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ЛКВ

СТОРІНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Вельмишановні колеги! 

У 31-му числі «Львівського клінічного вісника» продовжуємо реалізовувати 
наш задум, який передбачає сприяння можливості клініцистів різних фахів 
обмінятися інформацією,  що допоможе інтегрувати їхні зусилля для розв’язання 
актуальних, часто міждисциплінарного характеру, проблем сучасної медицини.

У рубриці «Оригінальні дослідження» опубліковано п’ять статей. У статті 
«Синтропічні ураження серцево-судинної системи у хворих на цироз печінки: 
виелімінування; деякі патогенетичні механізми; характеристика й особливості; 
клінічні маркери, їх прогностична цінність; обґрунтування та ефективність 
модифікованого лікування (повідомлення перше)» М. Л. Фармага зі співавторами 
стверджують, що у 81,26 % хворих на цироз печінки є коморбідні ураження 
органів системи кровообігу, серед яких вторинна цирозна кардіоміопатія  
(57,50 %) і стійка артеріальна гіпотензія (35,31 %) –  синтропічні, однією з ланок 
патогенезу яких є активація гуморально-метаболічних чинників із порушенням 

у вегетативній нервовій системі; синтропічна вторинна цирозна кардіоміопатія і стійка артеріальна гіпотензія мають 
особливу характеристику, їх прояви погіршуються паралельно з декомпенсуванням цирозу печінки. Запропоновано 
класифікувати обидві нозології за тяжкістю.

А. О. Бедзай зі співавторами опублікували результати з’ясування  особливостей порушення ліпідного обміну, 
ліпідотранспортної системи та системного запалення у практично здорових жінок залежно від звички куріння. Вони 
констатують, що порушення ліпідного обміну, ліпідотранспортної системи та системного запалення у жінок-курців 
достовірно тяжчі, ніж у жінок-некурців, і мають атерогенний характер.

Актуальній  проблемі присвячена стаття О. Я. Яцкевича та співавторів «Ульцерозні ураження  слизової оболонки  
гастродуоденальної зони  у постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції: деякі особливості 
етіології, патогенезу, клінічних ознак, виявлені через третину століття після катастрофи», в якій вони стверджують, що у 
постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС ульцерозні ураження слизової оболонки гастродуоденальної зони у віддалені 
терміни після техногенної катастрофи мають певні особливості, порівняно з хворими, що не зазнали шкідливих чинників 
Чорнобильської катастрофи. Ці особливості полягають у гіршому стані слизової, її цитопротекції, моторної функції 
гастродуоденальної зони, балансу продуктів пероксидного окиснення ліпідів і активності антиоксидантної системи, 
вегетативної нервової системи, а також у відмінностях клінічних проявів. 

Дослідженню особливостей функціонального стану системи L-аргінін/NO-синтаза/аргіназа та оксидативних 
процесів у хворих із термінальною хронічною нирковою недостатністю внаслідок хронічного гломерулонефриту до і 
після сеансу гемодіалізу присвячена стаття Р. Б. Іваночко та співавторів, у якій вони пишуть, що сеанс гемодіалізу у 
хворих на хронічну ниркову недостатність спричиняє різке зниження активності iNOS і еNOS, зменшення вмісту ТБК-
активних продуктів, L-аргініну та нітрит-аніона в лізаті лімфоцитів. 

С. О. Ярославцев описує виявлені ним особливості  виконавчих функцій у пацієнтів із когнітивними порушеннями 
за наявності депресивних розладів, які слід враховувати в алгоритмі психосоціальної реабілітації.

У рубриці «Погляд на проблему» опублікована стаття Т. М. Бенци  «Цироз печінки: сучасний погляд на 
проблему», в якій авторка доводить, що цироз печінки – одна з найбільш грізних поліорганних хвороб із множинними 
патогенетичними ланками, що її спричинюють віруси гепатитів, алкоголь, токсичні речовини, лікарські засоби, 
ультрафіолетове випромінювання, генетичні чинники, деякі хронічні хвороби внутрішніх органів. Існує низка класифікацій 
цирозу печінки – за морфологічними критеріями, причиною виникнення, тяжкістю, перебігом, вираженістю печінково-
клітинної недостатності тощо. Обстеження хворих вимагає своєчасності, скрупульозності, дотримання комплексного 
використання сучасних клінічно-лабораторних та інструментальних методів. Незважаючи на те що цироз печінки – 
фінальна стадія хвороби печінки, сьогодні існують досить ефективні методи лікування зі застосуванням принципів 
диференційованості, що дозволяє якщо не вилікувати хворого, то уникнути негативного перебігу хвороби. 

У  рубриці  «Огляд літератури, опис клінічних випадків» вміщена стаття Я. Л. Лещук і співавторів, у якій описано 
сучасні засади діагностики фіброзу печінки у хворих із хронічними дифузними її ураженнями,  описано клінічний випадок. 
Їхній досвід дає змогу стверджувати, що завдяки  сучасним досягненням науки в клінічну практику впроваджено новітні 
технології, за допомогою яких клініцисти успішно вдосконалюють діагностику хронічних дифузних хвороб печінки, 
зокрема й передовсім  завдяки використанню методу зсувнохвильової еластографії печінки для кількісного виявлення 
фіброзних змін у ній, з’ясування характеру рідини в черевній порожнині (серозного або муцинозного), оцінки печінкового 
венозного тиску – безпечного неінвазивного та інформативного методу, який дозволяє не тільки об’єктивізувати 
верифікацію діагнозу, але й динамічно оцінити ефективність лікування.

До друку приймаються  праці  українською, англійською, німецькою,   російською  мовами. Наклад часопису, а 
також розміщення статей на його сайті: http://lkv.biz/en/, у тому числі неангломовних статей, перекладених у повному 
обсязі англійською мовою, дасть змогу донести інформацію до всіх, хто її потребує.

Запрошуємо всіх бажаючих до участі в нашому проєкті. Будемо раді  бачити Ваші  праці на сторінках «Львівського 
клінічного вісника».

З найщирішими побажаннями успішної праці 
головний редактор часопису

         професор Орест Абрагамович 
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EDITOR-IN-CHIEF’S PAGE

Highly esteemed colleagues! 

In the 31th issue of "Lviv Clinical Bulletin", we continue to implement our plan promoting  the ability of clinicians of 
different specialties to exchange the information that will let to integrate their efforts to solve the actual, often inter-disciplinary, 
problems of the modern medicine.

There are five articles published in the "Original Research" section. In the article "Syntropic Lesions of the Cardiovascular 
System in Patients With Liver Cirrhosis: Their Determination; Selected Pathogenetic Mechanisms; Characteristics and 
Specifics; Clinical Markers, Their Prognostic Value; Justification and Effectiveness of Modified Treatment (First Notice)"  
M. Farmaha et al. state that 81.26 % of the patients with liver cirrhosis (LC) have comorbid lesions of the cardiovascular system, 
including secondary cirrhotic cardiomyopathy (57.50 %) and persistent arterial hypotension (35.31 %) that are syntropic, one 
of the links of the pathogenesis of which is the activation of humoral and metabolic factors with the autonomic nervous system 
disorders. Syntropic secondary cirrhotic cardiomyopathy and persistent arterial hypotension have a special characteristic, their 
manifestations worsen in parallel with the decompensation of the LC. It is proposed to classify both nosologies by severity.

A. Bedzai et al. published the results of elucidation of the features of disorders of lipid metabolism, lipid transport system 
and systemic inflammation in almost healthy women depending on the habit of smoking. They state that disorders of lipid 
metabolism, lipid transport system and systemic inflammation in women smokers are significantly more severe than in women 
non-smokers and have the atherogenic character.

The article by O. Yatskevych et al. “Ulcerative Lesions of the Mucosa Gastro-Duodenal Zone in Victims of the Chernobyl 
Accident: Some Features of the Etiology, Pathogenesis and Clinical Signs Identified in the Third of the Century after the 
Disaster", in which they state that the ulcerative lesions of the gastroduodenal mucosa in the victims of the Chernobyl accident 
in the long term after the technogenic disaster have certain features compared to patients who were not affected by the 
Chernobyl accident. These features are relatively worse conditions of the mucosa, its cytoprotection, motor function of the 
gastroduodenal zone, the balance of the lipid peroxidation products and the antioxidant system activity, autonomic nervous 
system state, as well as the differences in clinical manifestations.

The article of R. Ivanochko et al. is devoted to the study of the features of the functional state of the L-arginine / NO-
synthase / arginase system and oxidative processes in patients with end-stage renal disease due to chronic glomerulonephritis 
before and after a hemodialysis session. The authors state that a hemodialysis session in patients with chronic renal failure 
causes a sharp decrease of the iNOS and eNOS activity, decrease of the thiobarbituric acid-active products, L-arginine and 
nitrite anion content in the lymphocyte lysate.

S. Yaroslavtsev describes the characteristics of executive functions revealed by him in patients with cognitive impairments 
in the presence of depressive disorders, which should be taken into account in the algorithm of their psychosocial rehabilitation.

In the section "View on the Problem" the article of T. Bentsa "Liver Cirrhosis: Modern Approach to the Problem", in which 
the author argues that LC is one of the most formidable human multiorgan diseases with multiple pathogenetic links caused by 
hepatitis viruses, alcohol, toxic substances, drugs, ultraviolet radiation, genetic factors, some chronic diseases of the internal 
organs. There are a number of classifications of liver cirrhosis - by morphological criteria, cause, severity, course, severity of 
hepatocellular insufficiency, etc. The examination of patients requires timeliness, scrupulousness, adherence to the integrated 
use of modern clinical, laboratory and instrumental methods. Despite the fact that LC is the final stage of liver disease, today 
there are quite effective methods of its treatment using the principles of differentiation, which allows if you do not cure the 
patient, then avoid the negative course of the disease.

In the section "Literature Review, Clinical Cases Description", there is an article of Y. Leshchuk et al., which describes 
the modern principles of liver fibrosis diagnosis in patients with its chronic diffuse lesions, describes a clinical case. Their 
experience suggests that thanks to modern advances in science, the latest technologies have been introduced into clinical 
practice, using which the clinicians successfully improve the diagnosis of chronic diffuse liver disease, in particular through 
the use of shear wave elastography of the liver to quantify fibrotic changes in it, the character of abdominal fluid (serous or 
mucinous), assessment of hepatic venous pressure - a safe non-invasive and informative method that allows not only to 
objectify the verification of the diagnosis, but also to dynamically assess the effectiveness of treatment.

Works accepted for printing are in Ukrainian, English, German, Russian. The circulation of the journal as well as the 
placement of articles on its website: http://lkv.biz/en/, including full English translation of non-English-language articles, will 
make it possible to convey the information to all who need it.

We invite everyone to participate in our project. Looking  forward  to  seeing  your works on the pages of "Lviv Clinical 
Bulletin".

With best wishes for the successful work
editor-in-chief of the journal

professor Orest Abrahamovych 
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М. Л. Фармага, М. О. Абрагамович,  
О. О. Абрагамович
Львівський національний медичний університет  
імені Данила Галицького

Синтропічні ураження серцево-судинної системи 
у хворих на цироз печінки: виелімінування;  
деякі патогенетичні механізми; характеристика 
й особливості; клінічні маркери, їх прогностична 
цінність; обґрунтування та ефективність 
модифікованого лікування (повідомлення перше)

 Вступ. Цироз печінки (ЦП) досі залишається однією 
з найважливіших і найскладніших проблем сучасної 
гепатології. Ця хвороба, поширена як у світі (144,4 
випадки на 100 тис. населення), так і в Україні (131 
випадок на 100 тис. населення), переважно уражає 
людей працездатного віку, характеризується значним 
невпинним приростом захворюваності, тривалим і 
рецидивним перебігом та значними показниками 
смертності [6, 8]. 

У розв’язанні комплексу актуальних проблем хворих 
на ЦП на особливу увагу заслуговує вивчення низки 
коморбідних синтропічних, тобто етіологічно та/або 
патогенетично асоційованих, уражень органів системи 
кровообігу, які вважаються ключовими у виникненні 
поліорганної недостатності [19] і основною причиною 
смерті [1, 12].

Дослідження патогенезу синтропічних коморбідних 
уражень системи кровообігу у хворих на ЦП тривають 
від 90-х років ХХ ст., але багато аспектів ще й досі 
не з’ясовано. Припускають, що ключовими у ньому 
є фіброзування печінки, компенсаторне збільшення 
вмісту місцевих вазоконстрикторів у крові та зростання 
портального тиску [11, 13]. Це призводить до 
розбалансування у системі місцевих вазоконстрикторів 
і вазопресорів, унаслідок чого уражається серце [14, 
17] і порушується гемодинаміка [15, 16]. Додатково, 
через шунтування крові та ослаблення дезінтоксикаційної 
функції печінки, нагромаджуються вазоактивні субстанції 
з потужними судинорозширювальними властивостями 
[18]. У відповідь активуються центральні вазоконстрикторні 
системи (ренін-ангіотензин-альдостеронова система 

(РААС), аргінін-вазопресинова та симпатична нервова 
система) [10, 20]. 

Діагностика синтропічних коморбідних уражень 
системи кровообігу у хворих на ЦП утруднена не 
лише тому, що їх клінічні ознаки «бідні» й неспецифічні 
та їх часто можна сплутати з проявами основної хворо-
би печінки [21], але й тому, що не проводилися 
дослідження, присвячені виявленню діагностичних 
маркерів, які б дозволили запідозрити той чи інший 
варіант синтропічного ураження системи кровообігу, 
їх детальній характеристиці, визначенню чітких 
критеріїв тяжкості й особливостей перебігу. 

Відповідно не існувало рекомендацій щодо застосування 
у лікувальному комплексі лікарських засобів, які б 
забезпечили ефективне лікування хворих на ЦП. 

Отже, недостатнє вивчення синтропічних коморбідних 
уражень системи кровообігу у хворих на ЦП, зокрема, 
ланок їх патогенезу, діагностики та лікування, спонукало 
до проведення цього дослідження. 

Мета дослідження. Виелімінувати у хворих на 
цироз печінки синтропічні ураження серцево-судинної 
системи, з’ясувати деякі їх патогенетичні механізми, 
характер і особливості, клінічні маркери з прогностичною 
цінністю, обґрунтувати й оцінити ефективність їх 
модифікованого лікування. 

Матеріали й методи дослідження. У архіві 
Комунального некомерційного підприємства (КНП) 
Львівської обласної ради (ЛОР) «Львівська обласна 
клінічна лікарня» («ЛОКЛ») у рандомізований спосіб 
із попередньою стратифікацією за наявністю ЦП, 
діагностованого згідно з наказом Міністерства охорони 
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здоров’я України № 271 від 13.06.2005 «Про затвердження 
протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю 
«Гастроентерологія»» зі змінами, внесеними згідно з 
наказами № 943 від 31.10.2013 р., № 613 від 03.09.2014 
р., № 638 від 10.09.2014 р., а також за наявністю результатів 
комплексного клінічно-лабораторного та інструментального 
обстеження органів системи кровообігу (наказ Міністерства 
охорони здоров’я України № 436 від 03.07.2006 р. 
«Про затвердження протоколів надання медичної 
допомоги за спеціальністю «Кардіологія»» зі змінами, 
внесеними згідно з наказами № 384 від 24.05.2012 р., 
№ 455 від 02.07.2014 р.), відібрано історії хвороб 603 
(100,00%) осіб (переважали чоловіки (72,80 %) працездатного 
(27,20 % зрілого і 55,56 % середнього) віку, більшість 
на момент обстеження не працювала (74,13 %), ЦП 
зумовлений переважно алкоголем (61,69 %)), яким 
надавали допомогу у Львівському обласному гепатологічному 
центрі КНП ЛОР «ЛОКЛ» за період 2010–2015 рр. 

Досягнення мети зреалізовано виконанням п’яти 
послідовних етапів дослідження. 

На першому етапі в результаті опрацювання інформації 
з архівної медичної документації 603 хворих сформовано 
групу з 490 хворих, у яких діагностовано ЦП з 
коморбідними ураженнями органів системи кровообігу. 
Серед них згодом були виеліміновані 192 хворих, 
виникнення уражень у яких мають спільні етіологічні 
та/або патогенетичні механізми з ЦП, у нашому випадку 
це вторинна цирозна кардіоміопатія (ЦКМП) і стійка 
артеріальна гіпотензія, частота яких достовірно 
збільшувалася з наростанням тяжкості ЦП, оціненої 
згідно з критеріями за C. G. Child –  
R. N. Pugh, тобто вони є синтропічними. 

На другому етапі визначено деякі патогенетичні 
механізми виникнення коморбідних синтропічних 
уражень органів системи кровообігу. Для цього після 
отримання письмової згоди на проведення обстеження 
згідно з принципами Гельсінкської декларації прав 
людини, Конвенції Ради Європи про права людини і 
біомедицину, відповідними законами України та 
міжнародними актами, 192 хворих зі синтропічними 
моноураженнями органів системи кровообігу були 
стратифіковані на дві дослідні групи (ДГ): з наявністю 
лише синтропічної вторинної ЦКМП (103 особи) – ДГ 
А та лише синтропічної стійкої артеріальної гіпотензії 
(89 осіб) – ДГ Б. Хворі на ЦП без ураження системи 
кровообігу (113 осіб; 18,74 %) утворили групу порівняння 
(ГП). Референтні величини вимірювали у практично 
здорових осіб контрольної групи (КГ) аналогічних 
статі й віку. Ендотеліальну функцію досліджували, 
вивчаючи вміст циклічного гуанозинмонофосфату 
(цГМФ) у плазмі крові, який достовірно свідчить про 
кількість оксиду азоту (NO) [4], за допомогою тестового 
набору Assay Designs Correlate-EIA cyclic GMP (США), 
місцевого вазоконстриктора – ендотеліну-1 (Е-1) 
набором Assay Designs Correlate-EIA E-1 (США). Стан 
РААС оцінювали за вмістом у плазмі крові її компонентів 
– реніну набором DRG International Inc. EIA–5125 
(США) та альдостерону набором DRG International 
Inc. EIA–4128 (США). Вміст мозкового натрійуретичного 

пептиду (МНП) у плазмі крові вивчали набором BioTek 
Instruments (США). Також оцінювали  стан вегетативної 
нервової системи (ВНС) за допомогою реєстрації 
варіабельності серцевого ритму (ВСР) на комп’ютерному 
електрокардіографі «Полі-Спектр» (фірми «Нейрософт», 
м. Іваново, Росія) із визначенням показників часового 
(частота серцевих скорочень (ЧСС) та похідні від неї 
статистичні величини) і частотного аналізу (загальна 
спектральна потужність (total power – TP), коливання 
дуже низької частоти (very low frequency – VLF, VLF 
%), низькочастотні коливання (low freguency – LF, LF 
%) та високочастотні коливання (high frequency – HF, 
HF %)) [3, 9]. 

На третьому етапі охарактеризовано, класифіковано 
та з’ясовано особливості коморбідних синтропічних 
уражень органів системи кровообігу залежно від 
тяжкості основної хвороби печінки, для чого хворим 
ДГ А та ГП окрім загальноприйнятих рутинних 
обстежень додатково проводили ультразвукову доплер-
кардіографію за стандартною методикою [2, 5] на 
приладі Samsung H-60 із визначенням кінцево-
діастолічного і кінцево-систолічного розмірів лівого 
шлуночка (ЛШ) і правого шлуночка, кінцево-
діастолічного об’єму (КДО) і кінцево-систолічного 
об’єму (КСО) ЛШ та правого шлуночка, усередненого 
об’єму ЛШ, товщини міжшлуночкової перегородки 
(ТМШП), товщини задньої стінки ЛШ (ТЗС ЛШ), 
маси міокарда (ММ) ЛШ, індексу маси міокарда 
(ІММ) ЛШ, відносної товщини стінки ЛШ, фракції 
викиду (ФВ) і фракції укорочення ЛШ, ударного 
об’єму (УО), хвилинного об’єму (ХО) і серцевого 
індексу (СІ) ЛШ, індексу С. Теі ЛШ. Додатково 
визначали типи структурно-геометричного ре мо-
делювання ЛШ відповідно до рекомендацій Європейської 
спілки гіпертензії (2001). Хворим ДГ Б та ГП додатково 
проводили добове моніторування артеріального тиску 
(ДМАТ) за допомогою апарата ABPM-04 (фірма 
Meditech, Угорщина) згідно зі стандартним протоколом 
[7] із наступним аналізом отриманої інформації за 
допомогою програмного забезпечення апарата 
ABMPBase – ver. 1.54 за стандартними формулами. 
Брали до уваги такі добові показники: середній 
упродовж доби, максимальний і мінімальний систолічний 
(САТ), діастолічний (ДАТ), середній (АТс) і пульсовий 
арте ріальний тиск (АТ), їх середні показники за 
активний і пасивний періоди доби, індекси часу 
(ІЧ), індекси часу гіпотензії (ГІЧ), індекси варіабельності 
(ІВ) та добовий профіль за добовим індексом (ДІ).

На четвертому етапі, визначивши чутливість, 
специфічність і точність, виокремили клінічні маркери, 
які вже під час першого огляду дали б підстави думати 
про наявність синтропічної ЦКМП чи синтропічної 
стійкої артеріальної гіпотензії, з’ясували прогностичну 
цінність окремих симптомів і їх констеляцій.

На п’ятому етапі обґрунтовано й оцінено ефективність 
модифікованого курсового комплексного лікування 
хворих на ЦП зі синтропічними ураженнями системи 
кровообігу. Хворих на ЦП зі синтропічною ЦКМП у 
рандомізований спосіб поділили на дві групи: ДГ (51 
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хворий (11 жінок і 40 чоловіків віком від 23 до 83 
років)), що отримували лікування за модифікованою 
нами методикою, та КГ (52 хворих, репрезентативних 
за статтю (13 жінок і 39 чоловіків) і віком (від 29 
до 72 років)), які лікувалися за стандартною методикою. 
Для оцінки ефективності модифікованого комплексу 
лікування хворих на ЦП зі синтропічною стійкою 
артеріальною гіпотензією поділили у рандомізований 
спосіб також на дві групи, які не відрізнялися за 
статтю і віком: ДГ (45 хворих (14 жінок і 31 чоловік 
віком від 18 до 69 років)), що отримували модифіковане 
лікування, та КГ (44 хворих (15 жінок і 29 чоловіків 
віком від 23 до 80 років)), які лікувалися за стандартною 
схемою.

Оцінка ефективності лікування передбачала 
«суб’єктивну» оцінку, а саме – заповнення хворими 
до початку й після лікування опитувальників якості 
життя (ЯЖ) – 36-Item Short-Form Health Survey (SF-
36), та «об’єктивну», тобто оцінку дослідником 
клінічно-лабораторно-інструментальних показників 
хворих до і після завершення курсу лікування за 
такими критеріями: 1) відмінний результат – одужання; 
2) добрий результат – значне поліпшення, більшість 
показників нормалізувалися; 3) задовільний результат 
– незначне поліпшення, деякі показники поліпшилися; 
4) поганий результат – без поліпшення; 5) дуже 
поганий результат – погіршення, трансформація в 
онкологічну недугу чи смерть.

