнтами ҐП: САТд у пацієнтів ДҐ дорівнює 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.), ДАТд - 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: САТ ІЧ – 2,02 % (0,99 %; 3,05 %) проти 17,86 % (11,92 %; 

23,80 %), ДАТ ІЧ – 0,44 % (0,19 %; 0,71 %) проти 14,76 % (8,12 %; 21,40 %) та 

АТс ІЧ – 0,45 % (0,13 %; 0,77 %) проти 13,67 % (8,02 %; 19,31 %), а їх ГІЧ – 

достовірно вищі: САТ ГІЧ – 9,69 % (6,28 %; 13,09 %) проти 0,24 % (0,00 %; 0,64 

%), ДАТ ГІЧ – 73,60 % (68,98 %; 78,21 %) проти 23,10 % (15,69 %; 30,50 %) та 

АТс ГІЧ – 46,86 % (40,94 %; 52,77 %) проти 4,74 % (2,12 %; 7,36 %). Отримані 

результати співзвучні із роботами низки дослідників у всьому світі [188, 190]. 

Це підтверджує порушення у системі реґулювання АТ, зокрема, зниження 

периферійного опору судин, гіповолемію з децентралізацією крові та 

виникнення селезінкового застою.  

У пацієнтів з ЦП і синтропічною артеріальною гіпотензією зафіксовано 

порушення циркадного ритму АТ, що виявляється неадекватним зниження АТ 

в ПП доби: САТ ДІ у пацієнтів ДҐ 7,52 % (6,36 %; 8,67 %) проти 9,62 % (8,32 %; 

10,92 %) у пацієнтів ПҐ, ДАТ ДІ 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 АП удень і ПП уночі і яке у нормі 

має становити 10,0–20,0 %, зафіксовано раніше ґрупою вчених [192]. Таке 
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добове коливання АТ зумовлене наявністю значного дефекту в здатності 

оптимально реґулювати АТ у хворих на ЦП з артеріальною гіпотензією, 

зокрема, порушенням функціонування ниркових механізмів.  

Нами також виявлено достовірно нижчу варіабельність АТ у пацієнтів з 

ЦП та синтропічною артеріальною гіпотензією порівняно із результатами у 

пацієнтів ҐП: САТ 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.) та ДАТ ІВ – 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.). Отримана інформація свідчить про надмірну вазодилятацію, 

неадекватну відповідь на вазоконстрикторний вплив тощо. Інформації про 

вивчення добової варіабельності АТ у пацієнтів з ЦП у доступних нам наукових 

джерелах немає. 

Статистичне опрацювання вибірок показників ДМАТ дає нам 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 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 показники ДМАТ достовірно 

змінюються: достовірно знижуються (р < 0,05) величини САТ, ДАТ, АТс, ПАТ, 

а також їх ІЧ та зростають їх ГІЧ. Це свідчить про наростання тяжкості 

синтропічної артеріальної гіпотензії, а, отже, і про поглиблення порушень у 

системі реґулювання АТ паралельно з погіршенням основної хвороби печінки. 

В АП доби АТ достовірно знижується (р < 0,05) паралельно з наростанням 

тяжкості ЦП, як і АТ у ПП доби. Однак, ДІ АТ залишається практично 

однаковим (р > 0,05) у кожній ґрупі пацієнтів, не досягаючи при цьому 

нормальної величини і вказує на патолоґічний циркадний ритм АТ. Виміряна 

нами варіабельність АТ не залежить від класу тяжкості ЦП – ІВ залишається 

практично не змінним впродовж усього перебігу хвороби печінки (р > 0,05). 
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Динаміка АТ у пацієнтів з ЦП та синтропічною артеріальною гіпотензією має 

свої особливості: показники АТ знижуються паралельно з наростанням 

тяжкості ЦП з одночасним порушеним циркадним ритмом та варіабельністю 

АТ. Інформації про вивчення показників ДМАТ залежно від тяжкості ЦП у 

доступній нам літературі не знайдено. 

Патоґенез позапечінкових уражень системи кровообігу у хворих на ЦП 

активно вивчається з 90-х років ХХ ст., але багато аспектів і досі залишаються 

нез’ясованими. Ключовим патоґенетичним чинником вважається зростання 

тиску у ворітній вені [150]. Фіброзування печінки сприяє збідненню 

кровопостачання орґана та, як наслідок, компенсаторного місцевого 

підвищення вмісту місцевих вазоконстрикторів [90, 93, 120, 121, 141]. В 

подальшому у відповідь на високий портальний тиск зростає вміст системних 

вазодилятаторних субстанцій, вплив яких і стає ключовою ланкою у порушенні 

системної гемодинаміки [106, 134, 138] та ураженні серця (кардіотоксичний 

ефект) [244]. Розширення судин призводить до надмірного припливу крові 

дилятованими судинами, додатково підвищує судинний опір у системі ворітної 

вени та сприяє шунтуванню крові, що уповільнює деґрадацію та накопичення 

циркуляторних вазоактивних субстанцій із потужними 

судинорозширювальними властивостями (ендоґенних канабіноїдів і опіоїдів, 

ґлюкагону, адреномедуліну, ендотеліального вазодилятаторного 

гіперполяризаційного чинника тощо) [91]. Це додатково неґативно спливає на 

серцевий м’яз ушкоджуючи β-адренорецепторну систему кардіоміоцитів [92, 

113]. У відповідь на вказані процеси активуються центральні вазоконстрикторні 

ситеми (РААС, арґінін-вазопресинова та симпатична нервова система), що 

призводить до ненормального розподілу крові в судинних басейнах [132, 142]. 

Окрім цього підвищений об’єм крові, що циркулює, призводить до 

перевантаження міокарда. Враховуючи це, ми виділили основні чинники 

патоґенезу (ВНС, Е-1, NO, РААС, МНП) взаємовплив один на одного яких 

потребує детального вивчення (третє завдання). 
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Результати часового аналізу ВСР свідчать про наявність веґетативного 

дисбалансу у пацієнтів з ЦП та синтропічними ураженнями системи 

кровообігу. Нами зафіксовано достовірно вищі показники ЧСС у хворих обох 

ДҐ: у пацієнтів з ЦП та ЦКМП ЧСС дорівнювала 88,50 уд./хв (85,11 уд./хв; 

91,89 уд./хв), у пацієнтів з ЦП та артеріальною гіпотензією – 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). 

Також часовий аналіз результатів ВСР вказав на достовірно нижчі (р < 0,05) 

середню, максимальну та мінімальну тривалості інтервалі R-R та аваріабельний 

серцевий ритм (достовірно нижчі (р < 0,05) показники SDNN, RMSSD, pNN 

50%). Останній в поєднанні з високою ЧСС є проявом зниження активності 

парасимпатичного відділу ВНС у цієї катеґорії хворих. Відмінностей між 

станом ВНС, оціненим за допомогою часових показників ВСР, у пацієнтів з ЦП 

і ЦКМП та з ЦП і артеріальною гіпотензією нами не зафіксовано.  

Згідно отриманих нами результатів спектрального аналізу ВСР у 

пацієнтів з ЦП та синтропічною ЦКМП та пацієнтів з ЦП та синтропічною 

артеріальною гіпотензією спостерігається достовірно нижча загальна 

спектральна потужність у порівнянні з пацієнтами ҐП: показник ТР у пацієнтів 

ДҐ А дорівнює 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), а у пацієнтів ҐП – 1696,64 мс2/Гц 

(1413,76 мс2/Гц; 1979,53 мс2/Гц). Це вказує на зменшення сумарного 

веґетативного впливу на серцевий ритм та підтверджує переважання активності 

симпатичного відділу ВНС. Оцінка структури спектроґрами вказує на 

переважання у пацієнтів із синтропічними ураженнями системи кровообігу 

коливань дуже низької частоти (центральних ерґотропних повільних хвиль 

другого порядку), що вказує на активність гуморально-метаболічних механізмів 

реґуляції. Проте, у пацієнтів з ЦП та синтропічною ЦКМП зафіксовано 

активацію симпатичного відділу ВНС з одночасною активацією гуморально-

метаболічних механізмів (HF = 13,15 % (9,60 %; 16,69 %), LF = 23,18 % (21,12 

%; 25,25 %), VLF = 63,26 % (59,33 %; 67,20 %)), чого не виявлено у пацієнтів з 

ЦП та синтропічною артеріальною гіпотензією (HF = 8,30 % (6,72 %; 9,89 %), 
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LF = 18,27 % (16,19 %; 20,35 %), VLF = 73,43 % (70,73 %; 76,12 %)). Результати 

проведення проби з навантаженням, а саме коефіцієнт К30:15, підтверджує 

зниження активності парасимпатичної активності ВНС, у пацієнтів з ЦП та 

синтропічною ЦКМП дорівнює 1,04 (1,03; 1,06), у пацієнтів з ЦП та 

синтропічною артеріальною гіпотензією – 1,03 (1,02; 1,05), а у пацієнтів ҐП – 

1,19 (1,16; 1,22). 

Найбільша кількість цҐМФ зафіксована у пацієнтів з ЦП та синтропічною 

артеріальною гіпотензією (90,17 нмоль/мл (82,93 нмоль/мл; 97,41 нмоль/мл)), 

дещо нижча – у пацієнтів з ЦП та синтропічною ЦКМП (65,19 нмоль/мл (60,80 

нмоль/мл; 69,57 нмоль/мл)), що підтверджує участь надпродукування 

вазодилятатора NO у формуванні системної вазодилятації, яка є 

безпосередньою причиною артеріальної гіпотензії та кардіотоксичного впливу, 

а також опосередковано призводить, через перевантаження серця об’ємом, до – 

ЦКМП. Найвищий уміст Е-1 виявлено у пацієнтів з ЦП та синтропічною ЦКМП 

(16,10 пґ/мл (11,86 пґ/мл; 20,34 пґ/мл), дещо нижчий – у пацієнтів з ЦП та 

синтропічною артеріальною гіпотензією (5,39 пґ/мл (1,11 пґ/мл; 9,67 пґ/мл)), що 

свідчить про участь Е-1 у виникненні передусім ЦКМП через формування 

дисфункції ЛШ із залученням Са2+-залежних механізмів, надмірну 

проліферацію кардіоміоцитів із формуванням гіпертрофії ЛШ (мітоґенна 

активність Е-1), а також безпосередню токсичну дію на серцевий м'яз [195, 

218]. Е-1, впливаючи на кров’яне русло, провокує виникнення артеріальної 

гіпотензії зокрема, через надмірний вплив метаболіту на ендотеліальні 

рецептори ЕВ, що потенціюють синтез NO та інших вазорелаксантів [245]. 

Найвища кількість реніну зафіксована у пацієнтів з ЦП та синтропічною ЦКМП 

(301,46 пґ/мл (218,00 пґ/мл; 384,92 пґ/мл)), дещо нижча – у пацієнтів з ЦП та 

синтропічною артеріальною гіпотензією (161,40 пґ/мл (98,35 пґ/мл; 224,45 

пґ/мл)), що підтверджує участь РААС у патоґенезі ЦКМП й артеріальної 

гіпотензії, а саме – основними наслідками впливу надмірної кількості реніну є 

фіброз серцевого м’яза, що призводить до периваскулярної компресії, 

зменшення коронарного резерву, ремоделювання і зниження еластичності 
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міокарда та, як наслідок, діастолічної і, в подальшому, систолічної дисфункцій 

[242]. Певну роль відіграє ренін у виникненні артеріальної гіпотензії, зокрема, 

через формування асциту й патолоґічний венозний застій [48, 63]. Достовірно 

найбільша кількість альдостерону виявлена у пацієнтів з ЦП та синтропічною 

артеріальною гіпотензією (655,54 пґ/мл (509,81 пґ/мл; 801,28 пґ/мл)), дещо 

нижча – у пацієнтів з ЦП та синтропічною ЦКМП (448,25 пґ/мл (318,47 пґ/мл; 

578,04 пґ/мл)), що віддзеркалює ключову роль вторинного 

гіперальдостеронізму у виникненні патолоґічної гемодинаміки за умов ЦП, що 

призводить до гіпернатріємії, гіпокаліємії, підвищення об’єму крові, значна 

частина якої депонується в судинах черевної порожнини, внаслідок чого різко 

знижується ефективний об’єм крові, виникає гіпоксія життєво важливих 

орґанів, зокрема нирок, та, як наслідок, реактивується РААС і замикається 

«хибне коло». Ураження серця в цьому випадку найімовірніше зумовлене 

перевантаженням його об’ємом. Достовірно найбільший вміст МНП у пацієнтів 

з ЦП та синтропічною ЦКМП (1115,23 пґ/мл (760,63 пґ/мл; 1469,83 пґ/мл)), 

нижча – у пацієнтів з ЦП та синтропічною артеріальною гіпотензією (592,67 

пґ/мл (354,48 пґ/мл; 830,86 пґ/мл)). У пацієнтів з ЦП та синтропічною ЦКМП 

МНП є не лише причиною, але й наслідком серцевого ураження. Оскільки, 

згідно з результатами клінічних досліджень [214, 256, 259], МНП продукує ЛШ 

у відповідь на міокардіальний стрес з метою зменшення ефективного об’єму 

крові (збільшення судинної проникності), пригнічення викиду катехоламінів та 

безпосередньо впливають на стінку судин, спричинюючи їх вазодилятацію. 

Вказані ефекти за умов ЦП поглиблюють уже ушкоджену гемодинаміку, знову 

ж таки замикаючи «хибне коло» з ураженням серця.  

Вперше, використовуючи метод лінійної реґресії, ми зафіксували 

патолоґічні зв’язки між гуморально-метаболічними чинниками. Кількісно 

вплив одного чинника на інший ми оцінювали за показником коефіцієнту 

залежності і виявили, що у хворих на ЦП із синтропічними ураженнями 

системи кровообігу ці показники відмінні між собою та від показників у хворих 

на ЦП без синтропічного ураження системи кровообігу. А саме, ми 
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зафіксували, що у хворих на ЦП і ЦКМП найбільша кількість реніну 

супроводжує синтез 1,00 пґ/мл альдостерону (β-коефіцієнт 0,40), як і найбільша 

кількість альдостерону виділяться разом із 1,00 пґ/мл МНП (β-коефіцієнт 1,83). 