Фактичний матеріал опрацьовано на персональному 
комп’ютері в програмі 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 регресії, визначення 
показників діагностичної і прогностичної цінності. 
Отримані результати представляли у вигляді М (р1; 
р2), де M – середнє арифметичне, р1 – нижня межа 
95% довірчого інтервалу середнього арифметичного, 
р2 – верхня межа 95% довірчого інтервалу середнього 
арифметичного, n – кількість обстежених у групі. 
Статистично достовірною вважали різницю, якщо р 
< 0,05.

Результати дослідження та їх обговорення. На 
першому етапі дослідження з’ясували (табл. 1), що 
позапечінкові коморбідні ураження системи кровообігу 
є в 490 (81,26 %) обстежених, а саме, у 178 хворих 
на цироз ЦП класу А, у 158 – класу В, 154 – класу С. 
Серед 490 хворих діагностовано вторинну ЦКМП у 
280 (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 %), безбольову форму 
ішемічної хвороби серця – у 1 (0,20 %). Із-поміж них 
виокремлено  хвороби, частота яких достовірно 
зростала, та визначено їх як синтропічні – вторинна 
ЦКМП (у 45,69 % хворих класу А, у 56,25 % класу В, 

у 65,79 % класу С) і стійка артеріальна гіпотензія 
(у 16,67 % хворих класу А, у 26,11 % класу В, у 
44,74 % класу С). 

Таблиця 1 
Частота ураження системи кровообігу у хворих на цироз 
печінки та її залежність від тяжкості основної хвороби  

за класом C. G. Child – R. N. Pugh (n; %; р)

№ 
з/п

Ураження 
системи 

кровообігу

Загальна 
кількість 
хворих 

Кількість хворих на ЦП 
залежно від тяжкості основної 
хвороби за класом C. G. Child –  

R. N. Pugh
Клас А, 
n = 210

Клас В, 
n = 203

Клас С, 
n = 190

n % n % n % n %

1 ЦКМП
280 57,50 n = 116 n = 181 125* 

# 65,79
53 45,69 102* 56,35

2 Артеріальна 
гіпертензія 180 36,73 105 50,00 49* 24,14 26* # 13,68

3 Артеріальна 
гіпотензія 173 35,31 35 16,67 53* 26,11 85* # 44,74

4

Пост-
інфарктний 
кардіо-
склероз

11 2,24 3 1,43 5 2,46 3 1,58

5 Стенокардія 8 1,63 2 0,95 4 1,97 2 1,05

6 Набуті вади 
серця 3 0,61 1 0,48 2 0,99 0 0,00

7

Безбольова 
форма 
ішемічної
хвороби 
серця

1 0,20 0 0,00 1 0,49 0 0,00

8

Коморбідні 
ураження 
системи 
кровообігу

490 81,26 178 84,76 158 77,83 154 81,05

9
Хворі на 
цироз 
печінки

603 100,00 210 100,00 203 100,00 190 100,00

Примітки: * – статистично достовірна різниця порівняно 
з показником у класі А, p < 0,05; # – статистично достовірна 
різниця порівняно з показником у класі В, p < 0,05.

Отже, отримані результати вказують на те, що 
коморбідні ураження системи кровообігу є у 490 (81,26 
%) хворих на ЦП, серед яких ЦКМП та стійка артеріальна 
гіпотензія є синтропічними.

Відповідно до другого етапу, вивчаючи деякі 
патогенетичні механізми виникнення вторинної ЦКМП 
і стійкої артеріальної гіпотензії, ми з’ясували роль деяких 
гуморально-метаболічних чинників (табл. 2). Найбільший 
вміст цГМФ фіксували у крові хворих на ЦП та синтропічну 
артеріальну гіпотензію (90,17 нмоль/мл (82,93 нмоль/
мл; 97,41 нмоль/мл)), дещо менший – у хворих на ЦП 
та синтропічну ЦКМП (65,19 нмоль/мл (60,80 нмоль/
мл; 69,57 нмоль/мл)),  найменший – у хворих ГП (52,69 
нмоль/мл (46,33 нмоль/мл; 59,04 нмоль/мл)), що 
підтверджує участь надпродукування NO у формуванні 
системної вазодилятації, є безпосередньою причиною 
артеріальної гіпотензії та кардіотоксичності. 
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Таблиця 2
Уміст деяких гуморально-метаболічних чинників у крові 

хворих на цироз печінки зі синтропічними вторинною 
цирозною кардіоміопатією та артеріальною гіпотензією, 

групи порівняння та добровольців  
контрольної групи (n; %; р)

№
з/п

Гумо-
рально-
мета-

болічні 
чинники

ДГ
ГП,

n = 25
КГ,

n = 17ДГ А
n =30

ДГ Б
n = 27

1
цГМФ, 
нмоль/
мл

n = 26
90,17 (82,93; 

97,41) * # ^

n = 23
39,70 

(26,25; 
53,15)

52,69 
(46,33; 
59,04)

 65,19 (60,80; 
69,57)* #

2 Е-1,  
пг/мл

16,10 (11,86; 
20,34)* #

n = 20 n = 23
0,78 (0,24; 

1,33)5,39 (1,11; 
9,67) * # ^

0,58 
(0,08; 
1,25)

3 Ренін, 
пг/мл

n = 28
161,40 

(98,35; 224,45) 

* # ^

40,83 
(18,77; 
62,90)

21,55 
(18,46; 
24,64)

301,46 
(218,00; 

384,92) * #

4
Альдо-
стерон, 
пг/мл

n = 28
655,54 (509,81; 

801,28) * # ^

140,84 
(100,32; 
181,37) 

96,24 
(72,69; 
119,79)

448,25 
(318,47; 

578,04) * #

5 МНП, 
пг/мл

n = 28
592,67 (354,48; 

830,86) * # ^

251,14 
(149,94; 
352,36)

170,09 
(86,79; 
253,39)

1115,23 
(760,63; 

1469,83) * #

Примітки: * – статистично достовірна різниця порівняно з 
КГ, р < 0,05; # – статистично достовірна різниця порівняно з ГП, 
р < 0,05; ^ – статистично достовірна різниця порівняно з ДГ А, 
р < 0,05.

Найбільший вміст Е-1 виявлено у крові хворих на 
ЦП та синтропічну ЦКМП (16,10 пг/мл (11,86 пг/мл; 
20,34 пг/мл)), дещо менший – у хворих на ЦП та 
синтропічну артеріальну гіпотензію (5,39 пг/мл (1,11 
пг/мл; 9,67 пг/мл)),  найменший – у хворих ГП (0,58 
пг/мл (0,08 пг/мл; 1,25 пг/мл)), що свідчить про участь 
Е-1 у виникненні передусім ЦКМП через формування 
дисфункції ЛШ, а також про безпосередню токсичну 
дію на серцевий м’яз. Е-1, впливаючи на кров’яне русло, 
провокує виникнення артеріальної гіпотензії через 
надмірний вплив метаболіту на ендотеліальні рецептори 
ЕВ, що потенціюють синтез вазореляксантів. 

Найбільший вміст реніну виявлено у крові хворих 
на ЦП та синтропічну ЦКМП (301,46 пг/мл (218,00 пг/
мл; 384,92 пг/мл)), дещо менший – у хворих на ЦП та 
синтропічну артеріальну гіпотензію (161,40 пг/мл (98,35 
пг/мл; 224,45 пг/мл)),  найменший – у хворих ГП (40,83 
пг/мл (18,77 пг/мл; 62,90 пг/мл)), що вказує на участь 
РААС у фіброзуванні серцевого м’яза, яке призводить 
до периваскулярної компресії, зменшення вінцевого 
резерву, ремоделювання і зниження еластичності міокарда 
та, як наслідок, діастолічної дисфункції, формування 
асциту й патологічного венозного застою. 

Найбільший вміст альдостерону зафіксовано у хворих 
на ЦП та синтропічну артеріальну гіпотензію (655,54 

пг/мл (509,81 пг/мл; 801,28 пг/мл)), дещо менший – у 
хворих на ЦП та синтропічну ЦКМП (448,25 пг/мл 
(318,47 пг/мл; 578,04 пг/мл)), найменший – у хворих 
ГП (140,84 пг/мл (100,32 пг/мл; 181,37 пг/мл)), що 
віддзеркалює ключову роль вторинного гіперальдостеронізму 
у виникненні патологічної гемодинаміки за умов ЦП 
зі збільшеним об’ємом крові, значна частина якої 
депонується в судинах черевної порожнини, та, як 
наслідок, різко зменшеним ефективним об’ємом крові. 
Ураження серця в цьому випадку найімовірніше спричинене 
перевантаженням його об’ємом крові. 

Достовірно найбільший вміст МНП фіксували у 
хворих на ЦП та синтропічну ЦКМП (1115,23 пг/мл 
(760,63 пг/мл; 1469,83 пг/мл)), менший – у хворих на 
ЦП та синтропічну артеріальну гіпотензію (592,67 пг/
мл (354,48 пг/мл; 830,86 пг/мл)), найменший – у хворих 
ГП (251,14 пг/мл (149,94 пг/мл; 352,36 пг/мл)). У хворих 
на ЦП та синтропічну ЦКМП МНП продукує ЛШ у 
відповідь на міокардіальний стрес з метою зменшення 
ефективного об’єму крові (посилення судинної проникності), 
пригнічення викиду катехоламінів, він безпосередньо 
впливає на стінки судин, спричинюючи їх вазодилятацію, 
що поглиблює уже ушкоджену гемодинаміку та додатково 
уражає серце. 

Виявлено, що у хворих на ЦП і ЦКМП всі гуморально-
метаболічні чинники взаємозв’язані. Серед усіх 
досліджуваних нами груп лише у хворих на ЦКМП 
найбільша кількість реніну супроводжує синтез 1,00 
пг/мл альдостерону (β-коефіцієнт 0,40), як і найбільша 
кількість альдостерону виділяється одночасно з 1,00 
пг/мл МНП (β-коефіцієнт 1,83) і наявний зв’язок між 
продукцією МНП і Е-1 (β-коефіцієнт 0,01) й альдостероном 
і Е-1 (β-коефіцієнт -0,02). У хворих на ЦП й артеріальну 
гіпотензію спостерігається синтез найбільшої кількості 
реніну паралельно з виділенням 1,00 пг/мл МНП 
(β-коефіцієнт 1,96), синтез найбільшої кількості цГМФ 
у відповідь на виділення 1,00 пг/мл Е-1 (β-коефіцієнт 
4,45) і синтез майже такої ж, як у хворих на ЦП і ЦКМП, 
кількості цГМФ – у відповідь на виділення 1,00 пг/мл 
альдостерону (β-коефіцієнт 7,38). У хворих на ЦП без 
синтропічного ураження системи кровообігу не виявлено 
зв’язку між виділенням альдо стерону та Е-1, як і між 
Е-1 і цГМФ, МНП і Е-1, МНП і альдостероном та МНП 
і реніном. Але у хворих ГП констатовано синтез найбільшої 
кількості цГМФ паралельно з виділенням 1,00 пг/мл 
реніну (β-коефіцієнт 0,60), як і з виділенням 1,00 пг/мл 
МНП (β-коефіцієнт 4,78) та Е-1 паралельно із 1,00 пг/
мл реніну (β-коефіцієнт -25,07).

За допомогою дослідження ВСР (табл. 3) ми виявили 
достовірно вищі показники ЧСС у хворих обох ДГ 
порівняно з показниками у ГП: у хворих на ЦП та ЦКМП 
– 88,50 уд./хв (85,11 уд./хв; 91,89 уд./хв), у хворих на 
ЦП та стійку артеріальну гіпотензію – 88,09 уд./хв (84,58 
уд./хв; 91,61 уд./хв), у ГП – 69,44 уд./хв (66,71 уд./хв; 
72,18 уд./хв). Часовий аналіз ВСР показав достовірно 
нижчу середню, максимальну та мінімальну тривалість 
інтервалів NN і аваріабельний серцевий ритм, що є 
проявом зниження активності парасимпатичного відділу 
ВНС у хворих ДГ.
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Результати спектрального аналізу ВСР у хворих ДГ 
вказують на достовірно нижчу загальну спектральну 
потужність у них, ніж у хворих ГП: показник ТР у ДГ 
А – 345,72 мс2/Гц (295,04 мс2/Гц; 396,41 мс2/Гц), у ДГ 
Б – 334,60 мс2/Гц (228,48 мс2/Гц; 440,24 мс2/Гц), у ГП 
– 1696,64 мс2/Гц (1413,76 мс2/Гц; 1979,53 мс2/Гц), що 
свідчить про зниження сумарного вегетативного впливу 
на серцевий ритм. Структура спектрограми має свої 
особливості залежно від варіанта синтропічного ураження 
системи кровообігу: у хворих на ЦП зі синтропічною 
ЦКМП зафіксовано одночасну активацію симпатичного 
відділу ВНС з надмірним впливом гуморально-метаболічних 
механізмів (HF = 13,15 % (9,60 %; 16,69 %), LF = 23,18 
% (21,12 %; 25,25 %), VLF = 63,26 % (59,33 %; 67,20 
%)), у хворих на ЦП зі синтропічною стійкою артеріальною 
гіпотензією – переважання лише центральних ерготропних 
повільних хвиль другого порядку (HF = 8,30 % (6,72 
%; 9,89 %), LF = 18,27 % (16,19 %; 20,35 %), VLF = 73,43 
% (70,73 %; 76,12 %)). Коефіцієнт К30:15, обчислений 
під час проби з навантаженням, підтверджує зниження 
парасимпатичної активності ВНС у хворих на ЦП як 
із синтропічною ЦКМП – дорівнює 1,04 (1,03; 1,06), 
так і з синтропічною стійкою артеріальною гіпотензією 
– 1,03 (1,02; 1,05); у ГП – 1,19 (1,16; 1,22).

Таблиця 3
Варіабельність серцевого ритму у хворих  

на цироз печінки зі синтропічними вторинною цирозною 
кардіоміопатією та артеріальною гіпотензією, групи 

порівняння та добровольців контрольної групи (n; %; р)

№
з/п

Показник 
ВСР

ДГ
ГП,

n = 45
КГ,

n = 26ДГ А,
n = 54

ДГ Б,
n = 50

1 2 3 4 5 6

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)

2 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)

3 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)

4 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)

5 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)

6 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)

7 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)

8 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)

9 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) 

10 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)

1 2 3 4 5 6

11 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)

12 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: * – статистично достовірна різниця порівняно з 
КГ, р < 0,05; # – статистично достовірна різниця порівняно з ГП, 
р < 0,05; ^ – статистично достовірна різниця порівняно з ДГ А, 
р < 0,05.

Як бачимо, у хворих на ЦП зі синтропічними 
ураженнями системи кровообігу зафіксовано вегетативний 
дисбаланс, що характеризується низькою сумарною 
активністю вегетативного впливу на серцевий ритм 
і особливою динамікою показників відсоткової структури 
загальної спектральної потужності: у хворих на ЦП 
зі синтропічною ЦКМП (ДГ А) основними чинниками 
регулювання є гуморально-метаболічні впливи – 
розбалансування в системі місцевих ендотелійзалежних 
сполук із надвиробництвом Е-1, гіперактивність РААС 
із надмірною кількістю реніну, а також збільшений 
вміст МНП, із одночасною симпатикотонією та 
зниженням активності парасимпатичної ВНС, у хворих 
на ЦП зі синтропічною артеріа льною гіпотензією (ДГ 
Б) – лише гумо рально-мета болічні впливи – ендотеліальна 
дисфункція зі збільшеним вмістом цГМФ і 
гіперальдостеронізм паралельно з недостатністю як 
симпатичного, так і парасимпатичного відділів ВНС.

На третьому етапі дослідження за допомогою 
ультразвукової доплер-кардіографії (табл. 4) виявлено, 
що у хворих на ЦП зі синтропічною ЦКМП достовірно 
більші, ніж у хворих з ГП, 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)), ТЗС ЛШ 
(1,04 см (1,01 см; 1,07 см) проти 0,92 см (0,89 см; 0,95 
см)), а отже, ІММ ЛШ (131,41 г/см3 (124,21 г/см3; 
138,61 г/см3) проти 94,46 г/см3 (88,65 г/см3; 100,27 г/
см3)). Усе це виявляється патологічними варіантами 
ремоделювання ЛШ у 53,03 % хворих цієї категорії, 
а саме – концентричним ремоделюванням (19,70 %), 
концентричною (24,24 %) та ексцентричною (9,09 %) 
гіпертрофією ЛШ. 

Показник ступеня ефективності роботи серцевого 
м’яза під час скорочення серця ФВ у хворих на ЦП 
зі синтропічною ЦКМП достовірно менший, ніж у 
хворих на ЦП без ураження системи кровообігу (65,06 
% (63,96 %; 66,16 %) проти 70,85 % (69,43 %; 72,28 
%)). У ДГ виявлено збільшений УО ЛШ (у ДГ А 77,62 
мл (75,57 мл; 79,67 мл), у ГП – 71,44 мл (66,83 мл; 
76,06 мл)) і відповідно ХО (у ДГ А – 6,18 л/хв (5,87 
л/хв; 6,50 л/хв), у ГП – 4,76 л/хв (4,45 л/хв; 5,08 л/хв)) 
та СІ (у ДГ А – 3,38 л/хв×м2 (3,18 л/хв×м2; 3,57 л/
хв×м2), у ГП 2,66 л/хв×м2 (2,49 л/хв×м2; 2,84 л/хв×м2)). 
Діастолічна функція у хворих на ЦП зі синтропічною 

Закінчення табл. 3
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ЦКМП порушена, що відображає нижчий коефіцієнт 
Е/А (0,96 (0,92; 1,00) проти 1,50 (1,45; 1,54)). Індекс 
функціональної спроможності міокарда (індекс C. 
Tei) – достовірно більший (0,64 (0,62; 0,66) проти 0,49 
(0,47; 0,50)), що свідчить про наявність серцевої 
дисфункції у хворих цієї категорії. 

Статистичний аналіз вибірок показників ультра-
звукового доплер-кардіографічного обстеження хворих 
на ЦП зі синтропічною ЦКМП дозволив виокремити 
індекс С. Теі, як показник, що найбільш точно й 
комплексно відображає динаміку структурних і 
функціональних порушень серця за умов ЦКМП, та 
класифікувати ЦКМП за ступенями тяжкості: І ступінь 
ЦКМП діагностується в тому випадку, якщо індекс 
С. Теі 0,50–0,59, ІІ ступінь тяжкості – 0,60–0,69, ІІІ 
ступінь – якщо показник становить 0,70 і більше. 

Таблиця 4
Структура міокарда та показники функції лівого шлуночка 

у хворих на цироз печінки зі синтропічною вторинною 
цирозною кардіоміпатією, групи порівняння і добровольців 

контрольної групи (n; %; р)

№
з/п

Показники 
ехокарді о-

графії

Показники структури і функції ЛШ у хворих 
на ЦП та добровольців КГ

ДГ А,
n = 66

ГП,
n = 23

КГ,
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 ТЗС ЛШ, 
см

1,04 (1,01; 1,07) 

* # 0,92 (0,89; 0,95)0,92 (0,86; 0,96)

5 ММ ЛШ, г 240,21 (229,34; 
251,08) * #

168,84 (159,16; 
178,52)

168,12 (156,32; 
179,93)

6 ІММ ЛШ, 
г/см3

131,41 (124,21; 
138,61) * #

94,46 (88,65; 
100,27)

92,29 (83,66; 
100,93)

7 ФВ ЛШ, % 65,06 (63,96; 
66,16) * #

70,85 (69,43; 
72,28)

70,56 (68,48; 
72,63)

8 УО ЛШ, мл 77,62 (75,57; 
79,67) *

71,44 (66,83; 
76,06)

72,57 (65,70; 
79,44)

9 ХО ЛШ, 
л/хв

6,18 (5,87; 6,50) 

* # 4,76 (4,45; 5,08)4,89 (4,48; 5,29)

10 СІ ЛШ,  
л/хв×м2

3,38 (3,18; 3,57) 
* # 2,66 (2,49; 2,84)2,69 (2,41; 2,97)

11 Е/А 0,96 (0,92; 1,00) 
* # 1,50 (1,45; 1,54)1,52 (1,46; 1,59)

12 Індекс  
С. Теі

0,64 (0,62; 0,66) 
* # 0,49 (0,47; 0,50)0,48 (0,47; 0,50)

Примітки: * – статистично достовірна різниця порівняно з 
КГ, р < 0,05; # – статистично достовірна різниця порівняно з ГП, 
р < 0,05.

Із наростанням класу тяжкості ЦП (табл. 5) 
гіпертрофуються міжшлуночкова перегородка і ЛШ, 
який у декомпенсованих хворих дилятується. Із 
погіршенням ЦП достовірно збільшується і кількість 
випадків ремодельованого ЛШ (у 30,44 % хворих 
класу А, у 54,54 % класу В, у 76,19 % класу С). Структура 
ЛШ змінюється у декілька етапів і за двома варіантами: 
нормальна геометрія трансформується або у концентричне 

ремоделювання ЛШ з нормальним ІММ ЛШ і 
гіпертрофованою стінкою ЛШ та надалі – у концентричну 
гіпертрофію з високим ІММ ЛШ і гіпертрофованою 
стінкою ЛШ, або в ексцентричну гіпертрофію ЛШ з 
високим ІММ ЛШ та нормальною стінкою ЛШ. Ми 
виявили достовірне зростання УО ЛШ (у хворих класу 
А – 74,79 мл (70,42 мл; 79,17 мл), класу В – 75,81 мл 
(73,02 мл; 78,60 мл), класу С – 82,62 мл (80,02 мл; 
85,23 мл)) та його похідних величин паралельно зі 
збільшенням класу тяжкості ЦП. Зафіксовано зниження 
співвідношення Е/А (у хворих класу А – 1,07 (1,02; 
1,13), класу В – 0,89 (0,84; 0,93), класу С – 0,91 (0,83; 
0,99)) та зростання міокардіального індексу C. Tei (у 
хворих класу А – 0,59 (0,56; 0,63), класу В – 0,61 (0,60; 
0,62), класу С – 0,71 (0,70; 0,73)), що свідчить про 
наростання дисфункції міокарда та є прогностично 
несприятливим чинником.

Таблиця 5
Структура міокарда та показники функції лівого шлуночка 

у хворих на цироз печінки зі синтропічною вторинною 
цирозною кардіоміопатією залежно  

від класу тяжкості цирозу печінки (n; %; р)

№
з/п

Показники 
ехокарді о-

графії

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 ТЗС ЛШ, 
см

0,99 (0,94; 
1,03)

1,04 (0,98; 
1,09)

1,11 (1,05; 
1,17) *

5 ММ ЛШ, г 212,01 (200,51; 
223,52)

225,84 (213,30; 
238,38)

286,14 (269,23; 
303,05) * #

6 ІММ ЛШ, 
г/см3

112,52 (105,40; 
119,64)

125,07 (116,67; 
133,48) *

158,75 (145,29; 
172,20) * #

7 ФВ ЛШ, % 66,75 (64,68; 
68,82)

65,12 (63,20; 
67,03)

63,16 (61,49; 
64,82) *

8 УО ЛШ, мл 74,79 (70,42; 
79,17)

75,81 (73,02; 
78,60)

82,62 (80,02; 
85,23) * #

9 ХО ЛШ, 
л/хв

5,26 (4,94; 
5,59)

5,75 (5,46; 
6,06) *

7,64 (7,22; 
8,07) * #

10 СІ ЛШ,  
л/хв×м2

2,79 (2,60; 
2,97)

3,18 (2,98; 
3,38) *

4,22 (3,94; 
4,51) * #

11 Е/А 1,07 (1,02; 
1,13)

0,89 (0,84; 
0,93) * 

0,91 (0,83; 
0,99) * 

12 Індекс  
С. Теі

0,59 (0,56; 
0,63)

0,61 (0,60; 
0,62)

0,71 (0,70; 
0,73) * #

Примітки: * – статистично достовірна різниця порівняно  
з класом А, р < 0,05; # – статистично достовірна різниця 
порівняно з класом В, р < 0,05.

Отримана за допомогою ДМАТ інформація (табл. 
6) про добовий профіль АТ вказує на достовірно нижчі 
показники АТ у хворих ДГ Б порівняно з показниками 
в ГП: середній за добу САТ у хворих ДГ становить 
102,28 мм рт. ст. (100,44 мм рт. ст.; 104,12 мм рт. ст.), 
у хворих ГП – 120,76 мм рт. ст. (117,78 мм рт. ст.; 
123,74 мм рт. ст.), середній за добу ДАТ – 59,35 мм 
рт. ст. (58,14 мм рт. ст.; 60,56 мм рт. ст.) і 74,81 мм 
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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 хворих на ЦП зі 
синтропічною артеріальною гіпотензією достовірно 
нижчі, ніж у ГП, а їх ГІЧ – достовірно вищі, що вказує 
на порушення у системі регулювання АТ. У хворих 
на ЦП зі синтропічною артеріальною гіпотензією 
зафіксовано порушення циркадного ритму АТ, що 
виявляється недостатнім зниженням АТ в пасивний 
період доби порівняно з активним. ДІ САТ у хворих 
ДГ становить 7,52 % (6,36 %; 8,67 %) проти 9,62 % 
(8,32 %; 10,92 %) у хворих ГП, ДІ ДАТ у ДГ – 10,58 
% (8,82 %; 12,34 %) проти 13,00 % (10,94 %; 15,06 
%) у ГП. Отримані результати демонструють порушення 
співвідношення показників АТ за активний удень і 
пасивний уночі період, яке в нормі має становити 
10,0–20,0 %. Виявлено також достовірно нижчу 
варіабельність АТ у хворих на ЦП зі синтропічною 
стійкою артеріальною гіпотензією, ніж у хворих ГП: 
ІВ – 10,37 мм рт. ст. (9,83 мм рт. ст.; 10,91 мм рт. ст.) 
проти 12,43 мм рт. ст. (11,35 мм рт. ст.; 13,51 мм рт. 
ст.) відповідно та ІВ ДАТ – 8,65 мм рт. ст. (8,18 мм 
рт. ст.; 9,12 мм рт. ст.) проти 10,76 мм рт. ст. (9,57 мм 
рт. ст.; 11,96 мм рт. ст.) відповідно. 

Таблиця 6
Середньодобовий артеріальний тиск, часові індекси, 
добовий ритм і варіабельність артеріального тиску  

у хворих на цироз печінки зі синтропічною артеріальною 
гіпотензією, групи порівняння та добровольців 

контрольної групи (n; %; р)

№
з/п

Показники 
ДМАТ

ДГ Б,
n = 89

ГП,
n = 21

КГ,
n = 26

1 2 3 4 5

1 САТ сер, 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 ДАТ сер,  
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 АТс сер,  
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 ПАТ сер, мм 
рт. ст.

n = 88
45,81 (42,54; 

49,08)
49,92 (46,46; 

53,39)43,22 (41,40; 
45,03) #

1 2 3 4 5

11 САТ АП,  
мм рт. ст.

105,62 (103,83; 
107,41) * #

124,52 (121,39; 
127,65)

131,23 (127,72; 
134,74)

12 САТ ПП,  
мм рт. ст.

97,80 (95,84; 
99,77) * #

113,71 (110,10; 
117,33)

116,42 (112,77; 
120,08)

13 САТ ДІ, % 7,52 (6,36; 
8,67) * #

9,62 (8,32; 
10,92)

11,19 (9,46; 
12,93)

14 ДАТ АП,  
мм рт. ст.

61,98 (60,77; 
63,19) * #

78,14 (75,56; 
80,73)

80,12 (77,66; 
82,57)

15 ДАТ ПП,  
мм рт. ст.

55,34 (53,91; 
56,78) * #

68,76 (65,09; 
72,43)

67,77 (64,87; 
70,67)

16 ДАТ ДІ, % 10,58 (8,82; 
12,34)

3,00 (10,94; 
15,06)

15,35 (12,33; 
18,37)

17 САТ ІВ,  
мм рт. ст.

10,37 (9,83; 
10,91) * #

12,43 (11,35; 
13,51)

13,42 (12,19; 
14,65)

18 ДАТ ІВ,  
мм рт. ст.

8,65 (8,18; 
9,12) * #

10,76 (9,57; 
11,96)

10,54 (9,72; 
11,36)

Примітки: * – статистично достовірна різниця порівняно з 
КГ, р < 0,05; # – статистично достовірна різниця порівняно з ГП, 
р < 0,05.

Статистичне опрацювання вибірок показників ДМАТ 
дає змогу виділити АТсд як показник, що найбільш 
точно відображає динаміку АТ, а тому його доцільно 
використовувати для класифікування стійкої артеріальної 
гіпотензії на ступені тяжкості: І ступінь тяжкості за 
умов, коли АТсд, визначений методом ДМАТ – 76–80 
мм рт. ст., ІІ ступінь – 70–75 мм рт. ст., ІІІ ступінь – 
показник менший ніж 70 мм рт. ст. 

Одночасно з наростанням тяжкості ЦП (табл. 7) 
поглиблюється стійка артеріальна гіпотензія: достовірно 
знижуються показники САТ (у хворих класу А – 108,23 
мм рт. ст. (105,49 мм рт. ст.; 110,98 мм рт. ст.), класу В 
– 101,67 мм рт. ст. (99,55 мм рт. ст.; 103,78 мм рт. ст.), 
класу С – 96,76 мм рт. ст. (93,34 мм рт. ст.; 100,17 мм 
рт. ст.)); ДАТ (у хворих класу А – 62,73 мм рт. ст. (61,35 
мм рт. ст.; 64,12 мм рт. ст.), класу В – 60,37 мм рт. ст. 
(58,35 мм рт. ст.; 62,38 мм рт. ст.), класу С – 54,79 мм 
рт. ст. (52,90 мм рт. ст.; 56,68 мм рт. ст.)); АТс (у хворих 
класу А – 77,50 мм рт. ст. (76,43 мм рт. ст.; 78,57 мм 
рт. ст.), класу В – 73,93 мм рт. ст. (72,26 мм рт. ст.; 75,61 
мм рт. ст.), класу С – 69,10 мм рт. ст. (67,49 мм рт. ст.; 
70,72 мм рт. ст.)) та їх ІЧ, а їх ГІЧ зростають. 

Таблиця 7
Середньодобовий артеріальний тиск, часові індекси, 
добовий ритм і варіабельність артеріального тиску  

у хворих на цироз печінки з артеріальною гіпотензією 
залежно від тяжкості цирозу печінки (n; %; р)

№
з/п

Показники 
ДМАТ Клас А, n = 30 Клас В, n = 30 Клас С, n = 29

1 2 3 4 5

1 САТ сер, 
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) #

Закінчення табл. 6
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1 2 3 4 5

4 ДАТ сер, 
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 АТс сер, 
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 ПАТ сер, 
мм рт. ст.

n = 29
41,33 (38,91; 

43,76)
42,59 (38,91; 

46,26)45,79 (42,37; 
49,21) *

11
САТ сер 
АП,  
мм рт. ст.

110,93 (108,34; 
113,52) * #

105,03 (102,61; 
107,46) #

100,72 (97,37; 
104,08)

12
САТ сер 
ПП,  
мм рт. ст.

103,70 (100,06; 
107,34) * #

95,77 (93,70; 
97,83)

n = 27
93,52 (90,03; 

97,01)

13 САТ ДІ,  
% 6,50 (4,09; 8,91) 8,53 (6,77; 

10,30) 7,52 (5,58; 9,45)

14
ДАТ сер 
АП,  
мм рт. ст.

64,83 (63,34; 
66,33) #

63,37 (61,33; 
65,41) #

57,59 (55,67; 
59,50)

15
ДАТ сер 
ПП,  
мм рт. ст.

59,10 (56,91; 
61,29) * #

55,13 (52,86; 
57,40) #

n = 27
51,41 (48,95; 

53,87)

16 ДАТ ДІ,  
%

8,87 (5,39; 
12,34)

13,03 (10,36; 
15,71)

9,83 (6,74; 
12,91)

17 САТ ІВ, 
мм рт. ст.

10,87 (9,69; 
12,04)

10,13 (9,47; 
10,80)

10,10 (9,13; 
11,08)

18 ДАТ ІВ, 
мм рт. ст.

9,17 (8,16; 
10,18) 8,73 (8,08; 9,39) 8,03 (7,26; 8,81)

Примітки: * – статистично достовірна різниця порівняно 
з результатами у хворих класу В, р < 0,05; # – статистично 
достовірна різниця порівняно з результатами у хворих класу С, 
р < 0,05.

АТ окремо за активний і пасивний періоди достовірно 
знижується паралельно з наростанням тяжкості ЦП, 
і відповідно ДІ САТ та ДІ ДАТ практично однакові 
на всіх стадіях  хвороби, що вказує на порушений 
циркадний ритм АТ. Виміряна нами варіабельність 
АТ не залежить від класу тяжкості ЦП і залишається 
практично однаковою на всіх стадіях хвороби печінки. 

Отже, у хворих на ЦП зі синтропічною ЦКМП 
ехокардіографічно виявлено типові структурні зміни 
серця, діастолічну дисфункцію, підвищені УО, ХО, 
СІ та індекс C. Tei, що його виокремлено як найбільш 
комплексний, базуючись на показниках якого класифіко-
вано вторинну ЦКМП за ступенями тяжкості. Констатовано, 
що паралельно з декоменсуванням ЦП гіпе ртро фуються 
міжшлуночкова перегородка і стінка ЛШ, який надалі 

дилятується, достовірно підвищуються показники 
систолічної функції ЛШ, посилюється діастолічна 
дисфукція ЛШ, зростає індекс С. Теі ЛШ. У хворих 
на ЦП зі синтропічною стійкою артеріальною гіпотензією 
порушений добовий ритм АТ. Виокремлено АТсд як 
показник, що найбільш точно відображає динаміку 
АТ, і відповідно до його величини синтропічну стійку 
артеріальну гіпотензію класифіковано на три ступені 
тяжкості. Доведено, що декомпенсування ЦП 
супроводжується достовірним посиленням синтропічної 
стійкої артеріальної гіпотензії з порушенням добового 
ритму АТ на всіх етапах хвороби печінки.

Висновки. У 81,26 % хворих на цироз печінки є 
коморбідні ураження органів системи кровообігу, 
серед яких вторинна цирозна кардіоміопатія, виявлена 
у 57,50 %, і стійка артеріальна гіпотензія – у 35,31 
%, є синтропічними. 

Для хворих на цироз печінки зі синтропічною 
вторинною цирозною кардіоміопатією характерні 
активація гуморально-метаболічних чинників зі 
збільшенням вмісту реніну, ендотеліну-1 і мозкового 
натрійуретичного пептиду у крові та симпатикотонія, 
для хворих на цироз печінки зі синтропічною 
артеріальною гіпотензією – збільшення вмісту 
циклічного гуанозинмонофосфату і гіпер альдостеро-
нізм із пригніченням симпатичного та парасимпатич-
ного відділів вегетативної нервової системи.

У хворих на цироз печінки зі 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, і ці показники достовірно 
погір шуються паралельно з наростанням тяжкості 
цирозу печінки; доведено здатність індексу C. 
Tei відображати тяжкість ураження серця і 
доцільність його застосування для класифікації 
вторинної цирозної кардіоміопатії на ступені 
тяжкості (І ступінь тяжкості – 0,50–0,59, ІІ ступінь 
– 0,60–0,69, ІІІ ступінь ≥0,70). 

У хворих на цироз печінки та синтропічну стійку 
артеріальну гіпотензію наявні знижене співвідношення 
між артеріальним тиском у денний і нічний періоди 
та низька варіабельність артеріального тиску; із 
наростанням тяжкості цирозу поглиблю ється 
артеріальна гіпотензія з порушеним добовим ритмом 
і варіабельністю тиску на всіх 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 – 70–75 мм рт. ст., ІІІ ступінь – менше  
70 мм рт. ст.). 

Закінчення табл. 7
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Синтропічні ураження серцево-судинної системи  
у хворих на цироз печінки: виелімінування; деякі патогенетичні механізми; 
характеристика й особливості; клінічні маркери, їх прогностична цінність; 

обґрунтування та ефективність модифікованого лікування  
(повідомлення перше)

М. Л. Фармага, М. О. Абрагамович, О. О. Абрагамович

Вступ. Коморбідні синтропічні ураження системи кровообігу у хворих на цироз печінки, що часто призводять 
до летальних наслідків, вимагають усебічного дослідження. 

Мета. Виелімінувати у хворих на цироз печінки синтропічні ураження серцево-судинної системи, з’ясувати 
деякі їх патогенетичні механізми, характер і особливості, клінічні маркери з прогностичною цінністю, 
обґрунтувати й оцінити ефективність їх модифікованого лікування. 

Матеріали й методи. Опрацьовано медичну документацію 603 хворих на цироз печінки, з-поміж яких 
виокремлено 490 хворих із ураженням системи кровообігу, серед них – хворі з моноураженням системи 
кровообігу (дослідні групи) – 103 з цирозною кардіоміопатією, 89 – із артеріальною гіпотензією. Хворі, що 
не мали ураження системи кровообігу (113 осіб), утворили групу порівняння. На першому етапі виокремлено 
синтропічні коморбідні ураження органів кровообігу, на другому – вивчено деякі патогенетичні механізми 
їх виникнення, на третьому – охарактеризовано, класифіковано та з’ясовано їх особливості залежно від 
тяжкості цирозу печінки, на четвертому – виокремлено їх клінічні маркери, на п’ятому – обґрунтовано 
модифіковане курсове комплексне лікування хворих на цироз печінки зі синтропічними кардіоваскулярними 
ураженнями й оцінено його ефективність.

Результати. На першому етапі дослідження виявлено, що у 81,26 % хворих на цироз печінки наявні 
ураження органів системи кровообігу, серед яких вторинна цирозна кардіоміопатія (57,50 %) і стійка артеріальна 
гіпотензія (35,31 %) є синтропічними ураженнями. На другому етапі з’ясовано, що у хворих на цироз печінки 
зі синтропічними ураженнями системи кровообігу спостерігається вегетативний дисбаланс та ендотеліальна 
дисфункція. На третьому етапі визначено, що у хворих на цироз печінки зі синтропічною вторинною цирозною 
кардіоміопатією лівий шлуночок ремодельований, із діастолічною дисфункцією i підвищеним серцевим 
індексом C. Tei; ці показники погіршуються з наростанням тяжкості цирозу; індекс C. Tei доцільно застосовувати 
для класифікації вторинної цирозної кардіоміопатії на ступені тяжкості. У хворих на цироз печінки зі 
синтропічною стійкою артеріальною гіпотензією фіксували знижене співвідношення між артеріальним 
тиском у денний і нічний період та низьку варіабельність артеріального тиску; із наростанням тяжкості 
цирозу поглиблюється артеріальна гіпотензія з порушеним добовим ритмом і варіабельністю тиску на всіх 
стадіях хвороби; показник середнього артеріального тиску впродовж доби доцільно застосовувати для 
класифікування артеріальної гіпотензії за ступенями тяжкості. 

Висновки. У 81,26 % хворих на цироз печінки є коморбідні ураження органів системи кровообігу, серед 
яких вторинна цирозна кардіоміопатія (57,50 %) і стійка артеріальна гіпотензія (35,31 %) є синтропічними, 
однією з ланок патогенезу яких є активація гуморально-метаболічних чинників із порушенням у вегетативній 
нервовій системі; синтропічна вторинна цирозна кардіоміопатія і стійка артеріальна гіпотензія мають особливу 
характеристику, їх прояви погіршуються паралельно з декомпенсуванням цирозу печінки. Запропоновано 
класифікувати обидві нозології за тяжкістю.

Ключові слова: цироз печінки, цирозна кардіоміопатія, стійка артеріальна гіпотензія, патогенез, характеристика, 
маркери, лікування.

Syntropic Lesions of the Cardiovascular System in Patients With Liver Cirrhosis: 
Their Determination; Selected Pathogenetic Mechanisms;  

Characteristics and Specifics; Clinical Markers, Their Prognostic Value;  
Justification and Effectiveness of Modified Treatment (First Notice)

 
M. Farmaha, M. Abrahamovych, O. Abrahamovych

 
Introduction. Comorbid syntropic lesions of the circulatory system in patients with liver cirrhosis, although often 

fatal, are poorly studied.
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The aim of the study. To distinguish syntropic lesions of the cardiovascular system in patients with liver cirrhosis, 
to determine some of their pathogenetic mechanisms, nature, and characteristics, to determine clinical markers with 
prognostic value, to justify and evaluate the effectiveness of their modified treatment. 

Materials and methods. We processed medical records of 603 patients with liver cirrhosis and detected circulatory 
system lesions in 490 patients. Some of them had only one type of lesions (study groups): 103 patients were diagnosed 
with cirrhotic cardiomyopathy, and 89 patients were diagnosed with arterial hypotension. Patients without the 
circulatory system lesions (113 patients) formed a comparison group. The purpose of the first step of the study was 
to determine syntropic comorbid lesions of the circulatory system. The purpose of the second step was to study some 
pathogenetic mechanisms of their formation. The purpose of the third step was to characterize these lesions, classify 
them, and determine their specific characteristics related to the severity of liver cirrhosis. The purpose of the fourth 
step was to determine their clinical markers. The purpose of the fifth step was to justify a modified course of treatment 
for patients with liver cirrhosis and syntropic cardiovascular lesions as well as to assess its effectiveness.

Results. At the first step of the study, we found that 81.26 % of patients with liver cirrhosis had circulatory system 
lesions, in particular, secondary cirrhotic cardiomyopathy (57.50 % of patients with the circulatory system lesions) 
and persistent arterial hypotension (35.31 % of patients with the circulatory system lesions) as syntropic lesions. At 
the second step, we found that patients with liver cirrhosis and syntropic lesions of the circulatory system had also 
autonomic dysfunction and endothelial dysfunction. At the third step, we detected left ventricular remodeling in 
patients with liver cirrhosis and syntropic secondary cirrhotic cardiomyopathy, along with diastolic dysfunction and 
elevated S. Tei-index scores; these indicators worsened in parallel with the increase in the severity of cirrhosis; S. 
Tei-index scores should be used to classify secondary cirrhotic cardiomyopathy by severity. Patients with liver 
cirrhosis and syntropic persistent arterial hypotension had reduced ratio between blood pressures during the day and 
at night, low variability in blood pressure; in parallel with the increase in the severity of cirrhosis, arterial hypotension 
progressed with a disturbed circadian rhythm and pressure variability at all stages of the disease; the indicator of 
average daily arterial pressure should be used to classify arterial hypotension by severity. 

Conclusions. 81.26 % of patients with liver cirrhosis had comorbid lesions of the circulatory system, including 
secondary cirrhotic cardiomyopathy (57.50 %) and persistent arterial hypotension (35.31 %) as syntropic lesions; 
the activation of humoral and metabolic factors with disorders of the autonomic nervous system is one of the links 
in the pathogenesis of these syntropic lesions; syntropic secondary cirrhotic cardiomyopathy and persistent arterial 
hypotension have their specific characteristics, their manifestations worsen in parallel with the decompensation of 
liver cirrhosis, it is proposed to classify both diseases by severity. 

Keywords: liver cirrhosis, cirrhotic cardiomyopathy, persistent arterial hypotension, pathogenesis, characteristics, 
markers, treatment. 
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Особливості порушення ліпідного обміну, 
ліпідотранспортної системи та системного 
запалення  у практично здорових жінок  
залежно від звички куріння

Вступ. Як відомо, найбільшу увагу дослідників і 
кардіологів-клініцистів, що розв’язують проблему 
ішемічної хвороби серця (ІХС), привертає гострий 
коронарний синдром (ГКС) у жінок, частота якого 
істотно збільшилася, має відмінності у причинах 
виникнення та особливостях ускладнень, у тому числі 
інфаркту міокарда (ІМ) та раптової смерті [15]. 
Одностайно дійшли розуміння важливості того, що 
у виникненні  ГКС ключову роль відіграють фактори 
ризику (ФР), які упродовж тривалого часу можуть 
не виявлятися клінічно, але швидко призводять до 
незворотних атеросклерозних уражень судин  [12]. 
Насамперед ідеться про атерогенну дисліпідемію 
(ДЛ) та порушення в системі транспортних протеїнів 
аполіпопротеїну A1 (АпоА1) і аполіпопротеїну В 
(АпоВ), що є одними із найпоширеніших чинників 
ризику виникнення серцево-судинних хвороб (ССХ). 

Важливим незалежним ФР виникнення ДЛ є куріння. 
Як свідчать фрагментарні дослідження [14], від куріння 
посилюється системне запалення, наростає тяжкість 
атеросклерозу та його клінічних проявів. Куріння 
визнано одним із найагресивніших  ФР виникнення 
ІХС, особливо у жінок, у яких    ризик виникнення 
ГКС на 25,0 % більший, ніж у чоловіків [11]. Як 
свідчать результати досліджень фахівців Науково-
дослідного інституту кардіології імені акад. М. Д. 
Стражеска, за останні десятиліття кількість жінок-
курців в Україні зросла вчетверо [6]. У Міжнародній 
класифікації хвороб куріння визначається як психічний 
розлад або розлад поведінки, спричинений вживанням 
тютюну. За шкалою фізичної і психічної залежності 
ця хвороба має вищий рівень, ніж залежність від 
алкоголю, амфетаміну, бензодіазепінів, канабісу, й 
поступається лише опіатам [5]. 