А також, лише у хворих на ЦП і ЦКМП присутній зв’язок між виділенням МНП 

і Е-1 (β-коефіцієнт 0,01) та альдостероном і Е-1 (β-коефіцієнт -0,02). У хворих 

на ЦП і артеріальну гіпотензію зафіксовано синтез найбільшої кількості реніну 

паралельно із виділенням 1,00 пґ/мл МНП (β-коефіцієнт 1,96), також 

спостерігається синтез найбільшої кількості цҐМФ у відповідь на виділення 

1,00 пґ/мл Е-1 (β-коефіцієнт 4,45) та синтез майже однакової із хворими на ЦП і 

ЦКМП кількості – 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 альдостероном та Е-1 не виявлено (p > 0,05), як і між Е-

1 і цҐМФ (p > 0,05), МНП і Е-1 (p > 0,05), МНП і альдостероном (p > 0,05) та 

МНП і реніном (p > 0,05), на відміну від ДҐ. Але у цієї ґрупи пацієнтів виявлено 

порівняно з ДҐ найбільше зростання цҐМФ паралельно з виділенням 1,00 пґ/мл 

реніну (β-коефіцієнт 0,60), як і цҐМФ паралельно 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).  

Досі не було виділено клінічні маркери синтропічних коморбідних 

уражень системи кровообігу у хворих на ЦП, які б вже під час першого огляду 

дали підстави думати про наявність у пацієнта синтропічної ЦКМП чи 

синтропічної стійкої артеріальної гіпотензії і, враховуючи це, визначити 

правильний алґоритм лабораторно-інструментального обстеження для 

верифікації діаґнозу та призначити коректне лікування. Це і є четвертим 

завданням нашого дослідження, для вирішення якого проведено статистичний 

аналіз вибірок результатів первинного обстеження пацієнтів з ЦП та 

коморбідними синтропічними ураженнями орґанів кровообігу у порівнянні з 

пацієнтами, що таких уражень не мають (ҐП).  

Ми виявили, що стать пацієнта не дає інформації про наявність 

синтропічного ураження системи кровообігу, на відміну від віку, що може 

достовірно вказувати на артеріальну гіпотензію (молодий вік з 7,87 % 



155 

 

чутливістю, 97,69 % специфічністю та 71,48 % точністю). З-поміж значної 

кількості скарг у хворих на ЦП для діаґностики синтропічних уражень системи 

кровообігу виявили статистично достовірну ефективність скарги на біль і/або 

тяжкість у лівому підребер’ї та скарги на нудоту. Скарги на біль зліва 

достовірно заперечують наявність синтропічної ЦКМП (чутливість 11,65 %, 

специфічність 51,98 %, точність 38,36 %) і вказує на наявність синтропічної 

стійкої артеріальної гіпотензії (чутливість 62,92 %, специфічність 75,46 %, 

точність 71,80 %), оскільки пов’язаний переважно із вираженою 

спленомеґалією, що проявом децентралізації крові з її нагромадженням у 

непарних орґанах черевної порожнини, яка, в свою чергу, є наслідком тяжкої 

портальної гіпертензії. Нудота переважно пов’язана з відсутністю стійкої 

артеріальної гіпотензії (чутливість 79,78 %, специфічність 5,74 %, точність 

27,85 %), так як серед пацієнтів цієї катеґорії синдром інтоксикації менше 

виражений. Тривалість ЦП понад три роки (чутливість 86,52 %, специфічність 

58,33 %, точність 66,56 %), а, отже, тривала портальна гіпертензія, як і 

наявність в анамнезі інформації про кровотечу з варикозно розширених 

стравохідних вен (чутливість 34,83 %, специфічність 95,83 %, точність 

78,03 %), що також є проявом тяжкої портальної гіпертензії, вказують на стійку 

артеріальну гіпотензію. Нормальний або нижче норми ІМТ (чутливість 77,67 %, 

специфічність 47,52 %, точність 57,70 %), жовтяничність шкіри і склер 

(чутливість 100,00 %, специфічність 45,69 %, точність 64,33 % та чутливість 

100,00 %, специфічність 40,59 %, точність 60,66 % відповідно), 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 %) – з її відсутністю. 

Це можна пояснити не частою появою у таких пацієнтів вираженої систолічної 

недостатності ЛШ із набряково-асцитичним синдромом, що підвищувало б 

ІМТ, спричиняло асцит та набряки на нижніх кінцівках у таких хворих. Зв’язок 

із жовтяничністю шкіри і склер пояснюється додатковим токсичним впливати 
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надміру білірубіну на серце. Ослаблені серцеві тони є безпосереднім проявом 

ураження серця. 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 % та чутливість 91,01 %, специфічність 

37,62 %, точність 53,95 % відповідно) вказують на наявність стійкої 

артеріальної гіпотензії, оскільки є ознаками порто-кавального шунтування та 

високого тиску в системі ворітньої вени.  

Але на практиці для пацієнти з 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, провівши низку обрахунків, виявили, що наявність у пацієнтів з ЦП, з 

поміж усіх доведених маркерів поєднання скарг на нудоту, жовтяничність 

склер і шкіри із відсутність симптому «голова медузи» дає підстави із 97,09 % 

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

синтропічної ЦКМП. А наявність у хворих на ЦП поєднання скарг на біль у 

правому підребер’ї, наявність асциту, гепато- і спланомеґалії із 

телеанґіоектазіями дає підстави із 85,39 % чутливістю, 98,61 % специфічністю 

та 94,75 % точністю думати про синтропічну стійку артеріальну гіпотензію. 

Отже, за допомогою статистичних методів ми виділили два 

симптомокомплекси, що володіють високою діаґностичною та проґностичною 

цінністю для діаґностики синтропічних уражень системи кровообігу. 

Підсумувавши отримані нами результати, синтезувавши їх з інформацією 

з сучасної літератури [28, 59, 130, 210, 237] ми модифікували стандартний 

комплекс лікування хворих на ЦП із супутнім ураженням системи кровообігу 

(п’яте завдання). Ми вважаємо за доцільне додати до затвердженого 

лікувального комплексу хворих на ЦП із синтропічною ЦКМП, β-

адреноблокатора із α-блокувальними властивостями карведілол, оскільки він 
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здатний інгібувати симпатичного відділу ВНС та активувати блукаючий нерв 

[48, 58, 205], а також кардіо- та гепатопротектор тіотріазолін, що також здатний 

кореґувати порушений стан ВНС [34, 35]. Обидва лікарські засоби у численних 

клінічних дослідженнях засвідчили здатність позитивно впливати і на 

ендотеліальну дисфункцію, зокрема знижувати вміст Е-1 [30, 35, 37], виявляють 

виражені мембраностабілізувальні, протизапальні, антипроліферативні та 

антиапоптичні властивості, є потужними антиоксидантами [26, 37]. Окрім 

цього карведілол знижує активність реніну плазми і зменшує кількість реніну, 

що виділяється, попереджує активацію ґенів та чинників транскрипції за 

наявності процесів ремоделювання [65], забезпечує зменшення спланхнічного 

повнокрів’я, зниження портального тиску та попереджує затримку рідини в 

орґанізмі [40]. А тіотріазолін, у свою чергу, поліпшує процеси метаболізму 

міокарда, підвищує його скоротливу здатність, сприяє нормалізації серцевого 

ритму, має виражені гепатопротекторні властивості. 

За наявності у хворих на ЦП із синтропічною ЦКМП підстав для 

призначення β-адреноблокаторів (варикозно розширені вени стравоходу тощо) 

ми рекомендуємо обрати з-поміж медикаментів цієї ґрупи карведілол у 

максимально переносимому дозуванні (до ЧСС ≥ 55 уд./хв), а за умови їх 

відсутності – призначити по 1 таблетці (3,125 мґ) зранку і ввечері під час їжі. 

Також до лікувального комплексу пацієнтів із ЦП та синтропічною ЦКМП 

вважаємо за доцільне додати кардіо- та гепатопротектор тіотріазолін: у 

пацієнтів із ЦП та ЦКМП І ступеня тяжкості медикамент рекомендовано 

призначати по 1 таблетці (100,0 мґ) тричі на день, у пацієнтів із ЦП та ЦКМП ІІ 

і ІІІ ступенями тяжкості – спершу внутрішньом’язово по 2,0 мл 2,5 % розчину 

(по 50,0 мґ) тричі на день впродовж п’яти днів, а в подальшому – по 1 таблетці 

(100,0 мґ) тричі на день. 

З метою оцінки ефективності медифікованого нами лікувального 

комплексу ми рандомізованим способом розділили пацієнтів з ЦП та 

синтропічною ЦКМП на дві ґрупи – ДҐ і КҐ, які відповідно отримували 

модифіковане та стандартне лікування, та оцінили ефект від лікування на 
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основі заповнених опитувальників ЯЖ – SF-36 пацієнтами до початку та після 

лікування та за клінічно-лабораторно-інструментальними показниками хворих. 

Оцінка ЯЖ хворих на ЦП з ЦКМП свідчить 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 балу 

(76,76 балу; 78,89 балу) до 112,80 балу (108,92 балу; 116,69 балу) на відміну від 

КҐ, де загальний бал змінився з 78,63 балу (74,78 балу; 82,49 балу) до 83,44 

балу (78,42 балу; 88,46 балу), що відображає покращення показників фізичної 

активності, життєздатності, психічного та загального здоров'я, послаблення 

болю, а також зменшення ролі емоційного стресу в обмеженні життєдіяльності 

у пацієнтів з ЦП та ЦКМП під впливом модифікованого нами лікувального 

комплексу. Відповідно до отриманих нами результатів оцінки лікарями 

дослідниками клінічно-лабораторно-інструментальними показниками хворих 

стандартна та модифікована нами лікувальна схеми дають позитивний 

результат (73,58 % та 92,16 % пацієнтів відповідно), проте за якісним 

показниками затвердженого 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 результати достовірно частіше переважають у пацієнтів 

КҐ (45,28 % проти 23,53 %; 20,75 % проти 7,84 %; 3,77 % проти 0,00 % 

відповідно).  

Ми вважаємо за доцільне до затвердженого лікувального комплексу 

пацієнтів із ЦП та синтропічною артеріальною гіпотензією І (АТсд у межах від 

76 мм рт. ст. до 80 мм рт. ст.) і ІІ ступенів тяжкості (АТсд у межах від 70 мм рт. 

ст. до 75 мм рт. ст.) додати івабрадин по 1 таблетці (5,0 мґ) зранку після їди з 

метою нормалізації пришвидшеної ЧСС, що забезпечить підвищення тонусу 

парасимпатичного відділу ВНС. Пацієнтам з ЦП та артеріальною гіпотензією 

ІІІ ступеня тяжкості (АТсд < 70 мм рт. ст.) ми рекомендуємо підвищувати АТ 

шляхом внутрішньовенного введення розчину альбуміну в розрахунку 1,5 ґ/кґ 

щонайменше впродовж десяти днів. Усім пацієнтам із ЦП та стійкою 
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артеріальною гіпотензією необхідно додати також α-ліпоєву кислоту по 1 

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

гепатоцитами, вираженими антиоксидантними властивостями, участі в 

жировому, енерґетичному обмінах [27, 33]. 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 «органів-мішеней». 

Доза спіронолактону визначається залежно від тяжкості асциту з наступним 

переходом на підтримувальне дозування – 1 таблетка (50,0 мґ) зранку після їжі.  

Оцінка ефективності модифікованого лікувального комплексу у пацієнтів 

з ЦП та стійкою артеріальною гіпотензією проводилася за таким самим як у 

пацієнтів з ЦП та ЦКМП дизайном: пацієнтів рандомізованим шляхом поділили 

на дві ґрупи – ДҐ та КҐ – перша отримувала наш лікувальний комплекс, друга – 

стандартний. Пацієнти, що отримували модифіковане нами лікування, 

відмітили значне покращення ЯЖ на відміну від хворих, які отримували 

стандартне лікування (загальний бал у дослідній ґрупі зріс з 82,04 балу (80,15 

балу; 83,94 балу) до 115,18 балу (111,15 балу; 119,21 балу), що вказує на 

достовірне покращення фізичного і психолоґічного компонентів здоров’я у ДҐ. 

У пацієнтів КҐ покращення стану здоров’я хоч і спостерігалося, проте є не 

достовірним. Кореґування лікувального комплексу покращило результати 

лікування за якісними показниками: у хворих дослідної ґрупи частіше 

фіксувався добрий результат лікування порівняно з 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 підтверджує 

перевагу запропонованого нами лікування перед стандартним.  

У підсумку можна стверджувати, що комплексне лікування пацієнтів із ЦП 

та синтропічними ускладненнями орґанів системи кровообігу вимагає 

урахування основних патоґенетичних ланок виникнення ЦКМП та стійкої 

артеріальної гіпотензії, їх характеристику та особливості залежно від тяжкості 

синтропічних коморбідних уражень системи кровообігу, а також клінічних 
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маркерів, що дає змогу достовірно підвищити ефективність лікування цієї 

катеґорії хворих. Це верифіковано як суб’єктивно за результатами заповнення 

пацієнтами опитувальників SF-36, яка відображає достовірне покращення 

показників ЯЖ у пацієнтів ДҐ та КҐ, так і об’єктивно – за оцінкою дослідників, 

що відображає достовірно вище ефективність модифікованого нами 

лікувального комплексу. 