За результатами дослідження Finnmark Study куріння 
вважається найважливішою причиною ІМ у жінок 

віком до 55 років, що збільшує ризик його виникнення 
в 7 разів [13] і призводить до значних медико-соціальних 
втрат, економічних збитків і смертності. У деяких 
європейських країнах констатують епідемію куріння 
серед жінок і доволі високий рівень його поширеності 
(17,0 % у популяції) [10], 36,0 % – серед хворих на 
ІМ [7].  Матеріали звіту Американської асоціації серця 
свідчать про надзвичайно високу смертність серед 
жінок, спричинену гострими формами ІХС, особливо 
у тих, що курять [13]. 

Попри важливість цієї проблеми особливості 
порушення ліпідного обміну, ліпідотранспортної 
системи та системного запалення у практично здорових 
жінок залежно від звички куріння вивчені недостатньо. 

Мета дослідження. З’ясувати особливості порушення 
ліпідного обміну, ліпідотранспортної системи та 
системного запалення у практично здорових жінок 
залежно від звички куріння. 

Матеріали й методи дослідження.  Під час виконання  
роботи керувались принципами Гель сінкської декларації 
Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи 
проведення наукових медичних досліджень за участю 
людини (1964–2013), Конвенції Ради Європи про права 
людини і біомедицину (від 04.04.1997 р.), наказів МОЗ 
України № 690 від 23.09.2009 р. і № 616 від 03.08.2012 
р., наказу МОЗ України № 105 від 25.02.2011р.  «Про 
затвердження переліку шкідливих для здоров’я людини 
речовин, що входять до складу тютюнових виробів, 
виділяються з тютюновим димом під час їх куріння», 
наказу МОЗ України № 601 від 03.08.2012 р.  «Стандарти 
медичної допомоги при припиненні вживання тютюнових 
виробів», отримання схвалення комісії з питань 
біомедичної етики, дотримуючись основних положень 
GCP (1996).  

Після отримання письмової згоди на проведення 
комплексного профілактичного обстеження на кафе-
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дрі сімейної медицини факультету післядипломної 
освіти Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького у рандомізований спосіб із 
попередньою стратифікацією за жіночою статтю, 
підтвердженою відсутністю проблем зі здоров’ям, у 
дослідження залучено 75 практично здорових жінок 
(середній вік 53,38 ± 2,91 року). Перевірено також 
наявність або відсутність статусу курця  за критеріями 
американської системи спостереження за поведінковим 
чинником ризику (The Behavioral Risk Factor Surveillance 
System – BRFSS). Згідно з цією  системою особи, які 
курять щодня, інколи або зазнають пасивного впливу 
тютюнового диму, поділяються на: 1) курців (особи, 
які курять щодня або інколи та викурили за своє життя 
≥100 цигарок); 2) колишніх курців (особи, які перестали 
курити, але викурили впродовж життя >100 цигарок); 
3) некурців (особи, які не викурили за своє життя 
≥100 [15]).

Залежно від статусу досліджуваних поділено на 
дві групи: практично здорові жінки-курці (n = 45, 
середній вік 52,78 ± 2,52 року) – дослідна група (ДГ), 
практично здорові жінки-некурці (n = 30, середній 
вік 54,81 ± 3,21 року) – група порівняння (ГП). Як 
контрольні показники досліджуваних субстратів 
використовували їх референтні значення для загальної 
популяції з урахуванням статі й віку. 

 Для з’ясування особливостей стану ліпідного 
обміну визначали показники загального холестеролу 
(ЗХС), холестеролу ліпопротеїнів низької густини 
(ХС ЛПНГ), холестеролу ліпопротеїнів високої густини 
(ХС ЛПВГ), тригліцеридів (ТГ). Уміст ЗХС в плазмі 
крові визначали за методом C. C. Allain et al. (1974) 
у модифікації фірми Labsystems (Finland) на аналізаторі 
ФП-901 (Фінляндія), ХС ЛПВГ в α-ліпопротеїнах – 
відокремленням у сироватці крові ХС ЛПВГ після 
осадження ХС ЛПНГ та холестеролу ліпопротеїнів 
дуже низької густини  (ХС ЛПДНГ) гепарином за 
наявності йонів марганцю та центрифугуванням. ХС 
ЛПНГ обчислювали за формулою W. T. Friedwald: 
ХС ЛПНГ = ЗХС - (ХС ЛПВГ + ТГ / 2,2) у ммоль/л. 
ТГ визначали методом окиснення гліцерину до 
формальдегіду (M. J. Fletcher, 1968, у модифікації 
фірми Lachema (Чехія)). Уміст АпоА1 і АпоВ визначали 
імунотурбідиметричним методом за допомогою наборів 
фірми Dialab (Австрія), вираховували співвідношення 
АпоВ/АпоА1. Активність системного запалення 
досліджували шляхом визначення показників 
С-реактивного протеїну (СРП) та фібриногену (ФГ). 
СРП у сироватці крові досліджували високочутливим 
імунотурбідиметричним методом на мікроаналізаторі 
ФП-901 (Фінляндія) за допомогою набору реагентів 
фірми PLIVA-Lachema Diagnostika (Чехія). 

Аналізуючи отримані результати, за кожним зі 
згаданих вище показників у ДГ і ГП розраховували 
кількість обстежуваних (n), відсоток (%) осіб у групах 
із показниками в межах референтних значень і 
підвищеними/зниженими показниками. В утворених 
групах обчислювали також середні значення (M ± 
m) досліджуваних показників. Статистичну обробку 

результатів проводили за допомогою прикладних 
програм Microsoft Office Excel 2016 і Statistics ver. 
10. Для оцінки міжгрупової різниці між показниками 
у жінок-курців ДГ і ГП застосовували кореляційний 
аналіз за методом К. Пірсона. Достовірною вважали 
різницю за р < 0,05.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Результати дослідження особливостей порушення 
ліпідного обміну, ліпідтранспортної системи та 
системного запалення  у практично здорових жінок 
залежно від звички куріння наведено в таблиці.

Майже в половини (48,89 %) жінок ДГ зі звичкою 
курити вміст ЗХС у сироватці крові був більше 
4,50 ммоль/л. Середній показник ЗХС серед цих 
осіб становив 5,84 ± 0,05 ммоль/л, що достовірно 
вище, ніж у когорті жінок ГП з умістом ЗХС менше 
4,50 ммоль/л, які не мали звички курити. Подібні 
тенденції спостерігалися й за порівняння часток 
осіб із показником ХС ЛПНГ >3,00 ммоль/л. Зокрема, 
це перевищення реєстрували у 31,11 % жінок ДГ, 
що достовірно (в 1,33 разу) більше, ніж у жінок 
ГП (23,33 %). Середні значення цього показника 
також мали достовірну різницю з перевагою у жінок-
курців  ДГ (3,27 ± 0,12 ммоль/л проти 3,11 ± 0,08 
ммоль/л у жінок ГП, р < 0,05). Вплив куріння на 
ліпідний обмін у жінок відображався не тільки 
збільшенням проатерогенних фракцій холестеролу, 
а й зменшенням антиатерогенного та захисного 
ХС ЛПВГ. Так, частка обстежуваних із показником 
ХС ЛПВГ, меншим за референтні (менше 1,2 ммоль/л) 
у ДГ становила 26,67 % проти 20,00 % у ГП (достовірна 
різниця в 1,33 разу, р ˂ 0,05). Середні показники 
у цих жінок були відповідно 0,97 ± 0,03 ммоль/л 
(ДГ) проти 1,07 ± 0,06 (ГП), р ˂  0,05. Обстежуваним 
також визначали вміст ТГ у плазмі крові, збільшення 
якого у жінок опосередковано може впливати на 
зменшення вмісту ХС ЛПВГ і збільшення ХС ЛПНГ, 
тим самим призводячи до наростання тяжкості 
атеросклерозу [9]. Відсоток жінок-курців (ДГ) із 
показником ТГ ˃1,70 ммоль/л становив 42,22 %, 
що достовірно більше, ніж у жінок-некурців (ГП) 
– 36,67 %. У групах осіб із гіпертригліцеридемією 
спостерігалась різниця й у середніх значеннях ТГ 
(1,88 ± 0,05 ммоль/л (ДГ) проти 1,81 ± 0,02 ммоль/л, 
р ˂ 0,05). Отримані дані доповнюють літературні 
джерела. Відомо, що ризик виникнення ГКС у жінок 
асоційований зі змінами інших показників ліпідного 
обміну, зокрема ТГ крові. Також метааналіз 17 
популяційних досліджень, який включав 10000 
жінок і 46000 чоловіків, засвідчив, що ризик ССХ 
зростає з підвищенням показників  ТГ на 37,0  % 
у жінок  і на 14,0 % – у чоловіків [1]. 

Індекс атерогенності (ІА), як показник, що відображає 
ступінь ризику виникнення серцево-судинних хвороб, 
різнився серед жінок зі звичкою курити та без неї. 
Частка жінок, у яких ІА перевищував референтні 
значення (0,00 – 4,00), а також середні значення в 
цих частках були більшими серед жінок ДГ зі звичкою 
курити (28,89 % (ДГ) проти 20,00 % (ГП),  
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р ˂ 0,05, та відповідно 4,23 ± 0,03 (ДГ) проти 4,16 ± 
0,03 (ГП), р ˂ 0,05).
Поширеність і середні значення основних показників стану 

ліпідного обміну, ліпідотранспортної системи  
і системного запалення у жінок   

з урахуванням звички курити (n; %; M ± m; р)

Показник,  
референтні значення

ДГ
(жінки-курці)

n = 45

ГП
(жінки-некурці)

n = 30

ЗХС >4,50 ммоль/л, 
(3,00–4,50 ммоль/л)

22 
(48,89 %)*

5,84 ± 0,05*

14 
(46,67 %)

5,73 ± 0,06

ЗХС ≤4,50 ммоль/л, 
(3,00–4,50 ммоль/л) 

23 
(51,11 %)*
4,43 ± 0,23

16 
(53,33 %)

4,41 ± 0,11
ХС ЛПНГ >3,00 ммоль/л,
(1,00–3,00 ммоль/л)

14 
(31,11 %)*

3,27 ± 0,12*

7 
(23,33 %)

3,11 ± 0,08

ХС ЛПНГ ≤3,0 ммоль/л,
(1,00–3,00 ммоль/л)

31 
(68,89 %)*
1,65 ± 0,08

23 
(76,67 %)

1,63 ± 0,11

ХС ЛПВГ <1,20 ммоль/л, 
(1,20–2,00 ммоль/л)

12 
(26,67 %)*

0,97 ± 0,03*

6 
(20,00 %)

1,07 ± 0,06

ХС ЛПВГ ≥1,20 ммоль/л, 
(1,20–2,00 ммоль/л)

33 
(73,33 %)*
1,26 ± 0,07

24 
(80,00 %)

1,27 ± 0,05

ТГ >1,7 ммоль/л,
(0,40–1,70 ммол/л)

19 
(42,22 %)*

1,88 ± 0,05*

11 
(36,67 %)

1,81 ± 0,02

ТГ ≤1,7 ммоль/л,
(0,40–1,70 ммол/л)

26 
(57,78 %)*

1,43 ± 0,17*

19 
(63,33 %)

1,58 ± 0,29
ІА >4,00
(0,00–4,00)

13 
(28,89 %)*

4,23 ± 0,03*

6 
(20,00 %)

4,16 ± 0,03
ІА ≤4,00
(0,00–4,00)

32 
(71,11 %)*
1,43 ± 0,12

24 
(80,00 %)

1,56 ± 0,15
АпоА1 ˂0,96 г/л,
(0,96–2,00 г/л)

17 
(37,78 %)*

0,91 ± 0,04*

7 
(23,33 %)

0,96 ± 0,03
АпоА1 ≥0,96 г/л,
(0,96–2,00 г/л)

28 
(62,22 %)*
1,05 ± 0,18

23 
(76,67 %)

1,11 ± 0,05
АпоВ ˃1,08 г/л,
(0,62–1,08 г/л)

15 
(33,34 %)*
1,45 ± 0,09

6 
(20,00 %)

1,46 ± 0,12
АпоВ ≤1,08 г/л,
(0,62–1,08 г/л)

30 
(66,66 %)*
0,99 ± 0,08

24 
(80,00 %)

1,02 ± 0,05
АпоВ/АпоА1 >0,85 од. 
(0,52–0,85 од.)

22 
(48,89 %)*

0,81 ± 0,04*

8 
(26,67 %)

0,71 ± 0,03
АпоВ/АпоА1 >0,85 од. 
(0,52–0,85 од.)

23 
(51,11 %)*

1,95 ± 0,18*

22 
(73,33 %)

1,51 ± 0,14
СРП ˃3,0 мг/мл, 
(0,00–3,00 мг/мл)

6 
(13,34 %)*

3,50 ± 0,17*

2 
(6,67 %)

3,30 ± 0,11
СРП ≤3,00 мг/мл, 
(0,00–3,00 мг/мл)

39 
(86,67 %)*

2,30 ± 0,31*

28 
(93,33 %)

1,06 ± 0,24
ФГ ˃4,00 г/л,
(0,00–4,00 г/л)

7 
(15,56 %)*

4,50 ± 0,16*

3 
(10,00 %)

4,21 ± 0,12
ФГ ≤4,00 г/л,
(0,00–4,00 г/л)

38 
(84,45 %)*

3,73 ± 0,18*

27 
(90,00 %)

2,61 ± 0,21

Примітка. * – статистично достовірна різниця між показ-
ником у ГП  (р ˂ 0,05). 

Точнішим, ніж співвідношення ліпопротеїнів високої 
і низької густини, вважають співвідношення АпоВ/
АпоА1. Для  хворих із ускладненим перебігом ГКС 
характерний менший вміст АпоА1 і вище співвідношення 
АпоВ/АпоА1. У таких хворих уміст АпоА1 у плазмі 
крові був менше 80,0 мг/дл. Отже, з усіх досліджуваних 
показників ліпідного обміну основне прогностичне 
значення у хворих із ГКС має показник АпоА1 [3]. 
Іншими клінічними дослідженнями [4] доведено, 
що на прогноз життя хворих на ІХС негативно впливає: 
співвідношення АпоВ/АпоА1 ≥1,1, показник 
α-ліпопротеїнів у 4 квартилі >29,3 мг/дл, швидкість 
осідання еритроцитів (ШОЕ) >10,0 мм/год, вміст 
СРП у 4 квартилі розподілу >8,0 мг/л. 

Дослідження стану ліпідотранспортної системи 
крові свідчить, що найнижчі показники АпоА1 
виявляють саме у тих, хто контактував із ксенобіотиками, 
в тому числі з такими, що містяться в цигарковому 
димі. Серед обстежених  83,0 % були курцями, 
переважна більшість із них викурювали понад 20 
цигарок на добу впродовж  не менше 20 років. 
Середньогруповий вміст АпоА1 у крові хворих на 
гострий ІМ віком до 50 років був достовірно меншим 
за фізіологічну норму (<1,06 г/л (жін.); <1,09 г/л 
(чол.) [2]. 

У нашому дослідженні підтверджуються зазначені 
вище показники та прослідковується зв’язок чинника 
куріння і поглиблення проатерогенних процесів через 
вплив на ліпідотранспортну систему. Зокрема, частка 
обстежуваних жінок зі зниженим ˂ 0,96 г/л  показником 
АпоА1 у ДГ була достовірно в 1,62 разу більша, ніж 
у ГП (37,78 %  проти 23,33 %, р ˂ 0,05). Середні 
показники АпоА1 були нижчими у курців, ніж у 
некурців (0,91 ± 0,04 г/л (ДГ) проти 0,96 ± 0,03 г/л 
(ГП), р ˂ 0,05). Розрахунок співвідношення АпоВ/
АпоА1 засвідчив більшу інтенсивність проатерогенного 
зсуву ліпідного спектра у курців. Так, відсоток жінок-
курців ДГ зі  співвідношенням АпоВ/АпоА1 >0,85 
од. сягав 48,89 %, що достовірно (в 1,83 разу) більше, 
ніж у жінок-некурців ГП, у яких таке співвідношення 
становило 26,67 %. Як середні значення зафіксовано 
0,81 ± 0,04 од. (ДГ) проти 0,71 ± 0,03 од. (ГП).  

Розрахунком середніх значень показників 
ліпідотранспортної системи загалом у групах виявлено 
достовірно  нижчий середній показник АпоА1 у  
жінок-курців (0,99 ± 0,06 г/л (ДГ) проти 1,07 ± 0,05 
г/л (ГП), р ˂  0,05), а показник проатерогенного АпоВ 
відповідно був достовірно вищим (1,14 ± 0,03 г/л 
(ДГ) проти 1,11 ± 0,06 г/л (ГП), р ˂ 0,05). Більшу 
тяжкість атерогенезу в  жінок, що курять, засвідчив 
вищий середній показник співвідношення АпоВ/
АпоА1 (1,39 ± 0,18 од. (ДГ) проти 1,30 ± 0,21од. 
(ГП), р ˂ 0,05) (див. рисунок).

Куріння викликає також зростання таких показників 
маркерів системного запалення, як СРП, ФГ, інтер-
лейкіну-6 і фактора некрозу пухлин α, які є важливими 
чинниками патогенезу наростання тяжкості атеросклеро-
зу та його клінічних проявів [14]. У дослідженні [8], 
що включало 4187 курців, 4791 колишніх курців і 
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8375 некурців, показано достовірне збільшення 
вмісту ФГ, СРП і гомоцистеїну у крові внаслідок 
куріння, а також дозозалежний зв’язок між різними 
показниками  у курців (кількість цигарок на день, 
пачко/років, вміст котиніну в сечі) та показниками 
цих цитокінів, а, як відомо, ФГ і СРП є предикторами 
розриву бляшки, а ФГ і  гомоцистеїн – утворення 
артеріальних тромбів [16]. Результати цих досліджень 
збігаються з отриманими нами результатами 
дослідження стану системного запалення у жінок 
залежно від фактора куріння. У ДГ частка осіб із 

показником СРП понад 3,00 мг/мл становила 13,34 
%, що вдвічі більше (р ˂ 0,05), ніж у групі некурців 
(ГП), у якій таких осіб було 6,67 %. У жінок, у яких 
показник СРП перевищував 3,00 мг/мл, середні 
значення його відповідно становили 3,50 ± 0,17 мг/
мл (ДГ) проти 3,30 ± 0,11 мг/мл (ГП) (р ˂ 0,05). 
Подібна ситуація простежувалася і щодо поширеності 
й середніх значень ФГ. У жінок-курців (ДГ) підвищення 
показника вмісту ФГ у крові 4,00 г/л реєстрували 
у 15,56 %, що в півтора разу більше (р ˂ 0,05), ніж 
у жінок-некурців (ГП), яких було 10,00 %. Середні 
значення ФГ у цих обстежуваних відповідно становили 
4,50 ± 0,16 г/л (ДГ) проти 4,21 ± 0,12 г/л (ГП) (р ˂ 
0,05).  

Висновки. Порушення ліпідного обміну, 
ліпідотранспортної системи та системного запалення 
у жінок залежно від звички курити мають певні 
особливості. У жінок-курців ці порушення достовірно 
тяжчі, ніж у жінок-некурців, і мають атерогенний 
характер, а саме: достовірно вищі показники загального 
холестеролу, холестеролу ліпопротеїнів низької 
густини, тригліцеридів, транспортних протеїнів 
аполіпопротеїну В, співвідношення транспортних 
протеїнів аполіпопротеїну В/аполіпопротеїну А1, 
середні значення С-реактивного протеїну  та 
фібриногену, а також нижчі показники холестеролу 
ліпопротеїнів високої густини і транспортних протеїнів 
аполіпопротеїну A1. 

Середні  значення показників аполіпопротеїнів А1 і В  
у порівнюваних групах.
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Особливості порушення ліпідного обміну, ліпідотранспортної системи  
та системного запалення у практично здорових жінок  

залежно від звички куріння
А. О. Бедзай, Т. М. Соломенчук, О. М. Колінковський

Вступ. Куріння є одним із найагресивніших  факторів ризику виникнення гострих форм ішемічної хвороби 
серця (ІХС), особливо у жінок. Кількість жінок, що курять, в Україні зросла втричі за останніх 30 років. 
Жінки, що курять, навіть у разі неінтенсивного куріння мають у 7 разів більший ризик перенести гострий 
коронарний синдром. Особливості порушення ліпідного обміну, ліпідотранспортної системи та системного 
запалення у практично здорових жінок залежно від звички куріння, вивчені  недостатньо, а тому   є метою 
нашого дослідження.

Мета. З’ясувати особливості порушення ліпідного обміну, ліпідотранспортної системи та системного 
запалення у практично здорових жінок залежно від звички куріння. 

Матеріали й методи. У дослідження залучено 75 жінок. Залежно від  статусу їх поділено на дві групи: 
практично здорові жінки-курці (n = 45, середній вік 52,78 ± 2,52 року) – дослідна група (ДГ), практично 
здорові жінки-некурці (n = 30, середній вік 54,81 ± 3,21 року) – група порівняння (ГП). Для з’ясування 
особливостей стану ліпідного обміну, стану ліпідотранспортної системи, активності системного запалення 
усім обстежуваним визначали показники загального холестеролу (ЗХС), холестеролу ліпопротеїнів низької 
густини (ХС ЛПНГ), холестеролу ліпопротеїнів високої густини (ХС ЛПВГ), тригліцеридів (ТГ), аполіпопротеїну 
А1 (АпоА1), аполіпопротеїну В (АпоВ), співвідношення АпоВ/АпоА1, С-реактивного протеїну (СРП) та 
фібриногену (ФГ).

Результати. З’ясовано, що майже у половини (48,89 %) жінок ДГ вміст у сироватці крові ЗХС >4,50 
ммоль/л. Середній показник ЗХС серед цих осіб становив 5,84 ± 0,05 ммоль/л, що достовірно вище, ніж у 
когорті жінок ГП з умістом ЗХС >4,50 ммоль/л. Подібна тенденція спостерігалася й у випадку порівняння 
частки осіб із показником ХС ЛПНГ >3,00 ммоль/л. Зокрема, це перевищення реєстрували у 31,11 % жінок 
ДГ, що достовірно (в 1,33 разу) більше, ніж у жінок ГП (23,33 %). Натомість частка обстежуваних жінок ДГ 
з показником АпоА1 ˂0,96 г/л  була достовірно (в 1,62 разу) більша, ніж у жінок ГП (37,78 %  проти  
23,33 %, р < 0,05). Також серед цих жінок середні показники АпоА1 були нижчими у курців, ніж у некурців 
(0,91 ± 0,04 г/л (ДГ) проти 0,96 ± 0,03 г/л (ГП), р < 0,05). Співвідношення АпоВ/АпоА1 засвідчило  більшу 
інтенсивність проатерогенного зсуву ліпідного спектра у курців. У ДГ частка осіб із показником СРП понад 
3,00 мг/мл сягала 13,34 %, що вдвічі більше (р < 0,05), ніж у ГП (6,67 %).

Висновки. Порушення ліпідного обміну, ліпідотранспортної системи та системного запалення у жінок 
залежно від звички куріння мають певні особливості. У жінок-курців ці порушення достовірно тяжчі, ніж у 
жінок-некурців, і мають атерогенний характер, а саме: достовірно вищі показники загального холестеролу, 
холестеролу ліпопротеїнів низької густини, тригліцеридів, транспортних протеїнів аполіпопротеїну В, 
співвідношення транспортних протеїнів аполіпопротеїну В/аполіпопротеїну А1, середні значення С-реактивного 
протеїну та фібриногену, а також нижчі показники холестеролу ліпопротеїнів високої густини і транспортних 
протеїнів аполіпопротеїну A1.

Ключові слова: жінки, куріння, ліпідний обмін, ліпідотранспортна система, системне запалення. 
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Features of Disorders of Lipid Metabolism, Lipid Transport System and Systemic 
Inflammation in Almost Healthy Women Depending on the Habit of Smoking

A. Bedzai, T. Solomenchuk, O. Kolinkovsky

Introduction. Smoking is one of the most aggressive risk factors for acute coronary heart disease (CHD), especially 
in women. The number of women smokers in Ukraine has tripled in the last 30 years. Women smokers, even with 
heavy smoking, are 7 times more likely to suffer from corticosteroids. The issues of the peculiarities of lipid 
metabolism disorders, lipid transport system and systemic inflammation in practically healthy women, depending 
on the smoking habit, have not been studied enough, and therefore are the aim of our study.

The aim of the study. To find out the features of disorders of lipid metabolism, lipid transport system and systemic 
inflammation in almost healthy women, depending on the habit of smoking.

Materials and methods. 75 women were involved to the study. Depending smoking habit, all subjects were 
divided into two groups: almost healthy women smokers (n = 45, mean age 52.78 ± 2.52 years) - experimental group 
(EG), almost healthy women non-smokers (n = 30, mean age 54.81 ± 3.21 years) - comparison group. To determine 
the peculiarities of the state of lipid metabolism, the state of the lipid transport system, the activity of systemic 
inflammation, all subjects were determined indicators of total cholesterol, low-density lipoprotein cholesterol (LDL 
cholesterol), high-density lipoprotein cholesterol (HDL cholesterol), apolipoproteins A1 (ApoA1), apolipoproteins 
B (ApoB), calculated the ratio of ApoB / ApoA1, C-reactive protein (CRP) and fibrinogen (FB).

Results. It was found that the content in the serum of cholesterol in almost half (48.89 %) of women with a habit 
of smoking, was greater than 4.50 mmol/l. The mean rate of total cholesterol among these individuals was 5.84 ± 
0.05 mmol/l, which was significantly higher than in the cohort of comparison group women with total cholesterol 
>4.50 mmol/l who did not have a smoking habit. Similar trends were observed in the case of comparing the proportions 
of individuals with LDL cholesterol >3.00 mmol/l. In particular, this excess was registered in 31.11 % in women 
with smoking habit, which is significantly (1.33 times) higher than in women with the comparison group (23.33 %). 
In contrast, the proportion of surveyed women with a reduced <0.96 g/l ApoA1 in women with smoking habit was 
significantly 1.62 times higher than in the women from the comparison group (37.78 % vs. 23.33 %, p < 0.05). Also, 
among these individuals, the average ApoA1 was lower in smokers than among non-smokers (0.91 ± 0.04 g/l vs. 
0.96 ± 0.03 g/l, p < 0.05) . The calculation of the ApoB/ApoA1 ratio showed a higher intensity of proatherogenic 
shift of the lipid spectrum in smokers. Female smokers percentage of persons with a CRP greater than 3.00 mg/ml 
was 13.34 %, which is twice as much (p < 0.05) than in the group of non-smokers, in which there were 6 such 
persons, 6.67 %.

Conclusions. Disorders of lipid metabolism, lipid transport system and systemic inflammation in women depending 
on the habit of smoking have their own characteristics - in women smokers, these disorders are significantly more 
severe than in women without smoking, and are atherogenic, namely: significantly higher levels of total cholesterol, 
cholesterol low-density lipoproteins, triglycerides, apolipoprotein B transport proteins, apolipoprotein B / apolipoprotein 
A1 transport protein ratios, mean values   of C-reactive protein and fibrinogen, and lower levels of high-protein 
lipoprotein A1 protein and high protein lipoproteins.

Keywords: women, smoking, lipid metabolism, lipid transport system, systemic inflammation.
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О. Я. Яцкевич, О. О. Абрагамович,  
І. Ю. Корнійчук
Львівський національний медичний університет  
імені Данила Галицького

Ульцерозні ураження слизової оболонки 
гастродуоденальної зони
у постраждалих внаслідок аварії  
на Чорнобильській атомній електростанції:  
деякі особливості етіології, патогенезу,  
клінічних ознак, виявлені через третину століття  
після катастрофи 

Вступ. Техногенна катастрофа на Чорнобильській 
атомній електростанції (ЧАЕС) у 1986 р. стала 
найбільшою аварією на ядерних підприємствах у 
світі. За Міжнародною шкалою ядерних і радіологічних 
подій (International Nuclear Event Scale - INES) вона 
має найвищий, сьомий рівень – великий викид 
радіоактивного матеріалу зі значними наслідками 
для здоров’я людей та навколишнього середовища, 
які потребують здійснення тривалих контрзаходів 
[7, 10]. Через третину століття після цієї катастрофи 
в Україні налічується близько 2 млн постраждалих 
унаслідок аварії на ЧАЕС (ПВА) осіб, у яких відбулось 
поєднання негативного впливу на організм низки 
ятрогенних чинників (зовнішнє і внутрішнє йонізувальне 
випромінювання, інші токсичні впливи, порушення 
дієти, гострий і хронічний стрес) та достовірно 
зросла захворюваність порівняно з непостраждалим 
населенням [3, 4, 6]. До найбільш поширених належать 
хвороби органів травлення, зокрема, хронічні 
гастродуоденіти, ульцерозні ураження (УУ) слизової 
оболонки (СО) шлунка та дванадцятипалої кишки 
(ДПК) [5, 9, 14]. 

Станом на сьогодні доведено ознаки суттєвого 
прогресу у з’ясуванні етіології й патогенезу перелічених 
вище хвороб, зокрема, щодо ролі дисбалансу нервової 
системи, насамперед її вегетативного відділу, нові 
можливості вивчення якої дає дослідження варіабельності 
серцевого ритму (ВСР), яка відображає активність 
нейрогуморального впливу на ритм серця і за 

параметрами якої можна оцінювати функціонально-
метаболічний резерв і адаптаційний потенціал 
організму [1, 2, 15, 16, 18–20], стану пероксидного 
окиснення ліпідів (ПОЛ) та активності антиоксидантної 
системи (ААОС), порушення рівноваги яких може 
призвести до виникнення оксидативного стресу [1, 
16, 17], мікроциркуляції та регенерації [8, 12, 15], 
а також  у впровадженні ефективних методів їх 
лікування, в тому числі ліквідації головного чинника 
УУ СО гастродуоденальної зони (ГДЗ) – бактерії 
Helicobacter pylori (Hp) [12]. Проте недостатність 
інформації  щодо  специфіки причин виникнення 
УУ СО ГДЗ, особливостей їх патогенезу та клінічних 
проявів у чорнобильців, намагання екстраполювати 
стандарти діагностики та лікування цієї недуги у 
непостраждалого населення на хворих, що постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи,  утруднюють  
розв’язання проблеми надання ефективної допомоги 
чорнобильцям і визначають доцільність виконання 
цього дослідження. 

Мета дослідження. З’ясувати деякі особливості 
ульцерозних уражень слизової оболонки  
гастродуоденальної зони у постраждалих внаслідок 
аварії на ЧАЕС за результатами аналізу причин їх 
виникнення, патогенезу, клінічних ознак, проведеного 
через третину століття після техногенної  катастрофи.

Матеріали й методи дослідження. Після отримання 
письмової згоди на проведення обстеження відповідно 
до принципів Гельсінкської декларації прав людини,  
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Конвенції Ради Європи про права людини і біомеди-
цину, відповідних законів України та міжнародних 
актів, а також погодження з Етичною комісією 
Львівського національного медичного університету 
(ЛНМУ) імені Данила Галицького, у дослідження, 
яке  проводили в Комунальному некомерційному 
підприємстві (КНП) Львівської обласної ради (ЛОР) 
«Львівська обласна клінічна лікарня», КНП «4-та 
міська клінічна лікарня міста Львова», що є клінічними 
базами кафедри внутрішньої медицини № 1 ЛНМУ 
імені Данила Галицького, та Львівському обласно-
му спеціалізованому центрі радіаційного захисту 
населення, у рандомізований спосіб із попередньою 
стратифікацією за наявністю УУ СО ГДЗ [8, 11–13] 
та приналежністю до ПВА на ЧАЕС (дослідна група 
– ДГ) або ні (група порівняння – ГП), у дослідження 
залучено 115 хворих (22 жінки та 93 чоловіків віком 
від 50 до 69 років). У ДГ включено 80 хворих (16 
(20,0 %) жінок і 64 (80,0 %) чоловіки), тих, що 
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (діапазон 
задокументованого тогочасного радіаційного 
опромінення до 1 Гр). У ГП (35 осіб – 6 (17,1 %) 
жінок і 29 (82,9 %) чоловіків) включено хворих із 
УУ СО ГДЗ, які не зазнавали дії надфонового 
йонізувального опромінення та інших чинників 
Чорнобильської катастрофи. Контрольну групу (КГ) 
склали 30 умовно здорових, зіставлюваних за статтю 
і віком волонтерів. 

Дослідження передбачало чотири кроки: 1. З’ясу-
вання етіологічних чинників виникнення УУ СО  
ГДЗ (перший крок). 2. Дослідження особливостей 
патогенезу ПВ ГДЗ на основі вивчення цитопротективних 
і пептично-агресивних властивостей шлункового 
вмісту, варіабельності серцевого ритму як маркера 
стану вегетативної нервової системи (ВНС) та 
метаболічного гомеостазу з урахуванням стану ПОЛ 
і ААОС (другий крок). 3. Вивчення стану СО ГДЗ 
за результатами макро- і мікроскопічного дослідження 
(третій крок). 4. Аналіз клінічних проявів УУ СО 
ГДЗ (четвертий крок). 

Проведено: 1. Клінічне обстеження. 2. Лабораторні 
методи діагностики: 2.1. Загальноклінічні аналізи. 
2.2. Біохімічний аналіз крові. 2.3. Стан ПОЛ аналізували 
за активними продуктами тіобарбітурової кислоти 
(ТБК-АП), які визначали методом Р. А. Тімірбулатова, 
Є. І. Селєзньова (1986); стан ААОС оцінювали за 
показниками активності каталази (Ка), яку досліджували 
методом A. Bach, S. Subkowa в модифікації В. В. 
Мартинюк і співавт. (1983, 1991). Вуглеводний обмін 
вивчали дослідженням концентрації в крові лактату 
і пірувату. Ліпідний обмін характеризували за 
показниками неетерифікованих жирних кислот 
(НЕЖК), які досліджували за методикою  
K. Konitzer, а також вмісту β-ліпопротеїдів (β-ЛП), 
які досліджували за методикою О. Н. Воскресенського, 
В. А. Туманова (1991). Білоксинтезувальну функцію 
печінки оцінювали за визначенням активності 
псевдохолінестерази (ПХЕ) методом В. Г. Колба,  
В. С. Камишнікова, активність кислої фосфатази 

(КФ) знаходили  методом O. A. Bessey et al. (1991). 
Реактиви фірми Lachema (Чехія). 

3. Інструментальні методи: 3.1. Езофагогастро-
дуоденофіброскопія (гастроскопи Pentax FG 29 V; 
Olympus GIF-Q10 (Японія); відеогастроскоп SonoScape 
EG-330 (Китай)) із прицільною біопсією ділянки 
виразки шлунка, а також фундального й антрального 
відділів (мала кривина – 4,0 см проксимальніше 
від кута і велика кривина – приблизно 8,0 см від 
стравохідно-шлункового з’єднання, з ділянки кута 
шлунка, 2,0–3,0 см від воротаря по малій і великій 
кривині) шлунка. Біопсійний матеріал фіксували в 
10,0% розчині формаліну, забарвлення зрізів виконували 
методом Д. Л. Романовського – Г. Гімзе в 
патоморфологічних лабораторіях Львівського 
обласного клінічного діагностичного центру, 
Командитного товариства «Біоптат», кафедри 
патологічної анатомії ЛНМУ імені Данила Галицького. 

3.2. Шлункове зондування з дослідженням у 
шлунковому вмісті чинників агресії і цитопротекції 
( х л о р и с то вод н е ва  к и с л от а ,  п е п с и н  т а 
N-ацетилнейрамінові кислоти (N-acetylneiraminic 
acid (NANA)). Кислотність шлункового соку 
визначали вимірюванням (у мілілітрах) кількості 
0,1n розчину NaOH, що його витрачали на нейтралізацію 
100,0 мл шлункового соку за наявності індикаторів 
фенолфталеїну і 2,4-диметиламіноазобензолу (Мыш 
В. Г., 1986). Для визначення пепсину застосовували 
колориметричний метод, що базується на здатності 
поліпептидів білка давати біуретову реакцію в 
лужному середовищі (Тин Н. В., 1976). Маркер 
цитопротекції NANA визначали резорциновим 
методом у шлунковому секреті та нерозчинному 
слизі (Шараєв П. Н., 1990). Розрахунок проводили 
за калібрувальною кривою, побудованою з 
використанням стандартних концентрацій NANA. 

3.3. рН-метрія (інтра- і позагастральна). 
3.4. Діагностика Нp-інфекції: за допомогою 

швидкого тесту для якісного виявлення антитіл 
класу імуноглобуліну Джі (Ig G) до антигену Hp 
у цільній крові або сироватці (cito test H. pylori 
Ab, ТОВ «Фармаско», Україна), швидкого тесту 
для якісного виявлення антигенів Hp у зразках 
калу (cito test H. pylori Ag, ТОВ «Фармаско», Україна) 
та гістологічним методом у біоптатах слизової 
оболонки шлунка. 

3.5. ВСР досліджували за допомогою приладу 
«Полі-спектр» (програма «Нейрософт» Іваново, 
РФ) методом запису електрокардіограми по 10 хв 
у стандартному положенні та в ортостатичній пробі. 
Визначали часові та спектральні параметри. Часові: 
частота серцевих скорочень – ЧСС (RR-intervals 
– RR-інтервали); стандартне відхилення нормальних 
RR-інтервалів (standard deviation of the NN interval 
– SDNN); корінь квадратний середнього від квадратів 
різниці послідовних RR-інтервалів (the square root 
of the mean squared differences of successive NN 
interval – RMSSD); відсоток більшої ніж 50 мс 
різниці між послідовними кардіоінтервалами 
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(percentage of differences between adjacent normal RR 
intervals exceeding 50 milliseconds – pNN50). Спектральні: 
загальна спектральна потужність (total power – TP, 
0,01–0,40 Гц); потужність хвиль високої частоти (high 
frequency – HF, 0,15–0,40 Гц); потужність хвиль низької 
частоти (low frequency – LF, 0,04–0,15 Гц) і потужність 
хвиль дуже низької частоти (very low frequency VLF, 
0,01–0,04 Гц); співвідношення LF/HF. Відомо, що 
показники SDNN, RMSSD, pNN 50 і HF відображають 
активність переважно парасимпатичної, LF – симпатичної, 
VLF – кортикальної і гуморальної ланок регуляції. 

3.6. Статистичні методи. Усі показники заносили 
в базу даних у вигляді таблиць у системі Microsoft 
Excel. Результати опрацьовано за допомогою програмного 
забезпечення Statistica 10 (StatSoft Inc., США). Оцінювали 
середнє значення (M) і стандартну похибку середнього 
(m). Для оцінки достовірності відмінностей середніх 
значень застосовували критерії Стьюдента,   
Г. Б. Манна – Д. Р. Вітні, відносних величин – тест 
χ2 (у тому числі з корекцією Єйтса). Для оцінювання 
нормальності розподілу використовували тест  
С. С. Шапіро – М. Б. Вілка. Достовірність параметричних 
змінних, для яких не підтверджено наявність нормального 
розподілу, визначали за допомогою U-тесту Г. Б. Манна 
– Д. Р. Вітні. Відмінності вважали достовірними за 
p < 0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення. Крок 
1. Виявлено Нp-інфекцію у 85,0 % обстежених ДГ 
та у 91,4 % хворих ГП (різниця недостовірна). У 
хворих ДГ спадковість відіграє достовірно меншу 
роль, ніж у осіб ГП (у 28,7 % хворих ДГ проти 48,6 
% ГП, p < 0,05). Із чинників ризику УУ СО ГДЗ 
куріння і вживання нестероїдних протизапальних 
лікарських засобів (НПЗЛЗ) були актуальнішими в 
осіб, що постраждали від Чорнобильської катастрофи 
(у 75,0 % хворих ДГ і 31,4 % ГП; p < 0,05), як і 
гострий та хронічний стрес (у 100,0 % хворих ДГ і 
48,6 % ГП; p < 0,01) й порушення  дієти (у 100,0 % 
хворих ДГ і 34,3 % ГП; p < 0,01); на всіх хворих ДГ 
впливало надфонове йонізувальне випромінювання 
(у 100,0 % хворих ДГ і 0,00 % ГП). Отже, у ПВА на 
ЧАЕС виникнення УУ СО ГДЗ окрім надфонового 
йонізувального випромінювання спричиняли достовірно 
рідше обтяжена спадковість і частіше – куріння, 
вживання ульцерогенних ЛЗ, стрес, порушення дієти. 

Крок 2. Дослідження цитопротективних і пептично-
агресивних чинників шлункового вмісту у ПВА на 
ЧАЕС і хворих загальної популяції (табл. 1, 2). 

З’ясовано, що у хворих ДГ, потерпілих унаслідок 
аварії на ЧАЕС, були дещо нижчі показники пептично-
агресивних чинників, зокрема, загальної кислотності 
(40,0 ± 2,4 проти 44,0 ± 3,3 ммоль/л у ГП), пепсину 
(0,57 ± 0,02 проти 0,63 ± 0,04 мг/мл) порівняно з ГП, 
тоді як показники маркера цитопротекції NANA були 
достовірно нижчі у хворих ДГ порівняно з особами 
загальної популяції – як у шлунковому соку (0,28 ± 
0,01 мг/мл у ДГ проти 0,55 ± 0,02 мг/мл у ГП; p < 
0,05), так і в нерозчинному слизі (0,44 ± 0,05 мг/мл 
проти 1,12 ± 0,08 мг/мл; p < 0,05). 

Таблиця 1 
Цитопротективні та пептично-агресивні чинники 
шлункового вмісту без поділу пептичних виразок  

за локалізацією (M±m; р)

Групи
хворих 

Кількість 
шлун-
кового 

секрету, 
мл

Загальна 
кислот-
ність, 

ммоль/л 

Пепсин, 
мг/мл

NANA
(шлун ковий 
сік), мг/мл

NANA
(нероз-
чинний 
слиз),  
мг/мл

ПВ ГДЗ 
(ДГ) 57,0 ± 4,5 40,0 ± 2,4 0,57 ± 0,02 0,28 ± 0,01* 0,44 ± 0,05*

ПВ ГДЗ 
(ГП) 57,0 ± 3,5 44,0 ± 3,3 0,63 ± 0,04 0,55 ± 0,02 1,12 ± 0,08

Примітка. * – різниця між групами достовірна, р < 0,05.

Результати вивчення особливостей стану пептично-
агресивних і цитопротективних компонентів шлункового 
вмісту у хворих ДГ і ГП окремо з ПВ шлунка та ДПК 
наведені в табл. 2. 

Таблиця 2
Пептично-агресивні та цитопротективні чинники 

шлункового вмісту у хворих  
із різною локалізацією виразок (M±m; р)

Показники 
шлунко-

вого вмісту

ПВ 
шлунка 

(ДГ)

ПВ ДПК 
(ДГ)

ПВ шлунка
(ГП)

ПВ ДПК 
(ГП) 

Підгрупи
1 2 3 4

Кількість 
шлунко вого 
секрету, мл

54,0 ± 4,5 60,0 ± 5,0 56,0 ± 3,5 58,0 ± 4,0

Дебіт Н+-
йонів, 
ммоль/год

12,4 ± 1,1 23,8 ± 1,3* 14,1 ± 1,2 27,5 ± 2,6**

Загальна 
кислот-
ність, 
ммоль/л 

29,0 ± 2,1 51,0 ± 3,3* 32,0 ± 2,8 56,0 ± 4,5**

Пепсин, 
мг/мл 0,43 ± 0,010,71 ± 0,02* 0,48 ± 0,01 0,78 ± 0,08**

NANA 
(шлунко-
вий сік), 
мг/мл

0,27 ± 0,02 0,29 ± 0,02 0,58 ± 0,02*** 0,53 ± 0,03****

NANA 
(нерозчин-
ний слиз), 
мг/мл

0,45 ± 0,04 0,44 ± 0,07 1,16 ± 0,09*** 1,09 ± 0,08****

Примітки: *– p < 0,05 між хворими 1-ї і 2-ї підгруп; ** –  
p < 0,05 між хворими 3-ї і 4-ї підгруп; *** – p < 0,05 між 
хворими 1-ї і 3-ї підгруп; **** – p < 0,05 між хворими 2-ї і 4-ї 
підгруп. 

Порівнюючи хворих ДГ та ГП із ПВ шлунка, 
виявляли менші, але недостовірно, показники 
кислото- і пепсинопродукції у хворих-чорнобильців 
(загальна кислотність 29,0 ± 2,1 проти 32,0 ± 2,8 
ммоль/л; пепсин 0,42 ± 0,01 проти 0,48 ± 0,01 мг/
мл). Показники цитопротекції у хворих ДГ з 
локалізацією ПВ у шлунку як у шлунковому соку, 
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так і в нерозчинному слизі достовірно нижчі, ніж 
у ГП (NANA шлункового соку 0,27 ± 0,01 проти 
0,58 ± 0,02 мг/мл; p < 0,05; NANA в нерозчинному 
слизі 0,45 ± 0,04 проти 1,16 ± 0,09 мг/мл; p < 
0,05). У хворих ДГ із виразкою ДПК також виявлено 
менші показники кислото- і пепсинопродукції, 
ніж у ГП (загальна кислотність 51,0 ± 3,3 проти 
56,0 ± 4,5 ммоль/л; пепсин 0,71 ± 0,02 проти 0,78 
± 0,08 мг/мл). Показники цитопротекції у хворих 
ДГ з локалізацією ПВ у ДПК як у шлунковому 
соку, так і в нерозчинному слизі достовірно менші, 
ніж у  ГП (NANA у шлунковому соку 0,29 ± 0,02 
проти 0,53 ± 0,03 мг/мл; p < 0,05; NANA в 
нерозчинному слизі 0,44 ± 0,07 проти 1,09 ± 0,08 
мг/мл; p < 0,05). 