Отже, ЦП залишається актуальною проблемою сучасної медицини та 

продовжує займати перші позиції серед причин смертності працездатного 

населення в основному через поліморбідні синтропічні ураження інших орґанів 

і систем, серед яких на особливу увагу заслуговують ураження системи 

кровообігу. Синтропічні ураження системи кровообігу часто малосимптомні, 

перебігають під маскою основної хвороби, для діаґностування яких 

необхідними є специфічні додаткові діаґностичні процедури, за допомогою 

яких можна не лише підтвердити наявність ураження, але й класифікувати його 

на ступені тяжкості. Наявність синтропічних уражень системи кровообігу 

супроводжується симптомокомплексами, які додатково можуть вказати на 

наявність того чи іншого ускладнення. Виникнення синтропічних коморбідних 

уражень серцево-судинної системи зумовлене дисбалансом у ВНС з переходом 

реґулювання на нижчий гуморально-метаболічний рівень, де ключовими 

виступають ендотеліальна дисфункція з високим вмістом як 

вазаконстриктивних, так і вазодилятативних сполук, і дисбаланс у РААС з 

надміром реніну та гіперальдостеронізмом. Це обґрунтовує необхідність 

проведення комплексного обстеження, зокрема кардіоваскулярного, хворих на 

ЦП, з метою діаґностики синтропічних ко- і поліморбідних уражень орґанів 

системи кровообігу та призначення комплексного патоґенетично 

обґрунтованого лікування з урахуванням наявності ЦКМП чи стійкої 

артеріальної гіпотензії. 
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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 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.).  
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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. 
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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 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 
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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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Додаток Б 

Таблиці 

 

Таблиця Б.2.1 – Характеристика хворих на цироз печінки залежно від статі 

№ 

за/п 
Стать N % 

1 Чоловіки 439 72,80 

2 Жінки 164 27,20 

3 Усього 603 100,00 

 

Таблиця Б.2.2 – Характеристика хворих на цироз печінки залежно від віку на 

момент огляду 

№ 

за/п 
Вік на час огляду, роки N % 

1 Молодий (18–29) 21 3,48 

2 Зрілий (30–44) 164 27,20 

3 Середній (45–59) 335 55,56 

4 Похилий (60–74) 72 11,94 

5 Старечий (75–89) 11 1,82 

6 Довгожителі (>90) 0 0,00 

7 Усього 603 100,00 

 

Таблиця Б.2.3 – Характеристика хворих на цироз печінки за соціальним станом 

№ за/п Соціальний стан N % 

1 Службовці 19 3,15 

2 Робітники 23 3,81 

3 Інваліди 1–ї ґрупи 2 0,33 

4 Інваліди 2–ї ґрупи 14 2,32 

5 Інваліди 3–ї ґрупи 26 4,31 

6 Пенсіонери 72 11,94 

7 Не працюють 447 74,13 

8 Всього 603 100,00 
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Таблиця Б.2.4 – Характеристика хворих на цироз печінки за етіолоґічним 

чинником 

№ за/п Етіолоґічні чинники N % 

1 Моноетіолоґічні чинники 481 79,77 

2 Комбіновані чинники 13 2,16 

3 Поєднані чинники 109 18,08 

4 Усього 603 100,00 

 

Таблиця Б.2.5 – Характеристика хворих на цироз печінки за етіолоґічним 

чинником 

№ за/п Етіолоґічні чинники N % 

1 Алкоголь 372 61,69 

2 Вірус гепатиту С 50 8,29 

3 Вірус гепатиту В 28 4,64 

4 Криптоґенний 21 3,48 

5 Автоімунний 6 1,00 

6 Кардіальний 4 0,66 

7 Вірус гепатиту В + С 13 2,16 

8 Вірус гепатиту В + алкоголь 59 9,78 

9 Вірус гепатиту С + алкоголь 34 5,64 

10 Вірус гепатиту В + С + алкоголь 16 2,65 

11 Усього 603 100,00 

 

Таблиця Б.2.6 – Характеристика хворих на цироз печінки залежно від тяжкості 

цирозу печінки за критеріями C. G. Child – R. N. Pugh 

№ 

за/п 
Клас ЦП за критеріями C. G. Child – R. N. Pugh N % 

1 Клас А 210 34,83 

2 Клас В 203 33,67 

3 Клас С 190 31,51 

4 Усього 603 100,00 
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Таблиця Б.3.1 – Частота ураження системи кровообігу у пацієнтів дослідної 

ґрупи  

№ 

за/п 
Нозолоґії 

Пацієнти з ЦП, 

n = 603 

N % 

1 ЦКМП 
n = 487 

280 57,50 

2 Артеріальна гіпертензія 180 36,73 

3 Артеріальна гіпотензія 173 35,31 

4 Постінфарктний кардіосклероз 11 2,24 

5 Стенокардія 8 1,63 

6 Набуті вади серця 3 0,61 

7 Безбольова форма ішемічної хвороби серця 1 0,20 

 

Таблиця Б.3.2 – Частота ураження системи кровообігу в пацієнтів з цирозом 

печінки та її залежність від тяжкості основної хвороби за класом C. G. Child – 

R. N. Pugh 

№  

за/п 
Нозолоґії 

Пацієнти з ЦП 

Клас А,  

n = 210 

Клас В,  

n = 203 

Клас С,  

n = 190 

N % N % N % 

1 ЦКМП 
116 181 

125* # 65,79 
53 45,69 102* 56,35 

2 Артеріальна гіпертензія 105 50,00 49* 24,14 26* # 13,68 

3 Артеріальна гіпотензія 35 16,67 53* 26,11 85* # 44,74 

4 Постінфарктний кардіосклероз 3 1,43 5 2,46 3 1,58 

5 Стенокардія 2 0,95 4 1,97 2 1,05 

6 Набуті вади серця 1 0,48 2 0,99 0 0,00 

7 
Безбольова форма ішемічної  

хвороби серця 
0 0,00 1 0,49 0 0,00 

Примітки: 

1. * – статистично достовірна різниця у порівнянні із показником у класі  

А, p < 0,05;  

2. # – статистично достовірна різниця у порівнянні із показником у класі  

В, p < 0,05. 
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Таблиця Б.3.3 – Структура міокарда у пацієнтів з цирозом печінки та 

синтропічною вторинною цирозною кардіоміопатією, ґрупи порівняння та 

контрольної ґрупи 

№ 

за/п 

Показники 

ехокардіоґрафії 

ДҐ А 

n = 66 

ҐП 

n = 23 

КҐ 

n = 19 

1 КДО ЛШ, мл 
119,43 (116,61; 

122,62) * # 

100,63 (95,09; 

106,17) 

102,32 (94,74; 

109,92) 

2 КСО ЛШ, мл 
41,81 (40,01; 

43,61) * # 

29,19 (27,46; 

30,92) 

29,76 (27,77; 

31,75) 

3 ТМШП, см 1,11 (1,07; 1,15) * # 0,93 (0,89; 0,98) 0,91 (0,86; 0,96) 

4 ТЗСЛШ, см 1,04 (1,01; 1,07) * # 0,92 (0,89; 0,95) 0,92 (0,86; 0,96) 

5 ММЛШ, ґ 
240,21 (229,34; 

251,08) * # 

168,84 (159,16; 

178,52) 

168,12 (156,32; 

179,93) 

6 ІММЛШ, ґ/см3 
131,41 (124,21; 

138,61) * # 

94,46 (88,65; 

100,27) 

92,29 (83,66; 

100,93) 

Примітки:   

1. * – статистично достовірна різниця у порівнянні з КҐ, р < 0,05;  

2. # – статистично достовірна різниця у порівнянні з ҐП, р < 0,05. 

 

Таблиця Б.3.4 – Варіанти ремоделювання лівого шлуночка у пацієнтів з 

цирозом печінки та синтропічною вторинною цирозною кардіоміопатією, ґрупи 

порівняння та контрольної ґрупи 

№  

за/ч 
Варіанти ремоделювання 

ЛШ 

ДҐ А 

n = 66 

ҐП 

n = 23 

КҐ 

n = 19 

N % N % N % 

1 Нормальна геометрія  31 * # 46,97 19 82,61 17 89,47 

2 Концентричне 

ремоделювання 

13 19,70 4 17,39 1 5,26 

3 Концентрична 

гіпертрофія 

16 24,24 0 0,00 0 0,00 

4 Ексцентрична 

гіпертрофія 

6 9,09 0 0,00 1 5,26 

Примітки: 

1. * – статистично достовірна різниця у порівнянні з КҐ, р < 0,05;  

2. # – статистично достовірна різниця у порівнянні з ҐП, р < 0,05. 

 



198 

 

Таблиця Б.3.5 – Показники функції лівого шлуночка у пацієнтів з цирозом 

печінки та синтропічною вторинною цирозною кардіоміопатією, ґрупи 

порівняння та контрольної ґрупи 

№ 

за/п 

Показники 

ехокардіоґрафії 

ДҐ А 

n = 66 

ҐП 

n = 23 

КҐ 

n = 19 

1 ФВ ЛШ, % 
65,06 (63,96; 

66,16) * # 

70,85 (69,43; 

72,28) 

70,56 (68,48; 

72,63) 

2 УО ЛШ, мл 
77,62 (75,57; 

79,67) * 

71,44 (66,83; 

76,06) 

72,57 (65,70; 

79,44) 

3 ХО ЛШ, л/хв 
6,18 (5,87; 6,50) * 

# 
4,76 (4,45; 5,08) 4,89 (4,48; 5,29) 

4 СІ ЛШ л/хв×м2 
3,38 (3,18; 3,57) * 

# 
2,66 (2,49; 2,84) 2,69 (2,41; 2,97) 

5 Е/А 
0,96 (0,92; 1,00) * 

# 
1,50 (1,45; 1,54) 1,52 (1,46; 1,59) 

6 Індекс Теі 
0,64 (0,62; 0,66) * 

# 
0,49 (0,47; 0,50) 0,48 (0,47; 0,50) 

Примітки: 

1. * – статистично достовірна різниця у порівнянні з КҐ, р < 0,05; 

2. # – статистично достовірна різниця у порівнянні з ҐП, р < 0,05. 
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Таблиця Б.3.6 – Залежність між ранґом пацієнтів та показниками 

ехокардіоґрафії з цирозом печінки та синтропічною вторинною цирозною 

кардіоміопатією 

№ 

за/п 

Показник 

ехокардіоґрафії 
r 

№ 

за/п 

Показник 

ехокардіоґрафії 
r 

1 ТМШП 0,44 14 ІММ ЛШ 0,77 

2 ТЗСЛШ 0,47 15 ФВ –0,32 

3 КДР ЛШ 0,82 16 Фракція укорочення –0,29 

4 КСР ЛШ 0,70 17 УО 0,51 

5 КДО ЛШ 0,82 18 ХО 0,82 

6 КСО ЛШ 0,71 19 СІ 0,80 

7 V ЛШ 0,84 20 Пік Е –0,33 

8 КДР ПШ 0,33 21 Пік А 0,40 

9 КСР ПШ 0,53 22 Е/А –0,56 

10 КДО ПШ 0,34 23 ЧІВС 0,69 

11 КСО ПШ 0,53 24 ЧІВР –0,28 

12 V ПШ 0,47 25 Час вигнання –0,69 

13 ММ ЛШ 0,77 26 Індекс С. Теі 0,86 

 

Таблиця Б.3.7 – Перцентильний аналіз величин Індексу С. Теі з цирозом 

печінки та синтропічною вторинною цирозною кардіоміопатією 

№ 

за/

п 

Показник 

ехокардіоґра

фії 

5–ий 

перценти

ль 

25–ий 

перценти

ль 

50–ий 

перценти

ль 

(медіана) 

75–ий 

перценти

ль 

95–ий 

перценти

ль 

1 Індекс С. Теі 0,54 0,58 0,62 0,69 0,77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 

 

Таблиця Б.3.8 – Структура міокарда з цирозом печінки та синтропічною 

вторинною цирозною кардіоміопатією залежно від класу тяжкості цирозу 

печінки 

№ 

за/п 

Показники 

ехокардіоґрафії 

Пацієнти з ЦП та синтропічною ЦКМП 

Клас А 

n = 23 

Клас В 

n = 22 

Клас С 

n = 21 

1 КДО ЛШ, мл 
111,75 (107,59; 

115,91) 

116,42 (113,89; 

118,96) 

131,00 (127,04; 

134,97) * # 

2 КСО ЛШ, мл 
36,95 (34,86; 

39,05) 

40,45 (38,16; 

42,73) * 

48,38 (45,36; 

51,41) * # 

3 ТМШП, см 1,07 (1,00; 1,13) 1,06 (1,01; 1,11) 
1,21 (1,15; 1,27) * 

# 

4 ТЗСЛШ, см 0,99 (0,94; 1,03) 1,04 (0,98; 1,09) 1,11 (1,05; 1,17) * 

5 ММ ЛШ, ґ 
212,01 (200,51; 

223,52) 

225,84 (213,30; 

238,38) 

286,14 (269,23; 

303,05) * # 

6 ІММ ЛШ, ґ/см3 
112,52 (105,40; 

119,64) 

125,07 (116,67; 

133,48) * 

158,75 (145,29; 

172,20) * # 

Примітки: 

1. * – статистично достовірна різниця у порівнянні з А, р < 0,05;  

2. # – статистично достовірна різниця у порівнянні з В, р < 0,05. 

 

Таблиця Б.3.9 – Варіанти ремоделювання лівого шлуночка з цирозом печінки та 

синтропічною вторинною цирозною кардіоміопатією залежно від класу 

тяжкості цирозу печінки 

№  

за/п Варіанти ремоделювання 

ЛШ 

Пацієнти з ЦП та синтропічною ЦКМП 

Клас А 

n = 23 

Клас В 

n = 22 

Клас С 

n = 21 

N % N % N % 

1 Нормальна геометрія  16 69,57 10 45,45 5 * 23,81 

2 Концентричне 

ремоделювання 

6 26,09 6 27,27 1 * # 4,76 

3 Концентрична 

гіпертрофія 

1 4,35 6 * 27,27 9 * 42,86 

4 Ексцентрична 

гіпертрофія 

0 0,00 0 0,00 6 28,57 

Примітки: 

1. * – статистично достовірна різниця у порівнянні з А, р < 0,05;  

2. # – статистично достовірна різниця у порівнянні з В, р < 0,05. 
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Таблиця Б.3.10 – Показники функції лівого шлуночка з цирозом печінки та 

синтропічною вторинною цирозною кардіоміопатією залежно від класу 

тяжкості цирозу печінки 

№ 

за/п 

Показники 

ехокардіоґрафії 

Пацієнти з ЦП та синтропічною ЦКМП 

Клас А 

n = 23 

Клас В 

n = 22 

Клас С 

n = 21 

1 ФВ ЛШ, % 
66,75 (64,68; 

68,82) 

65,12 (63,20; 

67,03) 

63,16 (61,49; 

64,82) * 

2 УО ЛШ, мл 
74,79 (70,42; 

79,17) 

75,81 (73,02; 

78,60) 

82,62 (80,02; 

85,23) * # 

3 ХО ЛШ, л/хв 5,26 (4,94; 5,59) 
5,75 (5,46; 6,06) 

* 

7,64 (7,22; 8,07) * 

# 

4 СІ ЛШ, л/хв×м2 2,79 (2,60; 2,97) 
3,18 (2,98; 3,38) 

* 

4,22 (3,94; 4,51) * 

# 

5 Е/А 1,07 (1,02; 1,13) 
0,89 (0,84; 0,93) 

*  
0,91 (0,83; 0,99) *  

6 Індекс Теі 0,59 (0,56; 0,63) 0,61 (0,60; 0,62) 
0,71 (0,70; 0,73) * 

# 

Примітки: 

1. * – статистично достовірна різниця у порівнянні з А, р < 0,05;  

2. # – статистично достовірна різниця у порівнянні з В, р < 0,05. 
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Таблиця Б.3.11 – Величини середньодобового артеріального тиску та їх часові 

індекси у пацієнтів з цирозом печінки та синтропічною артеріальною 

гіпотензією, ґрупи порівняння та контрольної ґрупи 

№ 

за/п 
Показники ДМАТ 

ДҐ Б 

n = 89 

ҐП 

n = 21 

КҐ 

n = 26 

1 САТд, мм рт. ст. 
102,28 (100,44; 

104,12) * # 

120,76 (117,78; 

123,74)* 

126,81 (123,51; 

130,10) 

2 САТ ІЧ, % 
2,02 (0,99; 3,05)* 

# 

17,86 (11,92; 

23,80) 

26,80 (18,10; 

35,44) 

3 САТ ГІЧ, % 

n = 87 

0,24 (0,00; 0,64) 0,00 (0,00; 0,00) 9,69 (6,28; 13,09) 
* # 

4 ДАТд, мм рт. ст. 
59,35 (58,14; 

60,56) * # 

74,81 (72,08; 

77,54) 

75,58 (73,16; 

78,00) 

5 ДАТ ІЧ, % 
0,44 (0,19; 0,71) * 

# 

14,76 (8,12; 

21,40) 

15,58 (9,95; 

21,20) 

6 ДАТ ГІЧ, % 

n = 87 
23,10 (15,69; 

30,50) 

18,35 (11,58; 

25,11) 
73,60 (68,98; 

78,21) * # 

7 АТсд, мм рт. ст. 
73,56 (72,47; 

74,66) * # 

90,14 (87,69; 

92,60) 

93,19 (91,09; 

95,30) 

8 АТс ІЧ, % 
0,45 (0,13; 0,77) * 

# 

13,67 (8,02; 

19,31) 

18,38 (12,29; 

24,48) 

9 АТс ГІЧ, % 

n = 76 n = 19 n = 24 

46,86 (40,94; 

52,77) * # 
4,74 (2,12; 7,36) 4,04 (1,73; 6,35) 

10 ПАТд, мм рт. ст. 

n = 88 
45,81 (42,54; 

49,08) 

49,92 (46,46; 

53,39) 
43,22 (41,40; 

45,03) # 

Примітки: 

1. * – статистично достовірна різниця у порівнянні з КҐ, р < 0,05;  

2. # – статистично достовірна різниця у порівнянні з ҐП, р < 0,05. 
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Таблиця Б.3.12 – Показники добового ритму артеріального тиску у пацієнтів з 

цирозом печінки та синтропічною артеріальною гіпотензією, ґрупи порівняння 

та контрольної ґрупи 

№ 

за/п 
Показники ДМАТ 

ДҐ Б 

n = 89 

ҐП 

n = 21 

КҐ 

n = 26 

1 САТ АП, мм рт. ст. 
105,62 (103,83; 

107,41) * # 

124,52 (121,39; 

127,65) * 

131,23 (127,72; 

134,74) 

2 САТ ПП, мм рт. ст. 
97,80 (95,84; 

99,77) * # 

113,71 (110,10; 

117,33) 

116,42 (112,77; 

120,08) 

3 САТ ДІ, % 
7,52 (6,36; 8,67) * 

# 9,62 (8,32; 10,92) 
11,19 (9,46; 

12,93) 

4 ДАТ АП, мм рт. ст. 
61,98 (60,77; 

63,19) * # 

78,14 (75,56; 

80,73) 

80,12 (77,66; 

82,57) 

5 ДАТ ПП, мм рт. ст. 
55,34 (53,91; 

56,78) * # 

68,76 (65,09; 

72,43) 

67,77 (64,87; 

70,67) 

6 ДАТ ДІ, % 
10,58 (8,82; 

12,34)  
13,00 (10,94; 

15,06) 

15,35 (12,33; 

18,37) 

Примітки: 

1. * – статистично достовірна різниця у порівнянні з КҐ, р < 0,05;  

2. # – статистично достовірна різниця у порівнянні з ҐП, р < 0,05. 
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Таблиця Б.3.13 – Варіабельність артеріального тиску у пацієнтів з цирозом 

печінки та синтропічною артеріальною гіпотензією, ґрупи порівняння та 

контрольної ґрупи 

№ 

за/п 
Показники ДМАТ 

ДҐ Б 

n = 89 

ҐП 

n = 21 

КҐ 

n = 26 

1 САТ ІВ, мм рт. ст. 
10,37 (9,83; 

10,91) * # 

12,43 (11,35; 

13,51) 

13,42 (12,19; 

14,65) 

2 ДАТ ІВ, мм рт. ст. 
8,65 (8,18; 9,12) 

* # 

10,76 (9,57; 

11,96) 

10,54 (9,72; 

11,36) 

Примітки: 

1. * – статистично достовірна різниця у порівнянні з КҐ, р < 0,05;  

2. # – статистично достовірна різниця у порівнянні з ҐП, р < 0,05. 
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Таблиця Б.3.14 – Залежність між ранґом пацієнтів з цирозом печінки і артеріальною гіпотензією та показниками добового 

моніторування  артеріального тиску 

№ 

за/п 
Показник ДМАТ R 

№ 

за/ч 
Показник ДМАТ r 

№ 

за/ч 
Показник ДМАТ R 

№ 

за/ч 
Показник ДМАТ r 

1 САТ –0,60 26 ДАТ –0,74 51 АТс –0,84 76 ПАТ –0,08 

2 САТ макс –0,37 27 ДАТ МАКС –0,34 52 АТс макс –0,38 77 ПАТ макс –0,14 

3 САТ мін –0,55 28 ДАТ МІН –0,58 53 АТс мін –0,71 78 ПАТ мін –0,02 

4 САТ ІВ 0,06 29 ДАТ ІВ –0,01 54 АТс ІВ 0,03 79 ПАТ ІВ –0,10 

5 САТ ДІ 0,20 30 ДАТ ДІ 0,22 55 АТс ДІ 0,22 – – – 

6 САТ ІЧ –0,14 31 ДАТ ІЧ –0,07 56 АТс ІЧ –0,03 – – – 

7 САТ ІП –0,08 32 ДАТ ІП –0,03 57 АТс ІП –0,03 – – – 

8 САТ ГІЧ 0,58 33 ДАТ ГІЧ 0,56 58 АТс ГІЧ 0,77 – – – 

9 САТ ГІП 0,48 34 ДАТ ГІП 0,67 59 АТс ГІП 0,81 – – – 

10 САТ АП –0,55 35 ДАТ АП –0,66 60 АТс АП –0,76 80 ПАТ АП –0,08 

11 САТ макс АП –0,39 36 ДАТ МАКС АП –0,35 61 АТс макс АП –0,39 81 ПАТ макс АП –0,15 

12 САТ мін АП –0,58 37 ДАТ МІН АП –0,46 62 АТс мін АП –0,63 82 ПАТ мін АП –0,02 

13 САТ ІВ АП –0,01 38 ДАТ ІВ АП –0,08 63 АТс ІВ АП –0,03 83 ПАТ ІВ АП –0,15 

14 САТ ІЧ АП –0,14 39 ДАТ ІЧ АП –0,03 64 АТс ІЧ АП –0,03 – – – 

15 САТ ІП АП –0,11 40 ДАТ ІП АП 0,02 65 АТс ІП АП 0,02 – – – 

16 САТ ГІЧ АП 0,55 41 ДАТ ГІЧ АП 0,40 66 АТс ГІЧ АП 0,72 – – – 

17 САТ ГІП АП 0,52 42 ДАТ ГІП АП 0,64 67 АТс ГІП АП 0,75 – – – 

18 САТ ПП –0,55 43 ДАТ ПП –0,67 68 АТс ПП –0,74 84 ПАТ ПП –0,08 

19 САТ макс ПП –0,35 44 ДАТ МАКС ПП –0,50 69 АТс макс ПП –0,49 85 ПАТ макс ПП –0,05 

20 САТ мін ПП –0,56 45 ДАТ мін ПП –0,62 70 АТс мін ПП –0,68 86 ПАТ мін ПП –0,02 

21 САТ ІВ ПП 0,01 46 ДАТ ІВ ПП –0,05 71 АТс ІВ ПП 0,02 87 ПАТ ІВ ПП –0,04 

22 САТ ІЧ ПП –0,13 47 ДАТ ІЧ ПП –0,11 72 АТс ІЧ ПП –0,01 – – – 

23 САТ ІП ПП –0,09 48 ДАТ ІП ПП –0,14 73 АТс ІП ПП –0,04 – – – 

24 САТ ГІЧ ПП 0,43 49 ДАТ ГІЧ ПП 0,62 74 АТс ГІЧ ПП 0,67 – – – 

25 САТ ГІП ПП 0,35 50 ДАТ ГІП ПП 0,33 75 АТс ГІП ПП 0,73 – – – 

2
0
5
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Таблиця Б.3.15 – Перцентильний аналіз величин середнього за добу середнього 

артеріального тиску у пацієнтів з цирозом печінки та артеріальною гіпотензією 

№ 

за/п 

Показник 

ДМАТ 

5–ий 

перцентиль 

25–ий 

перцентиль 

50–ий 

перцентиль 

(медіана) 

75–ий 

перцентиль 

95–ий 

перцентиль 

1 
АТс, мм 

рт. ст. 
64,00 70,00 74,00 78,00 80,00 
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Таблиця Б.3.16 – Величини середньодобового артеріального тиску та їх часові 

індекси у пацієнтів з цирозом печінки та артеріальною гіпотензією залежно від 

тяжкості цирозу печінки 

№ 
за/п 

Показники ДМАТ 
Пацієнти ДҐ Б 

Клас А, n = 30 Клас В, n = 30 Клас С, n = 29 

1 САТд, мм рт. ст. 
108,23 (105,49; 

110,98) * # 
101,67 (99,55; 

103,78) # 
96,76 (93,34; 

100,17) 

2 САТ ІЧ, % 
4,60 (1,83; 7,40) * 

# 0,43 (0,00; 0,89) 1,00 (0,12; 1,88) 

3 САТ ГІЧ, % 
3,07 (1,31; 4,83) * 

# 

n = 28 19,90 (11,01; 
28,78) 6,21 (3,47; 8,96) # 

4 ДАТд, мм рт. ст. 
62,73 (61,35; 

64,12) # 
60,37 (58,35; 

62,38) # 
54,79 (52,90; 

56,68) 

5 ДАТ ІЧ, % 0,80 (0,19; 1,41) # 0,47 (0,00; 0,93) 0,07 (0,00; 0,21) 

6 ДАТ ГІЧ, % 
62,73 (56,04; 

69,42) # 

 n = 28 
89,07 (84,52; 

93,61) 69,21 (59,78; 
78,65) # 

7 АТсд, мм рт. ст. 
77,50 (76,43; 

78,57) * # 
73,93 (72,26; 

75,61) # 
69,10 (67,49; 

70,72) 

8 АТс ІЧ, % 1,10 (0,19; 2,01) # 0,23 (0,00; 0,51) 0,00 (0,00; 0,00) 

9 АТс ГІЧ, % 
n = 25 n = 26 

70,36 (61,99; 
78,73) 28,52 (22,68; 

34,36) * # 
67,00 (47,01; 

87,00) # 

10 ПАТд, мм рт. ст. 

n = 29 
41,33 (38,91; 

43,76) 

42,59 (38,91; 

46,26) 
45,79 (42,37; 

49,21) * 

Примітки: 

1.  * – статистично достовірна різниця у порівнянні з результатами у 

пацієнтів класу В, р < 0,05;  

2. # – статистично достовірна різниця у порівнянні з результатами у 

пацієнтів класу С, р < 0,05. 
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Таблиця Б.3.17 – Показники добового ритму артеріального тиску у пацієнтів з 

цирозом печінки та артеріальною гіпотензією залежно від тяжкості цирозу 

печінки 

№ 
за/п 

Показники ДМАТ 
Пацієнти ДҐ Б 

Клас А, n = 30 Клас В, n = 30 Клас С, n = 29 

1 САТ АП, мм рт. ст. 
110,93 (108,34; 

113,52) * # 

105,03 (102,61; 

107,46) # 

100,72 (97,37; 

104,08) 

2 САТ ПП, мм рт. ст. 
103,70 (100,06; 

107,34) * # 

95,77 (93,70; 

97,83) 

n = 27 

93,52 (90,03; 

97,01) 

3 САТ ДІ, % 6,50 (4,09; 8,91) 8,53 (6,77; 10,30) 7,52 (5,58; 9,45) 

4 ДАТ АП, мм рт. ст. 
64,83 (63,34; 

66,33) # 

63,37 (61,33; 

65,41) # 

57,59 (55,67; 

59,50) 

5 ДАТ ПП, мм рт. ст. 
59,10 (56,91; 

61,29) * # 

55,13 (52,86; 

57,40) # 

n = 27 

51,41 (48,95; 

53,87) 

6 ДАТ ДІ, % 8,87 (5,39; 12,34) 13,03 (10,36; 
15,71) 

9,83 (6,74; 12,91) 

Примітки: 

1. * – статистично достовірна різниця у порівнянні з результатами у  

пацієнтів класу В, р < 0,05;   

2. # – статистично достовірна різниця у порівнянні з результатами у 

пацієнтів класу С, р < 0,05. 
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Таблиця Б.3.18 – Варіабельність артеріального тиску у пацієнтів з цирозом 

печінки та артеріальною гіпотензією залежно від тяжкості цирозу печінки 

№ 
за/п 

Показники ДМАТ 
Пацієнти ДҐ Б 

Клас А, n = 30 Клас В, n = 30 Клас С, n = 29 

1 САТ ІВ, мм рт. ст. 
10,87 (9,69; 

12,04) 
10,13 (9,47; 

10,80) 
10,10 (9,13; 

11,08) 

2 ДАТ ІВ, мм рт. ст. 9,17 (8,16; 10,18) 8,73 (8,08; 9,39) 8,03 (7,26; 8,81) 

Примітки: 

1. * – статистично достовірна різниця у порівнянні з результатами у  

пацієнтів класу В, р < 0,05;   

2. # – статистично достовірна різниця у порівнянні з результатами у 

пацієнтів класу С, р < 0,05. 