Таким чином, у ПВА на ЧАЕС із УУ СО ГДЗ 
виокремлено особливості ульцерогенезу, які не 
залежать від локалізації виразки, а полягають у 
тому, що одним із патогенетичних компонентів 
виразкування є не стільки активація пептично-
агресивних чинників, як ослаблення цитопротекції. 

Під час дослідження ВСР більшість її параметрів 
значно відрізнялися у хворих ДГ (табл. 3, 4). 
Особливо це стосується показників, які відображають 
активність парасимпатичної ланки ВНС (SDNN, 
RMSSD, pNN 50 і HF). Зокрема, середнє значення 
SDNN достовірно менше у хворих ДГ, порівняно 
із ГП, так само значення RMSSD нижче майже 
вдвічі, ніж у ГП. Значення параметра pNN 50 у 
хворих ДГ різко знижене й у значної частини  
становить 0,0. Звідси й медіана наближається до 
нуля (табл. 3). Цей параметр чутливо відображає 
парасимпатичну активність і за умов її зниження 
може різко зменшуватися у напрямку до нуля. 
Загальна спектральна потужність у більшості 
обстежених ГП була в межах 500,00–3000,00 мс2. 
У чорнобильців із УУ СО ГДЗ значення ТР коливалися 
від 150,00 до 1300,00 мс2, що значно відрізняється 
від показників ГП (р < 0,01). У групі потерпілих 
від Чорнобильської катастрофи окрім сут тєвого 
зниження ТР фіксували також перерозподіл 
потужностей VLF, LF і HF хвиль на користь 
передусім VLF і трохи менше – LF. Значення HF 
у хворих  ДГ, порівняно з ГП, теж достовірно 
нижчі. Загальне зіставлення потужностей VLF, 
LF і HF у ПВА на ЧАЕС можна описати 
співвідношенням 3:1,5:1. 

Зміни показників, зафіксовані у положенні 
лежачи, отримали  продовження і в ортопробі, 
попри деякі особливості (табл. 4). Зокрема, значення 
RMSSD у двох групах суттєво не відрізнялося. 
У ГП значення VLF дещо перевищило LF, тоді 
як у ПВА на ЧАЕС параметр VLF достовірно 
перевищував значення LF удвічі. Падіння HF у 
ДГ є досить суттєвим і,  порівняно з ГП, знижувалося 
майже втричі.  

Таблиця 3 
Основні часові та спектральні параметри варіабельності 

серцевого ритму у досліджуваних осіб (положення лежачи) 
(M±m; медіана)

Пара-
метри

ДГ ГП

M±m
Медіана 

(квартильний 
розмах)

M±m
Медіана 

(квартильний 
розмах)

SDNN, 
мс

28,32± 
2,40** 23,00 (20,00) ## 49,37± 

5,37 41,50 (24,00)

RMSSD, 
мс

20,52± 
2,78** 16,00 (16,00) ## 44,60± 

8,36 31,00 (29,00)

pNN 50, 
%

3,08± 
1,16** 0,51 (3,03) ## 18,35± 

2,94 14,74 (23,67)

TP, мс2 837,48± 
113,00** 622,69 (573,62) ## 2248,22± 

411,02 1647,81 (1308,22)

VLF, мс2 467,95± 
73,57** 388,22 (338,27) ## 969,73± 

105,18 802,12 (800,91)

LF, мс2 218,59± 
39,57** 134,47 (207,79) ## 988,35± 

145,18 904,80 (721,22)

HF, мс2 150,94± 
33,01** 93,20 (127,21) ## 974,14± 

122,44 636,65 (972,09)

LF/HF 2,72± 0,44 2,04 (2,21) 1,88± 
0,27 1,45 (1,67)

Примітки: * – різниця між групами за результатами t-тесту 
достовірна, р < 0,05;  ** – різниця між групами за результатами 
t-тесту достовірна, р < 0,01; # – різниця між групами за 
результатами тесту Г. Б. Манна – Д. Р. Вітні достовірна, р < 0,05; 
## – різниця між групами за результатами тесту Г. Б. Манна –  
Д. Р. Вітні достовірна, р < 0,01. 

Зафіксовано достовірне підвищення ЧСС та 
зменшення амплітуди коливань ритму серця і відповідно 
параметрів ВСР порівняно із ГП  як  у базовій, так 
і в ортостатичній пробі. Більшості обстежених 
притаманний «певний тип» сукупності параметрів 
ВСР, який характеризується зменшенням загальної 
амплітуди коливань ритму серця (зниження SDNN 
і ТР), відносним збереженням VLF-хвиль (відповідають 
активності кіркових центрів і гуморально-метаболічних 
впливів на ритм серця), помірним зниженням 
абсолютних значень LF-коливань і значним зменшенням 
амплітуди HF-хвиль (переважно парасимпатична 
активність). 

Таблиця 4
Основні  часові та спектральні параметри варіабельності 

серцевого ритму у досліджуваних осіб  (ортостатична 
проба) (M±m; р)

Пара-
метри 

ДГ ГП

M±m
Медіана 

(квартильний 
розмах)

M±m
Медіана 

(квартильний 
розмах)

1 2 3 4 5
SDNN, 
мс 34,32±5,05** 25,00(17,00)## 42,80±2,23 44,00(17,00)

RMSSD, 
мс 23,39±6,18 10,00(11,00)# 23,53±1,86 22,50(12,00)

pNN 50, 
% 1,16±0,82** 0,00(0,77)## 4,25±1,28 2,36(4,12)

TP, мс2 707,9±136,8** 504,3(416,4)## 1500,9±367,9 1342,9(1513,3)
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1 2 3 4 5

VLF, мс2 417,8±94,2** 315,8(188,7)## 1501,5±278,4 1005,7(987,6)

LF, мс2 213,0±43,5** 127,8(242,6)## 1384,8±177,2 914,2 (876,3)

HF, мс2 77,0±32,7** 33,7(48,2)# 297,5±37,4 210,6(300,7)

LF/HF 5,16±0,66 4,03(3,73) 6,35±1,04 4,69(7,36)

Примітки: * – різниця між групами за результатами t-тесту 
достовірна, р < 0,05;  ** – різниця між групами за результатами 
t-тесту достовірна, р < 0,01; # – різниця між групами за 
результатами тесту Г. Б. Манна – Д. Р. Вітні достовірна, р < 0,05; 
## – різниця між групами за результатами тесту Г. Б. Манна –  
Д. Р. Вітні достовірна, р < 0,01.

Таким чином, у ПВА на ЧАЕС із УУ СО ГДЗ, 
порівняно з хворими загальної популяції, спостерігаються 
достовірне зниження абсолютних значень параметрів 

ВСР, а також більш виражений внутрішній перерозподіл 
ВСР із відносним переважанням активності центральних 
і гуморально-метаболічних впливів на ритм серця та 
зниженням амплітуди хвиль, що виникають під впливом 
парасимпатичної активності. 

Характеристика метаболічного гомеостазу з 
урахуванням стану ПОЛ і ААОС у хворих ДГ та ГП 
подана в табл. 5. 

Констатовано різновекторність отриманих результатів. 
Із огляду на це, залежно від показників ПОЛ і ААОС 
усіх хворих поділено на три групи: посилене ПОЛ 
(група 1), ПОЛ у межах норми (група 2)  послаблене 
ПОЛ (група 3). Усі групи залежно від ААОС поділено 
на підгрупи: підвищена ААОС (підгрупа 0.1), збережена 
ААОС (підгрупа 0.2) і знижена ААОС (підгрупа 0.3). 

Закінчення табл. 4

Таблиця 5 
Показники метаболічного гомеостазу з урахуванням стану пероксидного окиснення ліпідів і активності антиоксидантної 

системи у хворих із ульцерозним ураженням слизової оболонки гастродуоденальної зони дослідної групи  
та групи порівняння (n; %; M±m; р) 

№ 
з/п,

група

Стан ПОЛ, ААОС
(групи, підгрупи) Зага льна  

кіль кість

Показники метаболічного гомеостазу (референтні значення) 

Лактат
1,54 ± 0,21 

ммоль/л

Піруват       
0,100 ± 
0,015 

ммоль/л

НЕЖК   
0,63 ± 0,15 

ммоль/л

-ЛП  
65,0 ± 10,0 ум. 

од.

ПХЕ сироватки 
крові 

250,00 ± 90,00 
мкмоль/мл/год

КФ
0,35 ± 0,23 

ммоль/мл/год

Показники КГ

M ± m, p n/% M ± m, р M ± m, р M ± m, р M ± m, р M ± m, р M ± m, р

1 ПОЛ посилене (група 1)

ДГ
ТБК-АП = 

133,067 ± 4,209*  
мкмоль/мл

77;
96,2*

3,19
± 0,22*#

0,108
± 0,01*

1,07
± 0,07

95,3
± 5,9*

258,55
± 46,12

1,53
± 0,09*

ГП
ТБК-АП = 

121,018 ± 4,070  
мкмоль/мл

24;
68,6

2,55
± 0,14#

0,100
± 0,01

1,13
± 0,09

86,5
± 3,7

278,36
± 51,26

1,14
± 0,11

1.1 ААОС підвищена (підгрупа 1.1)

ДГ Ка = 1,22 ± 0,01* 
мкмольН2О2/мл·год

43;
53,7

2,97
± 0,21*#

0,100
± 0,011

1,14
± 0,07#

95,4
± 6,0*#

257,85
± 46,92*

1,54
± 0,02*#

ГП Ка = 1,79 ± 0,01 
мкмольН2О2/мл·год

19;
54,3

2,60
± 0,22#

0,100
± 0,012

1,15
± 0,09#

87,2
± 3,4#

280,15
± 54,17#

1,37
± 0,03#

1.2 ААОС у межах норми (підгрупа 1.2)

ДГ Ка = 0,00 ± 0,00 
мкмольН2О2/мл·год

0;
0,0 - - - - - -

ГП Ка = 0,15 ± 0,01 
мкмольН2О2/мл·год

2;
5,7

2,28
± 0,36#

0,090
± 0,020

1,10
± 0,21#

85,2
± 6,2

271,15
± 11,61

0,98
± 0,07#

1.3 ААОС знижена (підгрупа 1.3)

ДГ Ка = 0,06 ± 0,01  
мкмольН2О2/мл·год

34;
42,5*

3,66
± 0,54*#

0,110
± 0,020*#

1,12
± 0,34#

97,2
± 6,8#

256,40
± 33,36*

1,93
± 0,13*#

ГП Ка = 0,06 ± 0,01 
мкмольН2О2/мл·год

3;
8,6

2,44
± 0,25#

0,090
± 0,030

1,18
± 0,31#

90,1
± 2,7#

280,25
± 56,20#

1,41
± 0,09#

2 ПОЛ у межах норми (група 2)

ДГ
ТБК-АП = 

000,000 ± 0,000   
мкмоль/мл

0;
0,0 - - - - - -

ГП
ТБК-АП = 

103,100 ± 0,910
мкмоль/мл

6;
17,1

2,45
± 0,47#

0,090
± 0,01

1,09
± 0,26#

80,2
± 3,3#

251,09
± 49,20

0,58
± 0,05#

2.1 ААОС підвищена (підгрупа 2.1)

ДГ Ка = 0,00 ± 0,00 
мкмольН2О2/мл·год

0;
0,0 - - - - - -
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ГП Ка = 2,95 ± 0,01 
мкмольН2О2/мл·год

4;
11,4

2,85
± 0,67#

0,100
± 0,01

1,07
± 0,24#

82,3
± 4,6#

251,20
± 34,17

0,66
± 0,07#

2.2 ААОС у межах норми (підгрупа 2.2)

ДГ Ка = 0,00 ± 0,00
мкмольН2О2/мл·год

0;
0,0 - - - - - -

ГП Ка = 0,09 ± 0,01
мкмольН2О2/мл·год

2;
5,7

0,98
± 0,46

0,070
± 0,02

1,17
± 0,28#

79,8
± 4,3

254,3
± 50,18

0,44
± 0,08

2.3 ААОС знижена (підгрупа 2.3)

ДГ Ка = 0,00 ± 0,00
мкмольН2О2/мл·год

0
0,0 - - - - - -

ГП Ка = 0,00 ± 0,00
мкмольН2О2/мл·год 

0
0,0 - - - - - -

3 ПОЛ послаблене (група 3)

ДГ ТБК-АП =
79,300 мкмоль/мл

3;
3,7* 4,29*# 0,140*# 0,86 67,9 250,5 1,38*#

ГП
ТБК-АП = 

81,330 ± 6,230
мкмоль/мл

5;
14,3

2,13
± 0,45#

0,105
± 0,02

1,09
± 0,22#

71,5
± 14,9

278,7
± 49,8*#

0,97
± 0,06#

3.1 ААОС підвищена (підгрупа 3.1)

ДГ Ка = 0,81  мкмольН2О2/
мл·год

3;
3,7* 4,29*# 0,140*# 0,86 67,9 250,5 1,38*#

ГП Ка = 1,45 ± 0,01 
мкмольН2О2/мл·год

5;
14,3

2,13
± 0,45#

0,105
± 0,02

1,09
± 0,22#

71,5
± 14,9

278,7
± 49,8*#

0,97
± 0,06#

3.2 ААОС у межах норми (підгрупа 3.2)

ДГ Ка = 0,00 ± 0,00 
мкмольН2О2/мл·год

0
0,0 - - - - - -

ГП Ка = 0,00 ± 0,00 
мкмольН2О2/мл·год

0
0,0 - - - - - -

3.3 ААОС знижена (підгрупа 3.3)

ДГ Ка = 0,00 ± 0,00 
мкмольН2О2/мл·год

0
0,0 - - - - - -

ГП Ка = 0,00 ± 0,00
мкмольН2О2/мл·год

0
0,0 - - - - - -

4 Усього 

ДГ

ТБК-АП =
133,300 ± 4,221*  

мкмоль/мл
Ка = 1,18 ± 0,01* 
мкмольН2О2/год

80;
100%

3,18
± 0,22*#

0,108
± 0,01*

1,10
± 0,26#

95,7
± 6,2*#

259,83
± 46,13

1,55
± 0,09*#

ГП

ТБК-АП =
120,600 ± 4,270   

мкмоль/мл
Ка = 1,47 ± 0,01 
мкмольН2О2/год

35;
100%

2,54
± 0,14#

0,100
± 0,01

1,14
± 0,28#

87,4
± 3,9#

278,46
± 53,29

1,13
± 0,12#

Примітки: * – p < 0,05, різниця між ДГ і ГП; # – p < 0,05, порівняно з КГ;«-» показників немає. 

Порівняльний аналіз підсумкових показників 
особливостей метаболічного гомеостазу у групах 
хворих дав змогу виявити певні закономірності. Вміст 
кінцевих продуктів ПОЛ ТБК-АП у хворих як ДГ, так 
і ГП збільшений, проте достовірно  виразніше у ПВА 
на ЧАЕС (у ДГ – ТБК-АП 133,300 ± 4,221 мкмоль/
мл, у ГП – 120,600 ± 4,270 мкмоль/мл; p < 0,05). 
Збільшення вмісту лактату, що свідчить про активацію 
анаеробного гліколізу, який не може повністю забезпе-
чувати адекватну енергопродукцію, спостерігається 
також у хворих обох груп, але  достовірно більше у 
ПВА на ЧАЕС (до 3,18 ± 0,22 ммоль/л у ДГ; 2,54 ± 
0,14 ммоль/л у ГП; p < 0,05). Уміст β-ЛП теж був дещо 
більшим у ДГ (95,7 ± 6,2 ум. од.), ніж у ГП (87,4 ± 

3,9 ум. од.). Показники вмісту ПХЕ у сироватці крові, 
навпаки, менші в ДГ, ніж у ГП (до 259,83 ± 46,13 і 
278,46 ± 53,29 мкмоль/мл/год відповідно, p < 0,05). 
Аналіз вмісту КФ дає змогу стверджувати, що в обох 
групах він більший, ніж у КГ, але достовірно виразніше 
у хворих ДГ (до 1,55 ± 0,09 ммоль/мл/год у хворих 
ДГ, до 1,13 ± 0,12 ммоль/мл/год у ГП, p < 0,05). 

Аналіз особливостей інтенсивності ПОЛ і ААОС 
у обстежених дав змогу виявити певні закономірності. 
Так, кількість хворих із посиленим ПОЛ (група 1) 
достовірно різна – 96,2 % хворих ДГ і 68,6 % – ГП. 
Така ж достовірна закономірність простежується і 
щодо хворих підгрупи 1.3 (зі зниженою ААОС). У 
групі 2 порівняння не проводили, оскільки хворих-
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чорнобильців у ній не було. Показники у групі 3 (з 
послабленим ПОЛ) свідчать про таке: найменша частота 
таких випадків була у ДГ – 3,7 %, тоді як у ГП – 14,3 
%; р < 0,01. Аналогічні показники фіксували в підгрупі 
3.1 (з підвищеною ААОС), оскільки хворих із ААОС 
у межах норми та зниженої у ній не було. 

Таким чином, у ПВА на ЧАЕС з УУ СО ГДЗ 
метаболічний гомеостаз має певні особливості, які 
полягають у порушенні всіх видів обміну, в тому числі 
ПОЛ і ААОС, мають різновекторний характер і в їх 
основі є дисбаланс між аеробним і анаеробним гліколізом, 
значна дискоординація між мобілізацією та утилізацією 
ліпідів, порушення інтенсивності й ефективності 
енергетичного обміну. Зміни ПОЛ і ААОС у них більш 
виражені, ніж у осіб, які не зазнали дії чорнобильських 
чинників. 

Крок 3. Ендоскопічна характеристика стану СО 
ГДЗ (табл. 6). 

Таблиця 6
Результати ендоскопічного дослідження стану слизової 

оболонки гастродуоденальної зони 
 у хворих-чорнобильців дослідної групи  

та в осіб групи порівняння (n; %; р)

Показники
ДГ (n = 80) ГП (n = 35)

Абс. 
к-сть % Абс. 

к-сть % 

ПВ шлунка 22 27,5 9 25,7
ПВ ДПК 57 71,3 26 74,3
ПВ шлунка і 
ДПК 1 1,3 - -
Виразки малі 
- до 0,5 см 4 5,0 2 5,7

Виразки середні 
- від 0,6 до 1,0 см 
- від 1,1 до 2,0 см 

23
48

28,8*
60,0*

20
11

57,1
31,4

Виразки великі 
- більше 2,1 см 5 6,3 2 5,7
Рубцева 
деформація 68 85,0 28 80,0

Ерозії шлунка 40 50,0* 7 20,0
Ерозії ДПК 38 47,5* 6 17,1
Рефлюкс-
езофагіт 63 78,8* 15 42,9
Дуодено гастраль-
ний рефлюкс 55 68,8* 12 34,3

Пангастрит 80 100* 28 80,0
Атрофічні зміни 
СО шлунка 46 57,5* 10 28,6

Метаплазія 
епітелію 22 27,5 5 14,3

Примітка. * – p < 0,05, різниця між ДГ і ГП достовірна. 

Констатовано, що у хворих як ДГ, так і ГП переважали 
виразки з локалізацією у цибулині ДПК. Зокрема, у 
ДГ ПВ шлунка виявлено у 27,5 %, ПВ ДПК – у 71,3 
% і поєднання виразки шлунка та ДПК – у 1,3 %, 
відповідно у ГП ПВ шлунка – у 25,7 %, ПВ ДПК – у 
74,3 %, поєднання виразки шлунка і ДПК не було. 
Серед обстежених ДГ діаметр виразкового дефекту 
в середньому становив 1,5 см, у ГП – 1,3 см. Виразкові 
дефекти до 0,5 см і більше 2,1 см фіксували в обох 

групах майже в однаковій кількості, але виразки від 
0,6 до 1,0 см достовірно частіше траплялись у хворих 
ГП (у ДГ – 28,8 %, у ГП – 57,1 %; p < 0,05), і навпаки, 
ПВ від 1,1 до 2,0 см переважала у хворих-чорнобильців 
(у ДГ – 60,0 %, у ГП – 31,4 %; p < 0,05). Так само у 
ДГ достовірно частіше траплялись супутні ерозивні 
ураження СО шлунка (у 50,0 % оглянутих ДГ й у 20,0 
% ГП; p < 0,05) і ДПК (у 47,5 % хворих ДГ й у 17,1 
% ГП; p < 0,05). У ДГ достовірно частіше виявляли 
рефлюкс, зокрема рефлюкс-езофагіт (у 78,8 % хворих 
ДГ і 42,9 % – ГП; p < 0,05), дуоденогастральний рефлюкс 
(у 68,8 % хворих ДГ й у 34,3 % ГП; p < 0,05). У хворих 
ДГ вірогідно частіше виявляли дифузний хронічний 
гастрит (100,0 % у ДГ й 80,0 % у ГП; p < 0,05) з 
атрофічними змінами СО шлунка (у 57,5 % хворих 
ДГ проти 28,6 % у ГП; p < 0,05), більш вираженими 
в антральному відділі. 

Отже, макроскопічна й мікроскопічна характеристика 
стану СО ГДЗ свідчить про те, що у ПВА на ЧАЕС є 
свої особливості, які полягають у тому, що  у них 
достовірно частіше переважає пангастрит із атрофічними 
змінами СО антрального відділу шлунка, ПВ були 
середнього і великого розміру, а також частіше 
констатували рефлюкс-езофагіт, дуоденогастральний 
рефлюкс, супутнє ерозивне ураження шлунка та ДПК. 

Крок 4. З’ясування скарг і результатів клінічного 
обстеження хворих ДГ та ГП (табл. 7). 

Таблиця 7 
Результати клінічного обстеження хворих   

дослідної групи та групи порівняння (n; %; p) 

Клінічні 
симптоми

ДГ (n = 80) ГП (n = 35)
Абс. 
к-сть % Абс. 

к-сть %

1 2 3 4 5
«Абдомінальні» симптоми 
Біль у животі 
інтенсивний 18 22,5 * 21 60,0  

Біль у животі 
помірний 23 28,75  7 20,0 

Біль у животі 
незначний 15 18,75  4 11,4 

Безболісний 
перебіг виразки 24 30,0 * 3 8,6 

Блювання 10 12,5  6 17,1
Тяжкість, 
дискомфорт  
у животі 

56 70,0 * 15 42,9 

Відрижка 52 65,0 * 14 40,0 
Здуття живота, 
метеоризм, 
борборигми, 
флатуленція 

56 70,0 * 14 40,0 

Нудота 52 65,0 * 12 34,3 
Печія 27 33,8 13 37,1 
Порушення 
апетиту 33 41,3 * 5 14,3 

Швидке 
насичення 33 41,3 * 5 14,3 

Розлади 
випорожнення 33 41,3 * 5 14,3 
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1 2 3 4 5
«Неабдомінальні» симптоми 
Тяжкість у 
голові, біль 
голови 

74 92,5 * 14 40,0 

Дискомфорт у 
грудній клітці, 
відчуття 
серцебиття 

59 73,8 * 15 42,9 

Емоційна 
лабільність, 
нервозність, 
тривога 

63 78,8 * 13 37,1 

Загальна сла-
бість, швидка 
втомлюваність 

74 92,5 * 21 60,0 

Коливання 
пульсу і тиску 
асоційованого з 
уживанням їжі

48 60,0 * 12 34,3 

Метеочутли-
вість 73 91,3 * 17 48,6 

Порушення сну 45 56,3 * 10 28,6 

Розлади уваги, 
пам’яті 45 56,3 * 10 28,6 

Шум у вухах, 
запаморочення 57 71,3 * 12 34,3 

Примітка. * – p < 0,05, різниця між ДГ і ГП достовірна.