 

Таблиця Б.4.1  – Частота серцевих скорочень, зафіксована за допомогою 

варіабельності серцевого ритму, у пацієнтів з цирозом печінки та 

синтропічними вторинною цирозною кардіоміопатією та артеріальною 

гіпотензією, ґрупи порівняння, контрольної ґрупи 

№ 

за/п 

Показник 

ВСР 

ДҐ 
ҐП 

n = 45 

КҐ 

n = 26 
ДҐ А 

n = 54 

ДҐ Б 

n = 50 

1 
ЧСС 

уд./хв 

88,50 (85,11; 

91,89) * # 

88,09 (84,58; 

91,61) * # 

69,44 (66,71; 

72,18) 

68,38 (64,31; 

72,45) 

Примітки: 

1. * – статистично достовірна різниця у порівнянні з КҐ, р < 0,05;  

2. # – статистично достовірна різниця у порівнянні з ҐП, р < 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 



210 

 

Таблиця Б.4.2 – Показники часового аналізу варіабельності серцевого ритму у 

пацієнтів з цирозом печінки та синтропічними вторинною цирозною 

кардіоміопатією та артеріальною гіпотензією, ґрупи порівняння, контрольної 

ґрупи 

№ 

за/п 

Показник 

ВСР 

ДҐ 
ҐП 

n = 45 

КҐ 

n = 26 
ДҐ А 

n = 50 

ДҐ Б 

n = 54 

1 NN min, мс 
645,08 (620,03; 

670,13) * # 

652,28 (626,97; 

677,59) * # 

771,71 (732,14; 

811,29) 

760,54 (702,98; 

818,10) 

2 NN max, мс 
747,98 (718,31; 

777,65) * # 

729,15 (695,61; 

762,69) * # 

989,60 (951,28; 

1027,82) 

1010,39 

(947,66; 

1073,11) 

3 MNN, мс 
694,64 (667,19; 

722,09) * # 

692,81 (665,22; 

720,41) * 

888,58 (850,70; 

926,45) 

902,92 (854,16; 

951,69) 

4 SDNN, мс 
15,98 (14,36; 

17,60) * # 

14,54 (12,39; 

16,69) * # 

35,18 (32,73; 

37,63) 

37,00 (31,60; 

42,40) 

5 RMSSD, мс 
9,16 (6,96; 

11,36) * # 

6,98 (5,72; 

8,25) * # 

24,64 (21,63; 

27,66) 

30,19 (22,88; 

37,50) 

6 
pNN 50%, 

% 

0,48 (0,00; 

1,09) * # 

0,15 (0,02; 

0,28)  * # 

5,43 (3,30; 

7,56) * 

11,70 (5,02; 

18,38) 

7 CV, % 
2,30 (2,09; 

2,51) * # 

2,23 (1,96; 

2,49) * # 

4,02 (3,70; 

4,26) 

4,03 (3,51; 

4,55) 

Примітки: 

1. * – статистично достовірна різниця у порівнянні з КҐ, р < 0,05;  

2. # – статистично достовірна різниця у порівнянні з ҐП, р < 0,05. 
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Таблиця Б.4.3 – Показники спектрального аналізу варіабельності серцевого 

ритму у пацієнтів з цирозом печінки та синтропічними вторинною цирозною 

кардіоміопатією та артеріальною гіпотензією, ґрупи порівняння, контрольної 

ґрупи 

№ 

за/п 

Показник 

ВСР 

ДҐ 
ҐП 

n = 45 

КҐ 

n = 26 
ДҐ А 

n = 50 

ДҐ Б 

n = 54 

1 TP, мс2/Гц 

345,72 

(295,04; 

396,41) * # 

334,60 

(228,48; 

440,24) * # 

1696,64 

(1413,76; 

1979,53) 

1669,54 

(1307,28; 

2031,79)  

2 HF, % 
13,15 (9,60; 

16,69) * # 

8,30 (6,72; 

9,89) * # ^ 

22,93 (18,42; 

27,44) 

25,78 (19,63; 

31,94) 

3 LF, % 
23,18 (21,12; 

25,25) # 

18,27 (16,19; 

20,35) * # ^ 

30,32 (27,76; 

32,87) * 

26,18 (23,18; 

29,19) 

4 VLF, % 
63,26 (59,33; 

67,20) * # 

73,43 (70,73; 

76,12) * # ^ 

46,78 (42,04; 

51,49) 

48,04 (41,36; 

54,73) 

Примітки: 

1. * – статистично достовірна різниця у порівнянні з КҐ, р < 0,05;  

2. # – статистично достовірна різниця у порівнянні з ҐП, р < 0,05;  

3. ^ – статистично достовірна різниця у порівнянні з ДҐ А, р < 0,05. 
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Таблиця Б.4.4 – Коефіцієнт К30:15, визначений під час запису проби з 

навантаженням у пацієнтів з цирозом печінки та синтропічними вторинною 

цирозною кардіоміопатією та артеріальною гіпотензією, ґрупи порівняння, 

контрольної ґрупи 

№ 

за/п 

Показник 

ВСР 

ДҐ 
ҐП 

n = 45 

КҐ 

n = 26 
ДҐ А 

n = 50 

ДҐ Б 

n = 54 

1 К30:15, од. 
1,04 (1,03; 1,06) 

* # 

n = 53 
1,19 (1,16; 

1,22) * 

1,28 (1,24; 

1,32) 
1,03 (1,02; 1,05) 

* # 

Примітки: 

1. * – статистично достовірна різниця у порівнянні з КҐ, р < 0,05;  

2. # – статистично достовірна різниця у порівнянні з ҐП, р < 0,05. 

 

Таблиця Б.4.5 – Уміст циклічного ґуанозинмонофосфату в крові пацієнтів з 

цирозом печінки та синтропічними вторинною цирозною кардіоміопатією та 

артеріальною гіпотензією, ґрупи порівняння та контрольної ґрупи 

№ 

за/п 
Показники вмісту цҐМФ 

ДҐ 
ҐП, 

n = 23 

КҐ, 

n = 17 ДҐ А 

n = 26 

ДҐ Б 

n = 27 

1 Середнє арифметичне, нмоль/мл 65,19 * # 90,17 * # ^ 52,69 39,70 

2 Максимальна кількість, нмоль/мл 82,61 128,21 81,49 87,50 

3 Мінімальна кількість, нмоль/мл 39,35 62,25 27,19 12,30 

4 
Стандартне відхилення, 

нмоль/мл 
10,86 18,29 14,70 26,16 

5 
Нижня межа 95%–го довірчого 

інтервалу, нмоль/мл 
60,80 82,93 46,33 26,25 

6 
Верхня межа 95%–го довірчого 

інтервалу, нмоль/мл 
69,57 97,41 59,04 53,15 

Примітки: 

1. * – статистично достовірна різниця порівняно з КҐ, р < 0,05;  

2. # – статистично достовірна різниця порівняно з ҐП, р < 0,05;  

3. ^ – статистично достовірна різниця порівняно з ДҐ А, р < 0,05. 
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Таблиця Б.4.6 – Перцентильний розподіл величин циклічного 

ґуанозинмонофосфату у крові пацієнтів з цирозом печінки та синтропічними 

вторинною цирозною кардіоміопатією та артеріальною гіпотензією та ґрупи 

порівняння  

Ґрупи 

хворих 

Перцентильний розподіл величин цҐМФ, нмоль/мл 

5 

перцентиль 

25 

перцентиль 

50 

перцентиль 

(медіана) 

75 

перцентиль 

95 

перцентиль 

ДҐ А, 

n = 26 
52,26 58,48 62,60 73,42 81,49 

ДҐ Б, 

n = 27 
63,34 77,00 87,38 103,43 121,35 

ҐП, 

n = 23 
30,86 44,47 52,65 61,92 75,11 

 

 

Таблиця Б.4.7 – Вміст ендотеліну–1 у крові пацієнтів з цирозом печінки та 

синтропічними вторинною цирозною кардіоміопатією та артеріальною 

гіпотензією, ґрупи порівняння та контрольної ґрупи 

№ 

за/п 
Показники вмісту Е–1 

ДҐ 
ҐП 

n = 23 

КҐ 

n = 17 ДҐ А 

n = 30 

ДҐ Б 

n = 20 

1 Середнє арифметичне, пґ/мл 16,10 * # 5,39 * # ^ 0,58 0,78 

2 Максимальна кількість, пґ/мл 25,00 25,00 7,25 2,80 

3 Мінімальна кількість, пґ/мл 0,10 0,04 0,04 0,04 

4 Стандартне відхилення, пґ/мл 11,35 9,14 1,59 1,06 

5 
Нижня межа 95%–го довірчого 

інтервалу, пґ/мл 
11,86 1,11 0,08 0,24 

6 
Верхня межа 95%–го довірчого 

інтервалу, пґ/мл 
20,34 9,67 1,25 1,33 

Примітки:  

1. * – статистично достовірна різниця порівняно з КҐ, р < 0,05;  

2. # – статистично достовірна різниця порівняно з ҐП, р < 0,05;  

3. ^ – статистично достовірна різниця порівняно з ДҐ А, р < 0,05. 
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Таблиця Б.4.8 – Перцентильний розподіл величин ендотеліну–1 у крові з 

цирозом печінки та синтропічними вторинною цирозною кардіоміопатією та 

артеріальною гіпотензією і ґрупи порівняння 

Ґрупа 

хворих 

Перцентильний розподіл величин Е–1, пґ/мл 

5 

перцентиль 

25 

перцентиль 

50 

перцентиль 

(медіана) 

75 

перцентиль 

95 

перцентиль 

ДҐ А, 

n = 30 
0,12 0,94 25,00 25,00 25,00 

ДҐ Б, 

n = 20 
0,04 0,06 0,55 4,86 25,00 

ҐП, 

n = 23 
0,04 0,04 0,07 0,21 2,25 

 

 

Таблиця Б.4.9 – Уміст реніну в крові пацієнтів з цирозом печінки та 

синтропічними вторинною цирозною кардіоміопатією та артеріальною 

гіпотензією, ґрупи порівняння і контрольної ґрупи 

№ 

за/п 
Показники вмісту реніну 

ДҐ 
ҐП 

n = 25 

КҐ 

n = 17 ДҐ А 

n = 28 

ДҐ Б 

n = 27 

1 Середнє арифметичне, пґ/мл 301,46 * # 161,40 * # ^ 40,83 21,55 

2 Максимальна кількість, пґ/мл 584,33 586,26 227,79 34,40 

3 Мінімальна кількість, пґ/мл 17,83 26,97 1,78 14,30 

4 Стандартне відхилення, пґ/мл 215,22 159,35 53,46 6,01 

5 
Нижня межа 95%–го довірчого 

інтервалу, пґ/мл 
218,00 98,35 18,77 18,46 

6 
Верхня межа 95%–го довірчого 

інтервалу, пґ/мл 
384,92 224,45 62,90 24,64 

Примітки:  

1. * – статистично достовірна різниця порівняно з КҐ, р < 0,05;  

2. # – статистично достовірна різниця порівняно з ҐП, р < 0,05;  

3. ^ – статистично достовірна різниця порівняно з ДҐ А, р < 0,05. 
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Таблиця Б.4.10 – Перцентильний розподіл величин реніну в крові пацієнтів з 

цирозом печінки та синтропічними вторинною цирозною кардіоміопатією та 

артеріальною гіпотензією та ґрупи порівняння 

Ґрупа 

хворих 

Перцентильний розподіл величин реніну, пґ/мл 

5 

перцентилів 

25 

перцентилів 

50 

перцентилів 

(медіана) 

75 

перцентилів 

95 

Перцентилів 

ДҐ А, 

n = 28 
32,84 128,05 231,07 569,88 582,96 

ДҐ Б, 

n = 27 
35,64 62,31 100,04 173,93 569,00 

ҐП, 

n = 25 
3,35 6,67 20,74 40,09 148,71 

 

Таблиця Б.4.11 – Уміст альдостерону в крові пацієнтів з цирозом печінки та 

синтропічними вторинною цирозною кардіоміопатією та артеріальною 

гіпотензією, ґрупи порівняння та контрольної ґрупи 

№ 

за/п 
Показники вмісту альдостерону 

ДҐ 
ҐП 

n = 25 

КҐ 

n = 17 ДҐ А 

n = 28 

ДҐ Б 

n = 27 

1 Середнє арифметичне, пґ/мл 448,25 * # 655,54 * # ^ 140,84 96,24 

2 Максимальна кількість, пґ/мл 1379,00 1346,00 430,07 178,90 

3 Мінімальна кількість, пґ/мл 106,08 165,47 33,41 32,60 

4 Стандартне відхилення, пґ/мл 334,68 368,32 98,17 45,80 

5 
Нижня межа 95%–го довірчого 

інтервалу, пґ/мл 
318,47 509,81 100,32 72,69 

6 
Верхня межа 95%–го довірчого 

інтервалу, пґ/мл 
578,04 801,28 181,37 119,79 

Примітки:  

1. * – статистично достовірна різниця порівняно з КҐ, р < 0,05;  

2. # – статистично достовірна різниця порівняно з ҐП, р < 0,05;  

3. ^ – статистично достовірна різниця порівняно з ДҐ А, р < 0,05. 
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Таблиця Б.4.12 – Перцентильний розподіл величин альдостерону в крові 

пацієнтів з цирозом печінки та синтропічними вторинною цирозною 

кардіоміопатією та артеріальною гіпотензією та ґрупі порівняння 

Ґрупа 

хворих 

Перцентильний розподіл величин альдостерону, пґ/мл 

5 

перцентиль 

25 

перцентиль 

50 

перцентиль 

(медіана) 

75 

перцентиль 

95 

перцентиль 

ДҐ А, 

n = 28 
133,94 195,27 347,78 634,28 1186,63 

ДҐ Б, 

n = 27 
175,81 346,30 651,49 821,95 1290,10 

ҐП, 

n = 25 
46,15 78,02 113,00 173,00 369,97 

 

Таблиця Б.4.13 – Уміст мозкового натрійуретичного пептиду в крові пацієнтів з 

цирозом печінки та синтропічними вторинною цирозною кардіоміопатією та 

артеріальною гіпотензією, ґрупи порівняння та контрольної ґрупи 

№ 

за/п 
Показники вмісту МНП 

ДҐ 
ҐП 

n = 25 

КҐ 

n = 17 ДҐ А 

n = 28 

ДҐ Б 

n = 27 

1 Середнє арифметичне, пґ/мл 1115,23 * # 592,67 * # ^ 251,14 170,09 

2 Максимальна кількість, пґ/мл 3921,00 3017,00 928,79 576,70 

3 Мінімальна кількість, пґ/мл 85,23 7,59 34,60 33,20 

4 Стандартне відхилення, пґ/мл 914,40 601,98 245,17 162,01 

5 
Нижня межа 95%–го довірчого 

інтервалу, пґ/мл 
760,63 354,48 149,94 86,79 

6 
Верхня межа 95%–го довірчого 

інтервалу, пґ/мл 
1469,83 830,86 352,36 253,39 

Примітки: 

1. * – статистично достовірна різниця порівняно з КҐ, р < 0,05;  

2. # – статистично достовірна різниця порівняно з ҐП, р < 0,05;  

3. ^ – статистично достовірна різниця порівняно з ДҐ А, р < 0,05. 
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Таблиця Б.4.14 – Перцентильний розподіл величин мозкового натрійуретичного 

пептиду в крові пацієнтів з цирозом печінки та синтропічними вторинною 

цирозною кардіоміопатією та артеріальною гіпотензією та ґрупи порівнянння 

Ґрупи 

хворих 

Перцентильний розподіл величин МНП, пґ/мл 

5 

перцентиль 

25 

перцентиль 

50 

перцентиль 

(медіана) 

75 

перцентиль 

95 

перцентиль 

ДҐ А, 

n = 28 
250,34 439,82 845,62 1571,75 2943,40 

ДҐ Б, 

n = 27 
97,55 43,99 418,74 761,47 1405,70 

ҐП, 

n = 25 
45,07 86,92 169,62 322,20 840,73 

 

Таблиця Б.4.15 – Залежність між вазоактивними чинниками у пацієнтів з 

цирозом печінки та синтропічною вторинною цирозною кардіоміопатією 

№ 

за/п 

Ендотелійзалежні 

вазоактивні  

чинники 

 

Статистичні 

показники 

Ендотелійзалежні вазоактивні чинники 

цҐМФ Е–1 Ренін 
Альдо– 

стерон 
МНП 

1 цҐМФ  2,86* 5,16* 7,49* 0,03* 

2 Е–1   –0,04* –0,02* 0,01* 

3 Ренін    0,40* 0,17* 

4 Альдостерон     1,83* 

5 МНП      

Примітка. * – статистично достовірна залежність, р < 0,05. 
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Таблиця Б.4.16 – Залежність між вазоактивними чинниками у пацієнтів з 

цирозом печінки та синтропічною артеріальною гіпотензією 

№ 

за/п 

Ендотелійзалежні 

вазоактивні  

чинники 

 

Статистичні 

показники 

Ендотелійзалежні вазоактивні чинники 

цҐМФ Е–1 Ренін 
Альдо– 

стерон 
МНП 

1 цҐМФ  4,45* 0,28* 7,38* 0,01* 

2 Е–1   –0,01 –7,00 –0,01 

3 Ренін    0,19* 1,96* 

4 Альдостерон     0,26* 

5 МНП      

Примітка. * – статистично достовірна залежність, р < 0,05. 

 

Таблиця Б.4.17 – Залежність між вазоактивними чинниками у пацієнтів з 

цирозом печінки без синтропічного ураження орґанів системи кровообігу 

№ 

за/п 

Ендотелійзалежні 

вазоактивні  

чинники 

 

Статистичні 

показники 

Ендотелійзалежні вазоактивні чинники 

цҐМФ Е–1 Ренін 
Альдо– 

стерон 
МНП 

1 цҐМФ  –1,43 0,60* 2,40* 4,78* 

2 Е–1   11,12* 0,58 –25,07 

3 Ренін    0,22* –1,28 

4 Альдостерон     –0,56 

5 МНП      

Примітка. * – статистично достовірна залежність, р < 0,05. 
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 Таблиця Б.5.1 – Демоґрафічна інформація як маркер синтропічних уражень системи кровообігу у хворих на цироз печінки 

№ 

за/п 

Демоґрафічна інформація  

у пацієнтів із ЦП 

ДҐ 
ҐП 

n = 113 
ДҐ А 

n = 103 

ДҐ Б 

n = 89 

N 
Чутли- 

вість 

Спе- 

цифіч- 

ність 

Точ- 

ність 
N 

Чутли- 

вість 

Спе- 

цифіч- 

ність 

Точ- 

Ність 
N 

1 Стать чоловіча 79 76,70 31,68 46,89 60 67,42 27,31 39,02 78 

2 Молодий вік 2 1,94 95,05 63,61 7* 7,87 97,69 71,48 3 

3 Зрілий вік 37 35,92 68,32 57,38 34 38,20 68,98 60,00 30 

4 Середній вік 53 51,46 51,49 51,48 33 37,08 45,37 42,95 65 

5 Похилий вік 10 9,71 86,14 60,33 14 15,73 88,89 67,54 14 

6 Старечий вік 1 0,97 99,01 65,90 1 1,12 99,07 70,49 1 

Примітка. * – статистично достовірна залежність, р < 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
1
9
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Таблиця Б.5.2 – Скарги як маркер синтропічних уражень системи кровообігу у хворих на цироз печінки 

№ 

за/п 
Скарги у пацієнтів із ЦП 

ДҐ 
ҐП 

n = 113 
ДҐ А 

n = 103 

ДҐ Б 

n = 89 

N 
Чутли– 

вість 

Спе– 

цифіч– 

ність 

Точ– 

Ність 
N 

Чутли– 

вість 

Спе– 

цифіч– 

ність 

Точ– 

Ність 
N 

1 
Біль і/або тяжкість у  

правому підребер’ї 
103 100,00 8,63 40,00 81 1,01 4,27 30,00 99 

2 
Біль і/або тяжкість у 

 лівому підребер’ї 
12* 11,65 51,98 38,36 56* 62,92 75,46 71,80 41 

3 Нудота 103 100,00 15,38 44,63 71* 79,78 5,74 27,85 91 

4 Здуття 14 13,59 82,19 59,02 19 21,35 85,65 66,89 17 

5 Періодичне блювання 19 18,44 84,59 67,89 21 23,60 79,17 62,95 26 

6 Закрепи 17 16,50 75,25 55,41 32 35,96 83,80 69,84 18 

7 Неоформлені випорожнення 20 19,41 82,18 60,98 18 20,22 82,41 64,26 18 

8 Біль у суглобах 0 0,00 91,88 60,33 7 7,87 95,73 69,67 9 

9 Біль у кістках 4 3,88 95,05 64,26 5 5,62 95,83 69,51 5 

10 Біль у м’язах 58 56,31 53,47 54,43 41 46,07 48,61 47,87 53 

11 Парестезії 75 72,82 35,64 48,20 73 82,02 38,89 51,48 57 

12 Загальна слабкість 103 100,00 0,51 34,67 89 100,00 0,47 30,00 107 

Примітка. * – статистично достовірна залежність, р < 0,05. 

 

 

 2
2
0
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Таблиця Б.5.3 – Інформація з анамнезу, як маркер синтропічних уражень системи кровообігу у хворих на цироз печінки 

№ 

за/п 

Інформація з анамнезу  

пацієнтів з ЦП 

ДҐ ҐП 

n = 

113 
ДҐ А 

n = 103 

ДҐ Б 

n = 89 

N 
Чутли– 

вість 

Спе– 

цифіч– 

ність 

Точ– 

ність 
N 

Чутли– 

вість 

Спе– 

цифіч– 

ність 

Точ– 

ність 
N 

1 
Тривалість 

ЦП 
> 3 років 67 65,05 50,50 55,41 77* 86,52 58,33 66,56 23 

2 
Кровотеча з варикозно  

розширених вен стравоходу 
0 0,00 80,20 53,11 31* 34,83 95,83 78,03 9 

3 

Етіолоґія 

Алкоголь 56 54,37 39,60 44,59 54 60,67 42,59 47,87 68 

4 Вірус гепатиту В 6 5,83 96,04 65,57 2 2,24 94,44 67,54 6 

5 Вірус гепатиту С 14 13,59 91,58 65,25 5 5,62 87,96 63,93 12 

6 Автоімунний 0 0,00 98,02 64,92 0 0,00 98,15 69,51 4 

7 Криптоґенний 2 1,94 98,02 65,57 3 3,37 98,61 70,82 1 

8 Вірус гепатиту В + вірус гепатиту С  0 0,00 99,01 65,58 1 1,12 99,54 70,82 1 

9 Алкоголь + вірус гепатиту В 9 8,57 92,00 63,28 10 11,24 92,13 68,52 8 

10 Алкоголь + вірус гепатиту С 9 8,74 92,08 63,93 11 12,36 93,52 69,84 5 

11 
Алкоголь + вірус гепатиту В+ вірус 

гепатиту С 
7 6,80 96,04 65,90 3 3,37 94,44 67,87 5 

Примітка. * – статистично достовірна залежність, р < 0,05. 

 

 

 

 2
2
1
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Таблиця Б.5.4 – Результати огляду як маркери синтропічних уражень системи кровообігу у хворих на цироз печінки 

№ 

за/п 

Результати огляду  

пацієнтів із ЦП 

ДҐ 
ҐП 

n = 113 
ДҐ А 

n = 103 

ДҐ Б 

n = 89 

N 
Чутли– 

вість 

Спе– 

цифіч– 

ність 

Точ– 

ність 
N 

Чутли– 

вість 

Спе– 

цифіч– 

ність 

Точ– 

Ність 
N 

1 Індекс маси тіла <25 80* 77,67 47,52 57,70 42 47,19 33,33 37,38 64 

2 Жовтяничність шкіри 103* 100,00 45,69 64,33 56 62,92 27,01 37,67 51 

3 Жовтяничність склер 103* 100,00 40,59 60,66 60 67,42 24,54 37,05 60 

4 Акроціаноз 25 24,27 84,16 63,93 21 23,60 83,33 65,90 11 

5 Ксантоми, ксантилазми на шкірі 27 26,21 71,07 55,67 33 37,08 75,82 64,33 24 

6 Гемораґії на шкірі 30 29,13 73,09 58,00 33 37,08 76,30 64,67 20 

7 Телеанґіоектазії 68 66,02 33,17 44,26 76* 85,39 41,20 54,10 59 

8 Пальмарна еритема 27 26,21 77,72 60,33 22 24,72 76,85 61,64 23 

9 Підвищення температури тіла (>36,6 oC) 25 24,27 84,10 63,42 21 24,14 83,41 66,11 10 

10 «Малиновий язик» 14 13,59 88,61 63,28 10 11,24 87,50 65,25 13 

11 Асцит 35 33,98 39,09 37,33 82* 92,13 65,40 73,33 38 

12 «Голова медузи» 3* 2,91 63,86 43,28 45* 50,56 67,82 62,54 62 

13 Набряки на нижніх кінцівках 8* 7,77 57,65 40,47 52* 58,43 81,43 74,58 31 

14 Гепатомеґалія 76 73,79 30,69 45,25 86* 96,63 39,81 56,39 54 

15 Спленомеґалія 52 55,91 21,72 32,65 81* 91,01 37,62 53,95 74 

16 Жорстке дихання 19 18,45 60,40 46,23 37 41,57 71,30 62,62 43 

17 Послаблені тони серця 68* 66,02 81,19 76,07 17 19,10 58,80 47,21 21 

18 Оліґурія 24 23,30 56,44 45,25 51 57,30 72,02 67,75 37 

Примітка. * – статистично достовірна залежність, р < 0,05. 