Вивчення клінічних симптомів дало змогу виявити 
у хворих низку «абдомінальних» і «неабдомінальних» 
симптомів, поширеність яких мала певні особливості. 
Що стосується абдомінального больового синдрому, 
то інтенсивний біль у животі був у достовірно 
меншої кількості ПВА на ЧАЕС, ніж у хворих ГП 
(22,5 % – у ДГ, 60,0 % – ГП; p < 0,05). У них домінував 
біль помірної та незначної інтенсивності, тупого, 
ниючого характеру, часто поєднувався із тяжкістю 
у животі. У хворих ДГ достовірно частіше виразка 
взагалі мала безболісний перебіг (30,0 % осіб ДГ 
і 8,6 % – ГП; p < 0,05). Серед інших «абдомінальних» 
симптомів у ДГ достовірно частіше, ніж у ГП, 
фіксували скарги на тяжкість і дискомфорт у животі 
(70,0 % у ДГ, 42,9 % у ГП; p < 0,05), здуття живота, 
метеоризм, борборигми, флатуленцію (70,0 % у 
ДГ, 40,0 % у ГП; p < 0,05), відрижку впродовж дня 
(у 65,0 % ДГ проти 40,0 % ГП; p < 0,05), періодичну 
нудоту (у 65,0 % ДГ проти 34,3 % ГП;  
p < 0,05), порушення апетиту, швидке насичення, а 
також розлади випорожнення (всі – у 41,3 % хворих 
ДГ проти 14,3 % осіб ГП; p < 0,05). Із-поміж 
«неабдомінальних» проявів хворі найчастіше скаржилися 
на тяжкість у голові та біль голови (92,5 % ДГ проти 
41,3 % ГП; p < 0,01), метеочутливість (91,3 % ДГ 
проти 48,6 % ГП; p < 0,05), емоційну лабільність, 
нервозність і відчуття тривоги (78,8 % ДГ проти 37,1 
% ГП; p < 0,01), підвищену втомлюваність і загальну 
слабість (92,5 % ДГ проти 60,0 % ГП; p < 0,05), і 

достовірно частіше скарги висловлювали особи, що 
зазнали впливу техногенної катастрофи. Поширеними 
також були скарги на дискомфорт у грудній клітці, 
відчуття серцебиття (73,8 % ДГ проти  
42,9 % КГ; p < 0,05), шум у вухах, запаморочення 
(71,3 % ДГ проти 34,3 % КГ; p < 0,05); порушення 
сну, розлади уваги, пам’яті (56,3 % ДГ проти  
28,6 % КГ; p < 0,05). Коливання пульсу і тиску, 
асоційовані з уживанням їжі (у 60,0 % ДГ проти 34,3 
% КГ; p < 0,05) також фіксували достовірно частіше 
у хворих, що зазнали впливу чинників Чорнобильської 
катастрофи. Таким чином, чорнобильцям із УУ СО 
ГДЗ характерні не стільки больовий абдомінальний 
синдром, як диспепсичний і астено-невротичний 
синдроми, а також прояви дисциркуляторної судинної 
енцефалопатії. 

Висновки. Ульцерозні ураження слизової оболонки  
гастродуоденальної зони у постраждалих внаслідок 
аварії на Чорнобильській АЕС у віддалені терміни 
після техногенної  катастрофи, за результатами 
аналізу причин їх виникнення, патогенезу, клінічних 
ознак, мають певні особливості. Окрім впливу 
надфонового йонізувального випромінювання у них 
достовірно частіше фіксують куріння і вживання 
ульцерогенних лікарських засобів, стрес і порушення 
дієти, проте рідше спостерігається обтяжена спадковість. 
У патогенезі ульцерозних уражень слизової оболонки  
важливе місце посідають зміни співвідношення 
пептично-агресивних і цитопротективних чинників 
шлункового вмісту в бік зменшення захисту слизової 
оболонки гастродуоденальної зони; у хворих-
чорнобильців, порівняно з хворими загальної популяції, 
спостерігаються зниження параметрів варіабельності 
серцевого ритму, а також більш виражений внутрішній 
перерозподіл параметрів із відносним переважанням 
активності центральних і гуморально-метаболічного 
впливу на ритм серця та зниженням амплітуди хвиль, 
що виникають під впливом парасимпатичної активності; 
також виявлено різновекторність (посилення, у межах 
норми, зниження) стану пероксидного окиснення 
ліпідів і активності антиоксидантної системи (проте 
кількість хворих-чорнобильців із посиленим пероксидним 
окисненням ліпідів і зниженою активністю 
антиоксидантної системи порівняно більша). Серед 
морфологічних форм уражень шлунка і дванадцятипалої 
кишки у хворих, що постраждали від Чорнобильської 
катастрофи, за ендоскопічною оцінкою переважають 
пангастрит із атрофічними змінами слизової оболонки, 
переважно в антральному відділі шлунка, виразкові 
дефекти середніх і великих розмірів, а також частіші 
випадки рефлюкс-езофагіту, дуоденогастрального 
рефлюксу та супутнього ерозивного ураження шлунка. 
Особливості клінічних проявів полягають у домінуванні 
астено-невротичного та диспепсичного синдромів, 
мінімізації або відсутності типового больового 
синдрому, тобто у відсутності класичного перебігу 
пептичної виразки. 

Закінчення табл. 7
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Конфлікт інтересів 
Автори цієї статті стверджують, що  конфлікту інтересів немає. 

Ульцерозні ураження слизової оболонки гастродуоденальної зони 
у постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції: 

деякі особливості етіології, патогенезу, клінічних ознак,  
виявлені через третину століття після катастрофи 

О. Я. Яцкевич, О. О. Абрагамович, І. Ю. Корнійчук 

Вступ. У потерпілих внаслідок аварії (ПВА) на ЧАЕС достовірно більша хворобливість, порівняно з 
непостраждалим населенням. Доволі поширені  ульцерозні ураження (УУ) слизової оболонки (СО) шлунка 
та дванадцятипалої кишки (ДПК). 

Мета. З’ясувати деякі особливості УУ СО гастродуоденальної зони (ГДЗ) у ПВА на ЧАЕС за результатами 
аналізу причин їх виникнення, патогенезу, клінічних ознак, проведеного через третину століття після техногенної  
катастрофи. 

Матеріали й методи. У дослідження залучено 115 хворих з УУ СО ГДЗ, яких поділили на дві групи – 
дослідну (ДГ) 80 ПВА на ЧАЕС та групу порівняння (ГП) 35 хворих, які не зазнавали дії чинників Чорнобильської 
катастрофи. Контрольну групу (КГ) склали 30 умовно здорових волонтерів. 

Результати. Окрім впливу надфонового йонізувального випромінювання у ПВА на ЧАЕС достовірно 
частішими є куріння та вживання ульцерогенних лікарських засобів, стрес і порушення дієти, проте рідше 
спостерігається обтяжена спадковість. У патогенезі важливе місце посідають зміни співвідношення пептично-
агресивних і цитопротективних чинників шлункового вмісту в бік зменшення захисту СО ГДЗ; у хворих-
чорнобильців, порівняно з хворими ГП, спостерігається зниження параметрів варіабельності серцевого 
ритму, а також більш виражений внутрішній перерозподіл параметрів із відносним переважанням активності 
центральних і гуморально-метаболічних впливів на ритм серця та зниженням амплітуди хвиль, що виникають 
під впливом парасимпатичної активності. Також виявлено різновекторність (посилення, у межах норми, 
зниження) стану пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) і активності антиоксидантної системи (ААОС) 
(кількість хворих-чорнобильців із посиленим ПОЛ і зниженою ААОС порівняно більша). Серед морфологічних 
форм уражень шлунка і ДПК переважають пангастрит із атрофічними змінами слизової оболонки, переважно 
в антральному відділі шлунка, виразкові дефекти середніх і великих розмірів, а також частіше фіксують 
рефлюкс-езофагіт, дуоденогастральний рефлюкс і супутнє ерозивне ураження шлунка. Особливості клінічних 
проявів полягають у домінуванні астено-невротичного та диспепсичного синдромів, мінімізації або відсутності 
типового больового синдрому. 

Висновки. У постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС УУ СО ГДЗ у віддалені терміни після техногенної  
катастрофи, за результатами аналізу причин їх виникнення, патогенезу, клінічних ознак, мають певні особливості, 
порівняно з хворими, що не зазнали дії чинників Чорнобильської катастрофи. Особливості полягають у 
порівняно гірших станах СО, її цитопротекції, моторної функції ГДЗ, балансу ПОЛ – ААОС, вегетативної 
нервової системи, відмінностях клінічних проявів. 

Ключові слова: Чорнобильська атомна електростанція, ЧАЕС, постраждалі  внаслідок аварії на ЧАЕС, 
Чорнобильська катастрофа, пептична виразка, гастродуоденальна зона, варіабельність серцевого ритму, 
пероксидне окиснення ліпідів. 
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Ulcerative Lesions of the Mucosa Gastro-Duodenal Zone in Victims  
of the Chernobyl Accident: Some Features of the Etiology, Pathogenesis  

and Clinical Signs Identified in the Third of the Century After the Disaster 
O. Yatskevych, O. Abrahamovych, I. Korniichuk 

Introduction. The victims of the Chernobyl accident have a significantly higher morbidity compared to the 
unaffected population. Ulcerative lesions of the gastric and duodenal mucosa are quite common. 

The aim of the study. To find out some features of ulcerative lesions of the gastroduodenal zone in the victims 
of the Chernobyl accident based on the analysis of the causes, pathogenesis, clinical signs, conducted in the third 
of the century after the disaster. 

Materials and methods. The study involved 115 patients with ulcerative lesions of the gastroduodenal zone. The 
experimental group (EG) of 80 patients who suffered as a result of the Chernobyl accident and the comparison group 
(GC) of 35 patients who were not affected by the Chernobyl disaster. The control group (CG) consisted of 30 
conditionally healthy volunteers. 

Results. In patients affected by the Chernobyl accident, heredity plays a significantly smaller role than in patients 
with GC (28.7 % patients of EG against 48.6 % of GC, p < 0.05). Smoking and use of nonsteroidal anti-inflammatory 
drugs were significantly more relevant in those affected by the Chernobyl disaster (75.0 % of patients with EG and 
31.4 % of GC; p < 0.05). All patients EG were exposed to higher radiation (100.0 % EG and 0.0 % GC). The 
cytoprotection of the gastroduodenal zone in patients EG with gastric ulcer in both gastric juice and insoluble mucus 
were significantly lower compared with GC (EG: NANA of gastric juice 0.27 ± 0.01 vs. 0.58 ± 0.02 mg/ml; p < 
0.05; GC: NANA in insoluble mucus 0.45 ± 0.04 vs. 1.16 ± 0.09 mg/ml; p < 0.05). The cytoprotection of the 
gastroduodenal zone in patients EG with duodenum ulcer in both gastric juice and insoluble mucus were significantly 
lower compared with GC (EG: NANA in gastric juice 0.29 ± 0.02 vs. 0.53 ± 0.03 mg/ml; p < 0.05; GC: NANA in 
insoluble mucus 0.44 ± 0.07 vs. 1.09 ± 0.08 mg/ml; p < 0.05). Significant increase in heart rate and decrease in 
amplitude of heart rhythm oscillations and consequently HRV parameters were observed in patients EG compared 
to GC in both supine position and orthostatic test. In most patients, who are victims of the Chernobyl accident, a 
specific pattern of HRV (decrease of heart rhythm oscillations (decrease in SDNN and TP), relatively high level of 
VLF waves, moderate decrease in LF and dramatic decrease in HF) was observed. All patients were divided into 
three groups, depending on parameters of lipid peroxidation and activity of AOS (AAOS). Group number 1 (with 
enhanced LPO), group number 2 (with normal LPO) and group number 3 (with reduced LPO). All groups were 
divided into subgroups according to the AAOS: AAOS increased (subgroup 0.1.) normal activity AOS (subgroup 
0.2.) and reduced AAOS (subgroup 0.3.). Some patterns were found after comparison. The results were different 
vectors. Number of patients with increased LPO (group 1) was significantly different (96.2 %* of patients EG and 
68.6 % of patients GC (* p < 0.05). Indicators of patients with reduced lipid peroxidation show that the lowest 
incidence of such cases were among patients EG (3.7 %*), while in GC in 14.3% of patients (*p < 0.01). During 
endoscopic examination, we found that ulcers from 1.1 to 2.0 cm, there were more EG patients (60.0 % EG and 
31.4 % GC; p < 0.05), so they also had significantly more concomitant erosive lesions of the mucous membrane of 
the stomach (50.0 % EG and 20.0 % GC; p < 0.05) and duodenum (47.5 % EG and 17.1 % GC; p < 0.05). Patients 
victims of the Chernobyl accident were significantly more often detected reflux conditions including reflux esophagitis 
(78.8 % EG and 42.9 % GC; p < 0.05), duodenal-gastric reflux (68.8 % EG and 34.3 % GC; p < 0.05). Patients EG 
significantly more often encountered diffuse chronic gastritis with atrophic changes in the gastric mucosa (57.5 % 
of the patients in the EG and 28.6 % of the GC; p < 0.05). The patients (affected by the Chernobyl accident) have 
multiple complaints with its own characteristics. They were significantly less concerned about the intense pain in 
gastroduodenal zone (intense abdominal pain in 22.5 % of patients EG and 60.0 % of the patients GC, p < 0.05; 
painless ulcer in 30.0 % of patients EG and in 8.6 % patients GC; p < 0.05). Symptoms of gastric and intestinal 
dyspepsia, the asthenic-neurotic syndrome are much more often. 

Conclusions. Ulcerative lesions of the mucosa of gastroduodenal in victims of the Chernobyl accident in the long 
term after the disaster, according to the analysis of the causes, pathogenesis, clinical signs have certain features, 
compared with patients who did not suffer from the Chernobyl disaster. All victims of the Chernobyl accident were 
exposed to ionizing radiation. Smoking and use of ulcerogenic drugs, stress and dietary disorders are significantly 
more frequent in victims of the Chernobyl accident, but aggravated heredity is less common. In the pathogenesis of 
important place is occupied by changes in the ratio of peptic-aggressive and cytoprotective factors of gastric contents 
in the direction of reducing the protection of the mucous membrane of the gastroduodenal zone; in patients, who 
are victims of the Chernobyl accident, compared with patients control, there is a decrease in heart rate variability, 
as well as a more pronounced internal redistribution of parameters with a relative predominance of central and 
humoral-metabolic effects on heart rate and a decrease in the amplitude of waves arising from parasympathetic 
activity; also revealed multi-vector (increased, within normal limits, decreased) state of lipid peroxidation and 
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activity of the antioxidant system (the number of the Chernobyl patients with enhanced lipid peroxidation and 
reduced activity of the antioxidant system is relatively greater). The morphological forms of gastric and duodenal 
lesions are dominated by pangastritis with atrophic changes of the mucous membrane, the presence of ulcerative 
defects of medium and large size, as well as more frequent reflux esophagitis, duodeno-gastric reflux and concomitant 
erosive lesions. Features of clinical manifestations are the dominance of astheno-neurotic and dyspeptic syndromes, 
minimization or absence of typical pain. 

Keywords: Chernobyl nuclear power plant, CNPP, subjects affected by Chernobyl nuclear power plant accident, 
peptic ulcer, gastro-duodenal zone, heart rate variability, lipid peroxidation. 
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Особливості функціонального стану системи 
L-аргінін/NO-синтаза/аргіназа та оксидативних 
процесів у хворих із термінальною хронічною 
нирковою недостатністю внаслідок хронічного 
гломерулонефриту до і після сеансу гемодіалізу

Вступ. Останнім часом дослідники приділяють значну 
увагу вивченню зв’язку між  хронічною хворобою нирок 
(ХХН) і виникненням різноманітних ускладнень, які 
супроводжуються змінами системи L-аргінін/NO-синтаза/
аргіназа та оксидативним стресом [4, 7, 15, 28, 31]. 

За умов хронічної ниркової недостатності (ХНН) 
потенційними чинниками формування дисфункції 
системи L-аргінін/NO-синтаза/аргіназа можуть 
виступати зміни продукції інших вазоактивних 
регуляторів, таких як гідроген сульфід. Адже гідроген 
сульфід є біологічно активним агоністом системи 
NO щодо регуляції судинного тонусу й синтезу 
нітрозотіолів [5, 25, 39], уміст якого зменшується у 
крові хворих із уремією [38].

Уремія є провідним чинником змін активності NO-
синтази ендотеліоцитів судин і клітин паренхіми  
нирок і виникнення патологічних змін у серцево-
судинній системі хворих із ХНН [2, 3, 7, 10, 32]. Як 
відомо, у разі ХНН дисбаланс у системі L-аргінін/
NO-синтаза/аргіназа може формуватись і внаслідок 
гіперпродукції ендогенних аналогів аргініну – 
асиметричного диметиларгініну (АДМА) та симетричного 
диметиларгініну (СДМА), що свідчить про несприятли-
вий прогноз [19, 23, 35].

У хворих із ХНН змінюються біохімічні процеси 
у лімфоцитах крові, які відіграють суттєву роль у 
підтриманні імунологічного статусу організму, що 
зумовлюється їх фагоцитарною активністю, синтезом 
про- і антизапальних цитокінів, вивільненням NO за 
участі індуцибельної NO-синтази [6, 7, 12, 20, 21, 30]. 
Також лімфоцитарні клітини здатні до продукції 
гідрогену сульфіду [18, 33, 34]. Роль наведених чинників 

за наявності ХНН різної етіології під впливом  сеансу 
ГД може суттєво модифікуватись.

Порушення в системі L-аргінін/NO-синтаза/аргіназа 
й активація пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) 
за умов ХНН інтегровані в механізми формування 
ендотеліальної дисфункції, гіпертензії, збільшення 
вмісту циркулювальних цитокінів у крові, порушення 
функціонального стану тромбоцитів [36, 37, 40].

Особливості функціонального стану системи L-ар-
гінін/NO-синтаза/аргіназа й оксидативних процесів 
у хворих із термінальною ХНН унаслідок хронічного 
гломерулонефриту до і після сеансу гемодіалізу до 
сьогодні вивчені недостатньо.    

Мета дослідження. З’ясувати особливості 
функціонального стану системи L-аргінін/NO-синтаза/
аргіназа й оксидативних процесів у хворих із 
термінальною хронічною нирковою недостатністю 
внаслідок хронічного гломерулонефриту до і після 
сеансу гемодіалізу.

Матеріали й методи дослідження. 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, 
а також погодження з Етичною комісією Львівського 
національного медичного університету (ЛНМУ) 
імені Данила Галицького, у дослідження, яке  проводили 
в Комунальному некомерційному підприємстві (КНП) 
Львівської обласної ради (ЛОР) «Львівська обласна 
клінічна лікарня», у рандомізований спосіб із 
попередньою стратифікацією за наявністю у хворих 
ХХН (хронічний гломерулонефрит) із термінальною 
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ХНН, що її діагностовано згідно з наказом МОЗ і 
НАМН України № 280/44 від 11.05.2011 р. «Про 
затвердження стандарту та уніфікованих клінічних 
протоколів надання медичної допомоги зі спеціальності 
нефрологія) та Рекомендаціями щодо поліпшення 
якості діагностики і лікування хвороб нирок від 
2002 р. – Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 
(KDOQI) та 2012 р. – Kidney Disease: Improving 
Global Outcomes  (KDIGO) [13],  у дослідження 
залучено 42 хворих (22 жінки (52,38 %), 20 чоловіків 
(47,62 %), середній вік 56 років), яких лікували 
методом гемодіалізу (ГД) (тричі на тиждень по чотири 
години з використанням синтетичних діалізаторів 
і бікарбонатного буфера). 

Кров для дослідження у кожного хворого брали зі 
сформованого судинного доступу «A-V» фістули до 
і після сеансу ГД.

Середня тривалість перебування хворих на ГД п’ять 
років. Артеріальний тиск у хворих із ХНН становив 
у середньому: систолічний 170 мм рт. ст., діастолічний 
85 мм рт. ст. 

Контрольну групу (КГ) склали 20 умовно здорових, 
зіставлюваних за статтю і віком людей.

Для оцінки NO-синтазної системи визначали вміст 
L-аргініну – за реакцією Т. Сакагучі [1], активність 
аргінази (КФ 3.5.3.1) – за кількістю утвореної сечовини 
[26], активність ізоформ NO-синтази (індуцибельна 
(iNOS) і ендотеліальна (eNOS)) (КФ1.14.13.39) – за 
наявністю нікотинамедаденіндинуклеотидфосфату 
(Niсotinamed Adenine Dinucleotide Phosphate - NАDРН 
) [13]. Уміст нітрит-аніона NO2

-  і NO3
- визначали за 

реакцією з реактивом П. Гріса [27], суму NO2
- +NO3

- 

– з використанням суміші цинкового пилу та мангану 
сульфату (для відновлення нітрату до нітриту) або 
мангану сульфату (для визначення нітрит-аніона) [8]. 
Уміст H2S визначали за реакцією з N,N-диметил-p-
фенілендіаміном за наявності FeCl3 [24]. 

Уміст АДМА і СДМА визначали імуноферментним 
методом ELISA за наборами DLD Diagnostica GmbH 
(Німеччина).  

До і після сеансу гемодіалізу в плазмі крові та лізаті 
лімфоцитів визначали процеси ліпопероксидації та 
показники антиоксидантного захисту: вміст активних 
продуктів тіобарбітурової кислоти (ТБК-активних 
продуктів) [14], окиснених ліпопротеїнів низької 
щільності (Oxidized low-density lipoprotein - oxLDL) 
– імуноферментним методом ELISA із застосуванням 
наборів реактивів фірми Mercodia AB (Швеція). 
Визначали активність мієлопероксидази (КФ 1.11.1.7) 
– за реакцією з о-діанізидином [21], глутатіонпероксидази 
(ГПО; КФ 1.11.1.9) – за швидкістю окиснення глутатіону 
[11], супероксиддисмутази (СОД; КФ 1.15.1.1) – за 
реакцією з нітросинім тетразолієм [16], каталази (КФ 
1.16.1.6) – за реакцією пероксиду водню з молібдатом 
амонію [9], а також уміст загальної та окисненої форм 
вітаміну С [17]. 