 2
2
2
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Таблиця Б.5.5 – Проґностична цінність маркерів синтропічної кардіоміопатії 

№ 

за/п 
Маркери синтропічної ЦКМП 

Показники проґностичної цінності 

А
б

со
л
ю

тн
и

й
 р

и
зи

к
 у

 

в
и

п
ад

к
у

 п
о

зи
ти

в
н

о
го

 

м
ар

к
ер

а 

А
б

со
л
ю

тн
и

й
 р

и
зи

к
 у

 

в
и

п
ад

к
у

 н
еґ

ат
и

в
н

о
го

 

м
ар

к
ер

а 

В
ід

н
о

сн
и

й
 р

и
зи

к
 

(9
5

%
–
и

й
 д

о
в
ір

ч
и

й
 

ін
те

р
в
ал

) 

А
б

со
л
ю

тн
е 

зм
ен

ш
ен

н
я
 р

и
зи

к
у

 

В
ід

н
о

сн
е 

зм
ен

ш
ен

н
я
 

р
и

зи
к
у

 

П
р
о

ґн
о
ст

и
ч
н

а 

ц
ін

н
іс

ть
 п

о
зи

ти
в
н

о
го

 

р
ез

у
л
ьт

ат
у
 

П
р
о

ґн
о
ст

и
ч
н

а 

ц
ін

н
іс

ть
 н

еґ
ат

и
в
н

о
го

 

р
ез

у
л
ьт

ат
у
 

1 
Відсутність болю/тяжкості у 

лівому підребер’ї 
46,43 11,01 4,22 (3,63; 4,90) 35,42 76,29 46,43 88,99 

2 ІМТ ≤ 25 43,01 19,33 2,23 (1,88; 2,63) 23,68 55,06 43,01 80,67 

3 Наявність жовтяниці 49,05 0,00 – 49,05 – 49,05 100,00 

4 Наявність жовтяниці склер 46,19 0,00 – 46,19 – 46,19 100,00 

5 Відсутність асциту 46,90 22,58 2,08 (1,66; 2,59) 24,32 51,85 46,90 77,42 

6 
Відсутність набряків 

на нижніх кінцівках 
45,67 8,79 5,20 (4,55; 5,93) 36,88 80,75 45,67 91,21 

7 Відсутність «голови медузи» 42,74 4,41 9,69 (8,74; 10,73) 38,32 89,68 42,74 95,59 

8 
Наявність послаблених  

серцевих тонів 
60,00 21,90 2,74 (1,96; 3,83) 38,10 63,49 60,00 78,10 

 

 

 

 

2
2
3
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Таблиця Б.5.6 – Проґностична цінність маркерів синтропічної стійкої артеріальної гіпотензії 

№ 

за/п 

Маркери синтропічної 

стійкої артеріальної гіпотензії 

Показники проґностичної цінності 

А
б

со
л
ю

тн
и

й
 р

и
зи

к
 у

 

в
и

п
ад

к
у

 п
о

зи
ти

в
н

о
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м
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к
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а 

А
б

со
л
ю
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и

й
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и
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к
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в
и

п
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к
у

 н
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и

в
н

о
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м
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к
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а 

В
ід

н
о
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и

й
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и
зи

к
 

(9
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%
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и

й
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о
в
ір

ч
и
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р
в
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) 

А
б

со
л
ю
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е 
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ш
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я
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и
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а 

ц
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н
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о
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в
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о
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р
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у
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П
р
о
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о
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и
ч
н

а 

ц
ін

н
іс
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 н

еґ
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и
в
н

о
го

 

р
ез

у
л
ьт

ат
у
 

1 Молодий вік 58,33 27,99 2,08 (0,68; 6,39) 30,35 52,02 58,33 72,01 

2 
Наявність болю/тяжкості 

у лівому підребер’ї 
51,38 16,84 3,05 (2,30; 4,05) 34,54 67,23 51,38 83,16 

3 Відсутність нудоти 60,00 26,49 2,26 (1,14; 4,50) 33,51 55,85 60,00 73,51 

4 Тривалість ЦП > 3 років 46,10 8,70 5,30 (4,44; 6,33) 37,41 81,14 46,11 91,30 

5 

Наявність в анамнезі кровотечі 

з варикозно розширених вен 

стравоходу 

77,50 21,89 3,54 (1,76; 7,13) 55,61 71,76 77,50 78,11 

6 Наявність телеанґіоектазій 37,44 12,75 2,94 (2,55; 3,38) 24,69 65,96 37,44 87,26 

7 Наявність асциту 52,90 4,83 10,96 (9,02; 13,32) 48,08 90,88 52,90 95,17 

8 
Наявність набряків 

на нижніх кінцівках 
51,14 17,79 3,21 (2,30; 4,48) 39,35 68,87 57,14 82,21 

9 Наявність «голови медузи» 66,18 18,80 3,52 (2,27; 5,45) 47,37 71,59 66,18 81,20 

10 Наявність гепатомеґалії 39,82 3,37 11,81 (10,53; 13,25) 36,44 91,53 39,82 96,63 

11 Наявність спленомеґалії 39,13 9,52 4,11 (3,62; 4,66) 29,61 75,66 39,13 90,48 

 2
2
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Таблиця Б.6.1 – Результати оцінки стану здоров'я за результатами 

опитувальника якості життя SF–36 у хворих на цироз печінки з синтропічною 

вторинною цирозною кардіоміопатією до та після лікування 

№ 

за/п 
Показники 

До лікування Після лікування 

ДҐ 

n = 51 

КҐ 

n = 52 

ДҐ 

n = 51 

КҐ 

n = 52 

1 Фізична активність 

16,43 

(15,40; 

17,46) 

15,42 

(14,08; 

16,76) 

21,80 

(20,68; 

22,93) * 

15,08 

(13,56; 

16,59) 

2 

Роль фізичних 

проблем в обмежені 

життєдіяльності  

5,18 (4,94; 

5,41) 

5,23 (4,96; 

5,50) 

6,39 (6,11; 

6,67) * 

5,50 (5,21; 

5,79) 

3 Інтенсивність болю  
5,63 (5,11; 

6,14) 

6,06 (5,62; 

6,49) 

8,16 (7,55; 

8,76) * 

6,31 (5,63; 

6,98) 

4 Загальне здоров’я  

13,55 

(12,55; 

14,55) 

12,96 

(11,75; 

14,17) 

20,14 

(19,18; 

21,10) * 

14,00 

(12,75; 

16,80) 

5 Життєздатність 

14,12 

(13,19; 

15,04) 

14,92 

(14,03; 

15,82) 

20,57 

(19,86; 

21,28) * 

15,73 

(14,66; 

16,80) 

6 Соціальна активність  
5,33 (4,85; 

5,82) 

5,62 (5,21; 

6,02) 

7,92 (7,53; 

8,31) * 

6,00 (5,59; 

6,41) 

7 

Роль емоційних 

проблем в обмеженні 

життєдіяльності  

4,20 (3,96; 

4,43) 

4,06 (3,86; 

4,26) 

5,27 (5,09; 

5,46) * 

4,54 (4,27; 

4,81) # 

8 Психічне здоров'я 

13,39 

(12,21; 

14,57) 

14,37 

(13,06; 

15,67) 

22,55 

(21,13; 

23,96) * 

16,29 

(14,80; 

17,78) 

9 Загальний бал 

77,82 

(76,76; 

78,89) 

78,63 

(74,78; 

82,49) 

112,80 

(108,92; 

116,69) * 

83,44 

(78,42; 

88,46) 

Примітки: 

1. * – статистично достовірна різниця у порівнянні із показником у ДҐ до 

лікування (p < 0,05); 

2. # – статистично достовірна різниця у порівнянні із показником у КҐ до 

лікування (p < 0,05). 
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Таблиця Б.6.2 – Результати лікування хворих на цироз печінки з синтропічною 

вторинною цирозною кардіоміопатією 

№ 

за/п 
Результат лікування 

ДҐ 

n = 51 

КҐ 

n = 52 

N % N % 

1 Відмінний 0 0,00 0 0,00 

2 Добрий 35 68,63 15 28,30 * 

3 Задовільний 12 23,53 24 45,28 * 

4 Поганий 4 7,84 11 20,75 * 

5 Дуже поганий 0 0,00 2 3,77 

Примітка. * – статистично достовірна різниця у порівнянні із показником у ДҐ 

(p < 0,05). 
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Таблиця Б.6.3 – Результати оцінки стану здоров'я за результатами 

опитувальника якості життя SF–36 у хворих на цироз печінки та синтропічну 

артеріальну гіпотензію до та після лікування 

№ 

за/п 
Показники 

До лікування Після лікування 

ДҐ 

n = 45 

КҐ 

n = 44 

ДҐ 

n = 45 

КҐ 

n = 44 

1 Фізична активність 

16,80 

(15,73; 

17,87) 

18,09 

(17,09; 

19,09) 

23,51 

(22,22; 

24,80) * 

18,02 

(16,18; 

19,86) 

2 

Роль фізичних 

проблем в обмежені 

життєдіяльності 

5,40 (5,12; 

5,67) 

5,36 (5,02; 

5,70) 

6,89 (6,56; 

7,22) * 

5,57 (5,27; 

5,86) 

3 Інтенсивність болю  
5,96 (5,50; 

6,41) 

5,57 (5,13; 

5,70) 

8,27 (7,76; 

8,78) * 

5,48 (4,88; 

6,08) 

4 Загальне здоров’я 

13,49 

(12,60; 

14,37) 

12,95 

(11,72; 

14,18) 

18,76 

(17,78; 

19,73) * 

13,52 

(11,76; 

15,29) 

5 Життєздатність 

14,47 

(13,22; 

15,71) 

15,20 

(14,13; 

16,28) 

19,67 

(18,68; 

20,65) * 

16,27 

(14,61; 

17,93) 

6 Соціальна активність  
6,04 (5,68; 

6,41) 

5,70 (5,23; 

6,18) 

7,69 (7,37; 

8,01) * 

6,18 (5,47; 

6,89) 

7 

Роль емоційних 

проблем в обмеженні 

життєдіяльності  

4,31 (4,08; 

4,54) 

4,25 (3,98; 

4,52) 

5,29 (5,11; 

5,47) * 

4,55 (4,19; 

4,90) 

8 Психічне здоров'я 

15,58 

(14,55; 

16,61) 

16,95 

(15,71; 

18,20) 

25,11 

(23,89; 

26,34) * 

18,27 

(16,63; 

19,91) 

9 Загальний бал 

82,04 

(80,15; 

83,94) 

84,09 

(81,62; 

86,56) 

115,18 

(111,15; 

119,21) * 

87,86 

(80,31; 

95,42) 

Примітка. * – статистично достовірна різниця у порівнянні із показником у ДҐ 

до лікування (p < 0,05); 
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Таблиця Б.6.4 – Результати лікування хворих на цироз печінки та синтропічну 

артеріальну гіпотензію 

№ 

за/п 
Результат лікування 

ДҐ 

n = 45 

КҐ 

n = 44 

N % N % 

1 Відмінний 0 0,00 0 0,00 

2 Добрий 34 75,55 14 26,42 * 

3 Задовільний 9 20,00 22 41,51 * 

4 Поганий 2 4,44 7 13,21 * 

5 Дуже поганий 0 0,00 1 1,89 

Примітка. * – статистично достовірна різниця у порівнянні із показником у ДҐ 

(p < 0,05). 
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Додаток В 

Опитувальники для скринінґу на зловживання алкоголем 

 

Опитувальник CAGE 

 

№ 

за/п 

Питання Відповідь 

(так/ні) 

1 Чи виникало у Вас відчуття того, що Вам слід зменшити 

вживання спиртних напоїв? 

 

2 Чи викликало у Вас відчуття роздратування, якщо хтось з 

оточуючих (друзів, родичів) говорив Вам про необхідність 

зменшити вживання спиртних напоїв? 

 

3 Чи з’являлося у Вас відчуття провини, пов’язане із 

вживанням спиртних напоїв? 

 

4 Чи виникало у Вас бажання випити спиртні напої, як тільки 

Ви прокидалися після епізоду вживання алкогольних напоїв? 

 

 

Оцінка: Кожна відповідь оцінюється, як 0 (ні) або 1 (так), загальна оцінка 

2 бали і вище свідчить про наявність клінічно значущих проблем, обумовлених 

вживанням алкоголю 

 

Опитувальник MAST (Michigan Alcoholism Screening Test) 

№ 

за/п 

Питання Відповідь 

1 Чи відчуваєте Ви, що споживання Вами алкоголю не 

перевищує норми? (Ми маємо на увазі, що Ви п’єте менше 

або стільки ж, як більшість інших людей). 

Так Ні 

2 Ви коли-небудь прокидались вранці після того, як випивали 

напередодні, і виявляли, що не могли згадати частину 

вечора? 

Так Ні 

3 Чи ваша дружина, чоловік, батько або інший родич були 

стурбовані, або скаржились на Ваше надмірне споживання 

алкоголю? 

Так Ні 

4 Чи можете Ви без зусиль припинити пити після одного або 

двох напоїв? 

Так Ні 

5 Чи виникало у Вас почуття провини за те, що Ви вживали 

алкоголь? 

Так Ні 

6 Ваші друзі або родичі вважають, що Ви вживаєте алкоголь в 

розумних межах? 

Так Ні 
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7 Чи можете Ви зупинитись вживати алкоголь, якщо захочете? Так Ні 

8 Чи Ви були колись на зустрічі анонімних алкоголіків? Так Ні 

9 Чи проявляли Ви фізичне насильство під час вживання 

алкоголю? 

Так Ні 

10 Чи вживання алкоголю коли-небудь створювало проблеми 

між Вами і Вашою дружиною/чоловіком/батьком чи іншим 

родичем? 

Так Ні 

11 Чи Ваша дружина/чоловік або інші члени сім’ї коли-небудь 

звертались за допомогою у зв’язку з вживанням Вами 

алкоголю? 

Так Ні 

12 Ви коли-небудь втрачали друзів через вживання алкоголю? Так Ні 

13 Чи коли-небудь у Вас були неприємності на роботі, 

пов’язані із вживанням алкоголю? 

Так Ні 

14 Ви коли-небудь втрачали роботу через вживання спиртних 

напоїв? 

Так Ні 

15 Ви коли-небудь нехтували своїми обов’язками, своєю сім’єю 

або своєю працею впродовж двох і більше днів поспіль, бо 

Ви вживали алкоголь? 

Так Ні 

16 Чи Ви часто вживаєте алкоголь до 12:00 год.? Так Ні 

17 Чи Вам колись казали, що у Вас захворювання 

печінки/цироз печінки? 

Так Ні 

18 Чи у Вас коли-небудь після вживання алкоголю у великих 

кількостях спостерігались делірій, сильний тремор, 

галюцинації? 

Так Ні 

19 Ви коли-небудь звертались за допомогою у зв’язку із 

вживанням Вами алкоголю? 

Так Ні 

20 Ви коли-небудь були в лікарні через вживання алкоголю? Так Ні 

21 Ви коли-небудь були пацієнтом в психіатричній лікарні або 

в психіатричній палаті загальної лікарні, де вживання 

алкоголю було частиною проблеми, яка призвела до 

ушпиталення? 

Так Ні 

22 Ви коли-небудь звертались до лікаря в психіатричній клініці 

чи до будь-якого іншого лікаря, соціального працівника чи 

священника за допомогою у зв’язку з емоційними 

проблемами, де вживання алкоголю було частиною 

проблеми? 

Так Ні 

23 Чи були Ви затримані коли-небудь за водіння у нетверезому 

стані або водіння під впливом алкогольних напоїв? (Якщо 

Так, скільки разів?) 

Так Ні 

24 Чи були Ви коли-небудь затримані або взяті під варту 

впродовж кількох годин через неадекватну поведінку після 

вживання алкоголю? (Якщо Так, скільки разів?) 

Так Ні 
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Оцінка опитувальника MAST: 

Запитання Кількість  

балів 

Запитання Кількість  

балів 

Запитання Кількість  

балів 

1. 2 9. 1 17. 2 

2. 2 10. 2 18. 2 

3. 1 11. 2 19. 5 

4. 2 12. 2 20. 5 

5. 1 13. 2 21. 2 

6. 2 14. 2 22. 2 

7. 2 15. 2 23. 2 

8. 5 16. 1 24. 2 

 

Рейтинґ п’ять балів вважається діаґностичною ознакою алкоголізму. 
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Додаток Д 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

 

1. Абрагамович МО, Абрагамович УО, Коцовська МЛ, Вербінець СА. Рівні 

системного артеріального тиску (СисАТ) та його добові коливання у 

хворих на цироз печінки (ЦП). Тези науково-практичної конференції 

«Медицина XXI століття». Харків, 2011. – публікація тез. 

2. Абрагамович МО, Абрагамович УО, Коцовська МЛ, Стах РЗ. Особливості 

варіабельності артеріального тиску (АТ) у пацієнтів з цирозом печінки 

(ЦП). Тези науково-практичної конференції «Актуальні проблеми клінічної 

кардіології». Донецьк, 2012. – публікація тез. 

3. Абрагамович МО, Фармага МЛ, Толопко СЯ, Ферко МР. Діаґностична 

цінність клінічних маркерів синтропічних коморбідних уражень системи 

кровообігу у хворих на цироз печінки. Тези науково-практичної 

конференції «Медичні та фармацевтичні науки: історія, сучасний стан 

та перспективи досліджень». Одеса, 2018. – публікація тез. 

4. Абрагамович МО, Фармага МЛ, Фаюра ОП, Лисак ЛФ. Синтропічні 

коморбідні ураження системи кровообігу у хворих на цироз печінки. Тези 

науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та 

експериментальної медицини». Тернопіль, 2017. – публікація тез. 

5. Абрагамович МО, Фармага МЛ, Ферко МР. Ultrasound features of the 

structure and function of heart in patients with syntropic cirrhotic 

cardiomyopathy depending on the severity of the main liver disease. Тези 

науково-практичної конференції «Paragraphs in Medicine». Люблін 

(Польща), 2017. – публікація тез. 

6. Абрагамович МО, Фармага МЛ, Ферко МР. Класифікація синтропічної 

кардіоміопатії у хворих на цироз печінки за результатами 

ехокардіоґрафічного обстеження серця. Тези науково-практичної 

конференції «Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення». 

Дніпро, 2018. – публікація тез.  
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7. Абрагамович ОО, Фармага МЛ, Абрагамович МО, Ферко МР, Толопко СЯ. 

Вміст деяких вазоактивних гуморально-метаболічних чинників у хворих на 

цироз печінки з коморбідними синтропічними ураженнями системи 

кровообігу. Тези науково-практичної конференції «Наука і техніка 

сьогодення: пріоритетні напрямки розвитку України і Польщі». Воломін 

(Польща), 2018. – публікація тез. 

8. Абрагамович МО, Абрагамович УО, Лисак ЛФ, Коцовська МЛ. Рівні 

середнього артеріального тиску (САТ) та особливості їх коливань у 

пацієнтів з цирозом печінки. Тези науково-практичної конференції 

«Медична наука-2011». Полтава, 2011. – публікація тез. 
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Додаток Е 

Наукові праці, опубліковані за темою дисертації 

 

Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1. Абрагамович МО, Абрагамович ОО, Фармага МЛ. Уміст деяких 

вазоактивних гуморально-метаболічних чинників у хворих на цироз 

печінки та їх участь у патоґенезі коморбідних синтропічних уражень 

системи кровообігу. Львівський клінічний вісник. 2017;4(20):40–53. 

(Дисертант зібрала фактичний матеріал, здійснила узагальнення і 

статистичну обробку отриманих результатів, підготувала роботу до 

друку). 

2. Абрагамович ОО, Абрагамович МО, Фармага МЛ, Ферко МР. 

Ультрасоноґрафічна характеристика структури і функції серця у хворих із 

синтропічною кардіоміопатією на ґрунті цирозу печінки та їх особливості 

залежно від тяжкості основної хвороби. Львівський медичний часопис / 

Acta Mediac Leopoliensia. 2018;24(3):24–36. (Дисертант зібрала 

фактичний матеріал, здійснила узагальнення і статистичну обробку 

отриманих результатів, підготувала роботу до друку).  

3. Абрагамович ОО, Абрагамович МО, Фармага МЛ. Гіпотонічний синдром у 

хворих на цироз печінки: ступені важкості та їх проґностичне значення. 

Український терапевтичний журнал. 2013;2:36–41. (Дисертант зібрала 

фактичний матеріал, здійснила узагальнення і статистичну обробку 

отриманих результатів, підготувала роботу до друку).  

4. Абрагамович ОО, Коцовська МЛ, Абрагамович МО, Абрагамович УО, 

Кристопчук СА. Сучасні погляди на діаґностичну цінність маркерів 

онколоґічного ураження орґанів травної системи. Львівський медичний 

часопис / Acta Mediac Leopoliensia. 2011;17(1):65–71. (Дисертант 

проаналізувала літературні джерела, зібрала фактичний матеріал, 

здійснила узагальнення і статистичну обробку отриманих результатів, 

підготувала роботу до друку). 
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5. Абрагамович ОО, Коцовська МЛ, Абрагамович МО, Абрагамович УО. 

Стан системи кровообігу у хворих на дифузні ураження печінки: огляд 

сучасної літератури та опис власного клінічного випадку. Львівський 

медичний часопис / Acta Mediac Leopoliensia. 2011;17(3):114–125. 

(Дисертант проаналізувала літературні джерела, зібрала фактичний 

матеріал, здійснила узагальнення і статистичну обробку отриманих 

результатів, підготувала роботу до друку).  

6. Абрагамович МО, Фармага МЛ, Ферко МР. Характеристика та особливості 

стану системи кровообігу у хворих на цироз печінки як хвороби з 

поліорґанним ураженням: патоґенез; діаґностика; принципи лікування її 

уражень (огляд літератури та опис клінічного випадку). Львівський 

клінічний вісник. 2017;2(18)-3(19):53–71. (Дисертант проаналізувала 

літературні джерела, зібрала фактичний матеріал, здійснила 

узагальнення і статистичну обробку отриманих результатів, підготувала 

роботу до друку). 

7. Абрагамович ОО, Абрагамович МО, Фармага МЛ, Толопко СЯ. 

Характеристика синтропічних поліморбідних уражень у хворих на цироз 

печінки та залежність їх частоти від тяжкості хвороби. Сучасна 

гастроентерологія. Современная гастроэнтерология. Contemporary 

Gastroenterology. 2013;4:23–30. (Дисертант зібрала фактичний матеріал, 

здійснила узагальнення і статистичну обробку отриманих результатів, 

підготувала роботу до друку).  

8. Абрагамович МО, Фармага МЛ. Клінічні маркери синтропічних 

коморбідних уражень системи кровообігу у хворих на цироз печінки. 

Львівський клінічний вісник. 2018;1(21)-2(22):30–40. (Дисертант зібрала 

фактичний матеріал, здійснила узагальнення і статистичну обробку 

отриманих результатів, підготувала роботу до друку). 

9. Абрагамович ОО, Абрагамович МО, Фармага МЛ, Фаюра ОП, Дробінська 

НВ. Ступені важкості синтропічної стійкої артеріальної гіпотонії у хворих 

на цироз печінки та їх залежність від показників добового моніторування 
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артеріального тиску й класу ураження печінки за C. G. Child – R. N. Pugh. 

Львівський клінічний вісник. 2018;3(23):43–51. (Дисертант зібрала 

фактичний матеріал, здійснила узагальнення і статистичну обробку 

отриманих результатів, підготувала роботу до друку). 

10. Абрагамович ОО, Абрагамович МО, Фармага МЛ, Толопко СЯ. The 

peculiarities of the state of the autonomic nervous system estimated by the 

method of heart rate variability in patients with cirrhosis and syntropic damages 

of cardiovascular system. Georgian Medical News. 2017;12(273):23–30. 

(Дисертант зібрала фактичний матеріал, здійснила узагальнення і 

статистичну обробку отриманих результатів, підготувала роботу до 

друку).  

11. Абрагамович ОО, Абрагамович МО, Фармага МЛ, Ферко МР, Толопко СЯ. 

Класифікація синтропічної стійкої артеріальної гіпотонії у хворих на цироз 

печінки за результатами добового моніторування артеріального тиску. 

Південноукраїнський медичний науковий журнал. 2018;21(21):4–13. 

(Дисертант здійснила узагальнення і статистичну обробку отриманих 

результатів, підготувала роботу до друку). 

12. Абрагамович МО, Фармага МЛ. Лікування цирозу печінки: сучасні засади 

з урахуванням наявності синтропічних ко- та поліморбідних уражень 

інших орґанів та систем хворих. Львівський клінічний вісник. 2013;2:37–

45. (Дисертант здійснила узагальнення і статистичну обробку отриманих 

результатів, підготувала роботу до друку). 

 

Праці, які засвідчують апрбацію матеріалів дисертації 

13. Абрагамович МО, Абрагамович УО, Коцовська МЛ, Вербінець СА. Рівні 

системного артеріального тиску (СисАТ) та його добові коливання у 

хворих на цироз печінки (ЦП). В: Матеріали наук.-практ. конф. молодих 

вчених із міжнародною участю, присвяченої 150-річчю заснування 

Харківського медичного товариства «Медицина XXI століття»; Харків, 

2011 Лист 30; Харків; 2011. 3–4. (Дисертант зібрала фактичний матеріал, 
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здійснила узагальнення і статистичну обробку отриманих результатів, 

підготувала роботу до друку). 

14. Абрагамович МО, Абрагамович УО, Коцовська МЛ, Стах РЗ. Особливості 

варіабельності артеріального тиску (АТ) у пацієнтів з цирозом печінки 

(ЦП). В: Матеріали наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми клінічної 

кардіології»; Донецьк, 2012 Трав 16-17; Донецьк; 2012. 3–4. (Дисертант 

зібрала фактичний матеріал, здійснила узагальнення і статистичну 

обробку отриманих результатів, підготувала роботу до друку). 

15. Абрагамович МО, Фармага МЛ, Толопко СЯ, Ферко МР. Діаґностична 

цінність клінічних маркерів синтропічних коморбідних уражень системи 

кровообігу у хворих на цироз печінки. Зб. тез наук. праць «Медичні та 

фармацевтичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень». 

Одеса, 2018 Жовт 19-20; Одеса; 2018. 54-61. (Дисертант зібрала 

фактичний матеріал, здійснила узагальнення і статистичну обробку 

отриманих результатів, підготувала роботу до друку). 

16. Абрагамович МО, Фармага МЛ, Фаюра ОП, Лисак ЛФ. Синтропічні 

коморбідні ураження системи кровообігу у хворих на цироз печінки. В: 

Підсумкова LX наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної та 

експериментальної медицини». Тернопіль, 2017 Чер 14; Тернопіль; 2017. 

3–5. (Дисертант зібрала фактичний матеріал, здійснила узагальнення і 

статистичну обробку отриманих результатів, підготувала роботу до 

друку). 

17. Абрагамович МО, Фармага МЛ, Ферко МР. Ultrasound features of the 

structure and function of heart in patients with syntropic cirrhotic 

cardiomyopathy depending on the severity of the main liver disease. В: 

International research and practice conference “Paragraphs in Medicine”. 

Люблін (Польща), 2017 Бер 9, 2017; Люблін; 2017. 39–42. (Дисертант 

зібрала фактичний матеріал, здійснила узагальнення і статистичну 

обробку отриманих результатів, підготувала роботу до друку). 
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18. Абрагамович МО, Фармага МЛ, Ферко МР. Класифікація синтропічної 

кардіоміопатії у хворих на цироз печінки за результатами 

ехокардіоґрафічного обстеження серця. Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. 

конф. «Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення». Дніпро, 2018 

Жовт 12-13; Дніпро; 2018. 14–22. (Дисертант зібрала фактичний 

матеріал, здійснила узагальнення і статистичну обробку отриманих 

результатів, підготувала роботу до друку).  

19. Абрагамович ОО, Фармага МЛ, Абрагамович МО, Ферко МР, Толопко СЯ. 

Вміст деяких вазоактивних гуморально-метаболічних чинників у хворих на 

цироз печінки з коморбідними синтропічними ураженнями системи 

кровообігу. Матеріали міжнар. мультидисциплінарної конф. «Наука і 

техніка сьогодення: пріоритетні напрямки розвитку України і Польщі». 

Воломін (Польща), 2018 Жовт 19-20; Воломін; 2018. 57–61. (Дисертант 

зібрала фактичний матеріал, здійснила узагальнення і статистичну 

обробку отриманих результатів, підготувала роботу до друку). 

20. Абрагамович МО, Абрагамович УО, Лисак ЛФ, Коцовська МЛ. Рівні 

середнього артеріального тиску (САТ) та особливості їх коливань у 

пацієнтів з цирозом печінки. В: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 

«Медична наука-2011»; Полтава, 2011 Лист 29-30; Полтава; 2011. 19–20. 

(Дисертант зібрала фактичний матеріал, здійснила узагальнення і 

статистичну обробку отриманих результатів, підготувала роботу до 

друку). 

 

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

21. Абрагамович ОО, Абрагамович МО, Абрагамович УО, Фармага МЛ, 

Зварич ОВ, винахідники; Львівський національний медичний університет 

імені Данила Галицького, патентовласник. Спосіб проґнозування цирозу 

печінки методом добового моніторування артеріального тиску (патент на 

корисну модель). Патент України № 73593. 2012 Вер 25. (Дисертант 
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здійснила патентний пошук, брала участь у розробці способу діаґностики, 

оформила заявку). 

22. Абрагамович ОО, Абрагамович МО, Абрагамович УО, Фармага МЛ, 

Лещук ЯЛ, Ферко МР та ін., винахідники; Львівський національний 

медичний університет імені Данила Галицького, патентовласник. Спосіб 

визначення ступеня тяжкості цирозу печінки та прогнозування 

функціонального класу цирозного хворого (патент на корисну модель). 

Патент України № 86349. 2013 Груд 25. (Дисертант здійснила патентний 

пошук, брала участь у розробці способу діаґностики).  
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Додаток Ж 

Акти впровадження 
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