Для обробки отриманих показників використовували 
пакет MS Office 2007 і статистичну програму Statistica 
для Windows версії 8.0 фірми StatSoft. Відповідність 

розподілу змінних величин гіпотетичному розподілу 
нормальних величин перевірено за допомогою тесту 
нормальності С. Шапіро – М. Вілка. За умов нормального 
розподілу використовували параметричний тест 
t-Стьюдента, у деяких випадках – непараметричні 
тести, для порівняння пов’язаних величин – U-критерій 
Х. Б. Манна – Д. Р. Вітні для двох величин. Виявлену 
різницю вважали статистично достовірною за p < 
0,05.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Особливості функціонального стану системи L-аргінін/
NO-синтаза/аргіназа у хворих із термінальною ХНН 
внаслідок хронічного гломерулонефриту до і після 
сеансу гемодіалізу.

У хворих із термінальною ХНН внаслідок хронічного 
гломерулонефриту до сеансу гемодіалізу як у плазмі 
крові, так і в лізаті лімфоцитів фіксували зменшений 
вміст L-аргініну (на 33,0 % (р < 0,01) і 31,0 % (р < 
0,01) відповідно) порівняно з реферетними показниками 
у здорових осіб. Після сеансу гемодіалізу вміст L-аргініну 
в плазмі крові зменшувався на 20,0 %, у лізаті лімфоцитів 
– на 30,0 % (р < 0,05) порівняно з показниками у 
хворих до сеансу  ГД. Тобто сеанс ГД сприяв значному 
зменшенню вмісту L-аргініну як у плазмі крові, так 
і в лізаті лімфоцитів.

У плазмі крові здорових осіб КГ вміст NO2
- становив 

26,0 % суми NO2
-+NO3

-, у хворих із ХНН – 11,0 %, 
що свідчить про зменшення вмісту вазодилятаційного 
NO2

- та зростання кількості нітрозильованих молекул.
До сеансу ГД вміст NO2

- як у плазмі крові, так і в 
лізаті лімфоцитів мав тенденцію до зменшення. 

До сеансу ГД вміст Н2S у плазмі крові хворих із 
ХНН був виразно зменшений на 23,0 % (р < 0,01) 
порівняно з показниками КГ. Після сеансу ГД вміст 
Н2S у плазмі крові зменшився на 12,0 % (р < 0,05). 

Сума нітрати+нітрити в лімфоцитах хворих на ХНН 
до сеансу ГД була трохи більша, ніж у осіб КГ, однак  
значно менша, ніж у плазмі крові – на 52,0 % (р < 
0,05), що свідчить про зростання нітрозовмісних 
продуктів у плазмі крові. У лізаті лімфоцитів, порівняно 
з плазмою крові хворих у ХНН, уміст нітрит-аніона 
був меншим і його динаміка змін після сеансу ГД 
достовірно не відрізнялась від показників у КГ. Однак 
джерела NO у плазмі крові та лімфоцитах різні – NO 
потрапляє у кров головним чином із ендотеліоцитів, 
а в цитоплазмі лімфоцитів локалізується NO-синтаза, 
яка продукує нітроген оксид із L-аргініну. 

У лізаті лімфоцитів уміст Н2S суттєво не відрізнявся 
від показників у КГ. Після сеансу ГД вміст Н2S у лізаті 
лімфоцитів зменшився на 23,0 % (р < 0,05) (табл. 1).

У хворих із ХНН до сеансу ГД концентрація АДМА 
та СДМА в плазмі крові була значно вища, ніж у крові 
донорів. Так, у плазмі хворих із ХНН концентрація 
АДМА була у 2,3 разу вища (р < 0,01), а концентрація 
СДМА – у 3,4 разу вища (р < 0,01), ніж у крові донорів 
(табл. 2). Після сеансу ГД концентрація АДМА та 
СДМА в плазмі крові хворих із ХНН знизилася на 
49,0 % (р < 0,05) і 48,0 % (р < 0,05) відповідно. 
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Таблиця 1 
Уміст L-аргініну, нітрит-аніона, гідрогену сульфіду 
та суми нітратів і нітритів у плазмі крові та лізаті 

лімфоцитів хворих із термінальною хронічною нирковою 
недостатністю  до і після сеансу гемодіалізу (M ± m; n; p)

Групи L-аргінін,
мкг/мл

Нітрит-
аніон,  

мкмоль/л

NO2
- + 

NO3
-,

мкмоль/л

Н2S,
мкмоль/л

Хворі з ХНН 
до сеансу ГД, 
n = 42

Плазма крові

62,30 ± 
12,10**

0,76 ± 
0,06

7,00 ± 
1,55**

66,50 ± 
5,40**

Хворі з ХНН 
після сеансу 
ГД, n = 42

49,90 ± 
10,80##

0,68 ± 
0,05*

5,30 ± 
1,16

54,40 ± 
3,70#

КГ, n = 20 93,30 ± 
16,90

0,83 ± 
0,07

3,20 ± 
0,58

86,60 ± 
7,20

Хворі з ХНН 
до сеансу ГД, 
n = 42

Лізат лімфоцитів

24,60 ± 
3,20*

0,61 ± 
0,05

3,30 ± 
1,39

63,80 ± 
4,70

Хворі з ХНН 
після сеансу 
ГД, n = 42

17,10 ± 
2,70#

0,48 ± 
0,04#

2,50 ± 
0,57

49,30 ± 
4,80#

КГ, n = 20 35,50 ± 
3,80

0,70 ± 
0,05

2,90 ± 
0,30

69,60 ± 
3,50

Примітки: * – достовірність змін щодо показників у осіб КГ 
(р < 0,05);  ** – р < 0,01;  # – достовірність змін щодо показників 
до гемодіалізу (р < 0,05);  ## – р < 0,01.

Таблиця 2 
Уміст асиметричного та симетричного диметиларгініну  

в плазмі крові хворих із термінальною хронічною 
нирковою недостатністю  до і після сеансу гемодіалізу  

(M ± m; n; p)

Групи АДМА, ммоль/л СДМА, ммоль/л

Хворі з ХНН 
до сеансу ГД, 
n = 42

1,80 ± 0,06** 2,00 ± 0,06**

Хворі з ХНН 
після сеансу 
ГД, n = 42

0,92 ± 0,06# 1,10 ± 0,06#

КГ, n = 20 0,78 ± 0,05 0,59 ± 0,04

Примітки: * – достовірність змін щодо показників у осіб КГ 
(р < 0,05);  ** – р < 0,01; # – достовірність змін щодо показників 
до сеансу ГД (р < 0,05).

Значну роль відіграє показник активності ізоформ 
NO-синтази в лімфоцитах: у хворих із ХНН активність 
iNOS зростала в 15 разів  (р < 0,01); активність еNOS 
знижувалася на 70,0 % (р < 0,05) порівняно з КГ  
(табл. 3).

Таблиця 3 
Зміни активності NO-синтази (індуцибельна (iNOS)  

і ендотеліальна (eNOS)) та аргінази в лізаті лімфоцитів 
хворих із термінальною хронічною нирковою 

недостатністю до і після сеансу гемодіалізу (M ± m; n; p)

Групи
iNOS,
нмоль/
хв·мл

eNOS,
нмоль/
хв·мл

Аргіназа,
мкмоль/

хв·мл
Хворі з ХНН 
до сеансу ГД, 
n = 42

0,89 ± 0,19** 0,24 ± 0,08* 0,19 ± 0,04

Хворі з ХНН 
після сеансу 
ГД, n = 42

0,06 ± 0,02## 0,18 ± 0,01** 0,23 ± 0,03

КГ, n = 20 0,06 ± 0,02 0,81 ± 0,17 0,22 ± 0,05

Примітки: * – р < 0,05, ** – р < 0,01 щодо показників у осіб 
КГ; # – р < 0,05, ## – р < 0,01 щодо показників до сеансу ГД.

Після сеансу ГД активність iNOS (у 14 разів, р < 
0,01) та еNOS (у 8 разів, р < 0,01) різко знижувалася, 
що свідчить про вплив процедури ГД на активність 
лімфоцитарної NO-синтази.

Активність аргінази в плазмі крові хворих із ХНН 
на 33,0 % вища, ніж у групі донорів, що вказує на 
посилення неокисного шляху обміну L-аргініну, 
внаслідок чого збільшується вміст орнітину та поліамінів. 
До сеансу ГД активність аргінази в лімфоцитах була 
невірогідно нижча (на 14,0 %, р > 0,05), ніж у КГ, 
після сеансу ГД  активність аргінази зростала. 

Особливості оксидативних процесів у хворих із 
термінальною хронічною нирковою недостатністю 
внаслідок хронічного гломерулонефриту до і після 
сеансу гемодіалізу.

У хворих на ХХН відбуваються зміни оксидативних 
процесів і активності ензимів антиоксидантного захисту. 
До сеансу ГД вміст ТБК-активних продуктів у плазмі 
крові був більшим на 34,0 % (р < 0,05) (див. рисунок, 
а), вміст oxLDL і активність мієлопероксидази не 
змінювались порівняно з КГ. Після сеансу ГД вміст 
ТБК-активних продуктів у плазмі крові зменшився 
на 14,0 % (р < 0,05), активність мієлопероксидази 
була нижча від референтних значень. Уміст окиснених 
ліпопротеїнів достовірно не змінювався порівняно з 
показниками до сеансу ГД. Отже, після сеансу ГД 
зменшується вміст ТБК-активних продуктів і знижується 
активність мієлопероксидази.

У лізаті лімфоцитів у хворих із ХНН вміст ТБК-
активних продуктів збільшувався на 23,0 % (р < 0,05) 
(див. рисунок, б). Порівнюючи зміни вмісту ТБК-
активних продуктів у плазмі крові та лізаті лімфоцитів 
у хворих із ХНН, слід зазначити, що вміст ТБК-
активних продуктів у лімфоцитах зростав лише  на 
23,0 %, тоді як у плазмі крові на 33,0 % (р < 0,05), 
однак у плазмі крові вміст ТБК-активних продуктів 
був у 3,4 разу більшим, ніж у лімфоцитах. Після 
гемодіалізу вміст ТБК-активних продуктів у лімфоцитах 
зменшився на 22,0 % (р < 0,05), у плазмі крові на 
– 15,0 % (р < 0,05). 
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Уміст ТБК-активних продуктів у плазмі крові (а) та лізаті 
лімфоцитів (б) хворих із хронічною нирковою недостатністю 

до і після сеансу гемодіалізу.

Примітки: * – достовірність змін щодо показників у КГ   
(р < 0,05); # – достовірність змін щодо показників до сеансу ГД 
(р < 0,05).

Значну роль у перебігу оксидативних процесів 
відіграє система антиоксидантного захисту. До сеансу 
ГД активність СОД, каталази та ГПР у плазмі хворих 
із ХНН достовірно не відрізнялася від показників у 
КГ (табл. 4). 

Таблиця 4 
Активність супероксиддисмутази, каталази  

та глутатіонпероксидази у плазмі крові та лізаті 
лімфоцитів хворих із термінальною хронічною нирковою 
недостатністю до і після сеансу гемодіалізу (M ± m; n; p)

Групи
СОД, мкмоль  

НСТ/хв∙мг 
протеїну

Каталаза, 
Н2О2/хв∙мг 
протеїну

ГПО, мкмоль/
хв∙мг протеїну

Хворі з ХНН 
до сеансу ГД, 
n = 42

Плазма крові

30,30 ± 4,40 1,22 ± 0,60 53,66 ± 9,00
Хворі з ХНН 
після сеансу 
ГД, n = 42

24,60 ± 4,40 0,99 ± 0,61* 43,54 ± 3,20

КГ, n = 20 27,00 ± 2,80 1,68 ± 0,20 43,70 ± 7,50

Хворі з ХНН 
до сеансу ГД, 
n = 42

Лізат лімфоцитів

19,50 ± 1,40 * 0,29 ± 0,12* 43,68 ± 13,3
Хворі з ХНН 
після сеансу 
ГД, n = 42

18,10 ± 1,50 * 0,19 ± 0,09 * 42,96 ± 10,10

КГ, n = 20 24,00 ± 1,60 0,54 ± 0,22 43,71 ± 7,50

Примітки: * – достовірність змін щодо показників у осіб 
КГ (р < 0,05);  # – достовірність змін щодо показників до сеансу  
ГД (р < 0,05).

У лізаті лімфоцитів хворих із ХНН активність СОД 
і каталази, порівняно з показниками в КГ, була нижча 
(на 19,0 і 44,0 %, р < 0,05 відповідно), а активність 
ГПО виразно не змінювалась. Слід зазначити, що 
активність СОД і каталази в плазмі крові до ГД була 
вища, ніж у лімфоцитах (р < 0,05).

Після сеансу ГД, порівняно з показниками до сеансу 
ГД, в лізаті лімфоцитів активність СОД і 
глутатіонпероксидази достовірно не змінювалась, 
активність каталази знижувалася. При цьому активність 
СОД і, особливо, каталази після сеансу ГД була значно 
нижча, ніж у КГ, що свідчить про вплив процедури 
ГД на активність каталази лімфоцитів.

Уміст одного з основних вітамінів-антиоксидантів 
вітаміну С, загальної та окисненої форм, зменшувався 
на 45,0 % (р < 0,05) і на 19,0 % (р < 0,05) відповідно 
порівняно з показниками КГ. Після сеансу ГД 
концентрація загальної форми  вітаміну С 
знижувалася на 27,0 % (р < 0,05), окисненої форми 
– на 25,0 % (р < 0,05) порівняно з показниками 
до сеансу ГД.

Висновки. У хворих на хронічну ниркову недо-
статність у термінальній стадії внаслідок хронічного 
гломерулонефриту виявлено особливості функціо-
нального стану системи L-аргінін/NO-синтаза/аргіназа 
та оксидативних процесів, які полягають у виникненні 
ендотеліальної дисфункції, що супро воджується 
зменшенням вмісту вазодилятаторів (нітрогену оксиду 
та гідрогену сульфіду) в плазмі крові та лізаті лімфоцитів, 
посиленні процесів пероксидного окиснення ліпідів, 
збільшенні вмісту асиметричного та симетричного 
диметиларгініну й зменшенні вмісту вітаміну С і 
L-аргініну; окрім цього, в лізаті лімфоцитів зростала 
активність iNOS та зменшувалась активність еNOS 
порівняно з контрольною групою. 

Після сеансу гемодіалізу, порівняно з показниками 
до діалізу, в плазмі крові та лізаті лімфоцитів ще 
виразніше знижувалися концентрація L-аргініну, 
нітрит-аніона, асиметричного та симетричного 
диметиларгініну, гідрогену сульфіду, вітаміну С, 
ТБК-активних продуктів, а також активність 
аргінази. 

Після сеансу гемодіалізу у хворих на хронічну 
ниркову недостатність різко знижується активність 
iNOS і еNOS, зменшується вміст ТБК-активних 
продуктів, L-аргініну та нітрит-аніона в лізаті 
лімфоцитів. 
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Конфлікт інтересів
Автори цієї статті стверджують, що  конфлікту інтересів немає.

Особливості функціонального стану системи L-аргінін/NO-синтаза/аргіназа 
та оксидативних процесів у хворих із термінальною хронічною нирковою 

недостатністю внаслідок хронічного гломерулонефриту  
до і після сеансу гемодіалізу

Р. Б. Іваночко, О. О. Абрагамович, І. В. Кравчук

Вступ. Останнім часом значну увагу приділяють вивченню зв’язку між  хронічною хворобою нирок (ХХН) 
і виникненням різноманітних ускладнень, які супроводжуються змінами системи L-аргінін/NO-синтаза/
аргіназа та оксидативним стресом. 

За хронічної ниркової недостатності (ХНН) активація пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) та порушення 
в системі L-аргінін/NO-синтаза/аргіназа інтегровані в механізми формування ендотеліальної дисфункції, 
гіпертензії, збільшення вмісту циркулювальних цитокінів у крові, порушення функціонального стану 
тромбоцитів.

Мета. З’ясувати особливості функціонального стану системи L-аргінін/NO-синтаза/аргіназа та оксидативних 
процесів у хворих із термінальною хронічною нирковою недостатністю внаслідок хронічного гломерулонефриту 
до і після сеансу гемодіалізу.
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Матеріали й методи. 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, а також погодження з Етичною комісією Львівського національного 
медичного університету (ЛНМУ) імені Данила Галицького, у дослідження, яке  проводили в Комунальному 
некомерційному підприємстві (КНП) Львівської обласної ради (ЛОР) «Львівська обласна клінічна лікарня», 
у рандомізований спосіб із попередньою стратифікацією за наявністю у хворих ХХН (хронічний гломерулонефрит) 
із термінальною ХНН, діагностованої згідно з наказом МОЗ і НАМН України № 280/44 від 11.05.2011 р. 
«Про затвердження стандарту та уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги зі спеціальності 
«нефрологія») та Рекомендаціями щодо поліпшення якості діагностики та лікування хвороб нирок від 2002 
р. – Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI) та 2012 р. – Kidney Disease: Improving Global Outcomes 
(KDIGO), у дослідження залучено 42 хворих (22 жінки (52,38 %), 20 чоловіків (47,62 %), середній вік 56 
років), яких лікували методом гемодіалізу (ГД) (тричі на тиждень по чотири години з використанням синтетичних 
діалізаторів і бікарбонатного буфера). Контрольну групу (КГ) склали 20 умовно здорових, зіставлюваних за 
статтю і віком людей.

Результати. У хворих із термінальною ХНН фіксували зменшений вміст L-аргініну (на 33,0 % (р < 0,01) 
і 31,0 % (р < 0,01) відповідно) порівняно з реферетними показниками у КГ. Після сеансу ГД вміст L-аргініну 
в плазмі крові зменшувався на 20,0 %, у лізаті лімфоцитів – на 30,0 % (р < 0,05)  порівняно з показниками у 
хворих до сеансу ГД. 

До сеансу ГД вміст Н2S у плазмі крові зменшувався – на 23,0 % (р < 0,01), у лізаті лімфоцитів суттєво не 
відрізнявся від показників вмісту у плазмі крові у КГ. Після сеансу ГД вміст Н2S у плазмі крові зменшувався 
на 12,0 % (р <  0,05), у лізаті лімфоцитів – на 23,0 % (р < 0,05).

До сеансу концентрація АДМА у плазмі крові хворих була у 2,3 разу (р < 0,01), а концентрація СДМА – у 
3,4 разу (р < 0,01) вища, ніж у крові донорів. Після сеансу ГД концентрація АДМА і СДМА в плазмі крові 
знизилася на 49,0 % (р < 0,05) і 48,0 % (р < 0,05) відповідно. 

Активність iNOS зростала у 15 разів (р < 0,01), активність еNOS знижувалася на 70,0 % (р < 0,05). Після 
сеансу ГД різко знижувалася активність iNOS (у 14 разів, р < 0,01) і еNOS (у 8 разів, р < 0,01).

Активність аргінази в плазмі крові хворих була вища на 33,0 %, ніж у групи донорів. До сеансу ГД активність 
аргінази у лімфоцитах хворих була невірогідно нижча (на 14,0 %, р > 0,05), ніж у КГ, після сеансу ГД активність 
аргінази зростала. 

До сеансу ГД вміст ТБК-активних продуктів у плазмі крові хворих був більшим на 34,0 % (р < 0,05), вміст 
oxLDL і активність мієлопероксидази не змінювались порівняно з показниками КГ. Після сеансу ГД вміст 
ТБК-активних продуктів у плазмі крові зменшився на 14,0 % (р < 0,05), активність мієлопероксидази була 
нижча від контрольних значень. 

До сеансу ГД активність СОД, каталази та ГПО достовірно не відрізнялась від показників у КГ. Після 
сеансу ГД активність каталази була достовірно знижена (р < 0,05) порівняно з показниками контролю. 

Уміст вітаміну С, загальної та окисненої форм, зменшувався на 45,0 % (р < 0,05) і на 19,0 % (р < 0,05) 
відповідно порівняно з показниками донорів. Після сеансу ГД концентрація загальної форми вітаміну С 
знижувалася на 27,0 % (р < 0,05), окисненої форми – на 25,0 % (р < 0,05) порівняно з показниками до сеансу 
ГД.

У лізаті лімфоцитів у хворих із ХНН вміст ТБК-активних продуктів зростав на 23,0 % (р < 0,05). Порівнюючи 
зміни вмісту ТБК-активних продуктів у плазмі крові та лізаті лімфоцитів у хворих із ХНН, слід зазначити, 
що у лімфоцитах вміст ТБК-активних продуктів зростав лише на 23,0 %, тоді як у плазмі крові на 33,0 % (р 
< 0,05), однак у плазмі крові вміст ТБК-активних продуктів був у 3,4 разу більшим, ніж у лімфоцитах. Після 
гемодіалізу вміст ТБК-активних продуктів у лімфоцитах зменшився на 22,0 % (р < 0,05), а в плазмі крові на 
– 15,0 % (р < 0,05). 

Активність СОД і каталази в лізаті лімфоцитів хворих із ХНН, порівняно з показниками в КГ, була нижча 
(на 19,0 і 44,0 %, р < 0,05, відповідно), активність ГПО виразно не змінювалась. Слід зазначити, що активність 
СОД і каталази у плазмі крові до ГД була вища, ніж у лімфоцитах (р < 0,05).

Після сеансу ГД, порівняно з показниками до сеансу ГД активність СОД і глутатіонпероксидази в лізаті 
лімфоцитів достовірно не змінювалась, активність каталази знижувалася. 

Висновки. Сеанс гемодіалізу у хворих на хронічну ниркову недостатність спричиняє різке зниження 
активності iNOS та еNOS, зменшення вмісту ТБК-активних продуктів, L-аргініну та нітрит-аніона в лізаті 
лімфоцитів. 

Ключові слова: хронічна хвороба нирок, гемодіаліз, NO-синтаза, L-аргінін, аргіназа, пероксидне окиснення 
ліпідів, вітамін С.
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Features of the Functional State of the L-arginine / NO-synthase / Arginase System 
and Oxidative Processes in Patients with end-stage Renal Disease due to Chronic 

Glomerulonephritis Before and After a Hemodialysis Session

R. Ivanochko, O. Abrahamovych, I. Kravchuk

Introduction. Recently, much attention has been paid to the study of the relationship between chronic kidney 
disease (CKD) and the occurrence of various complications, which are accompanied by changes in the L-arginine 
/ NO-synthase / arginase system and oxidative stress.

In chronic renal failure (CRF), activation of lipid peroxidation (LPO) and disorders in the L-arginine / NO-synthase 
/ arginase system are integrated into the mechanisms of endothelial dysfunction, hypertension, increased circulating 
cytokine content in the blood, dysfunction.

The aim of the study. To find out the features of the functional state of the L-arginine / NO-synthase / arginase 
system and oxidative processes in patients with end-stage renal disease due to chronic glomerulonephritis before 
and after a hemodialysis session.

Materials and methods. After obtaining written consent the survey agreed by the Ethics Commission of Danylo 
Halytsky Lviv National Medical University (LNMU) in accordance with the principles of the Helsinki Declaration 
of Human Rights, the Council of Europe Convention on Human Rights and Biomedicine, relevant laws of Ukraine 
and international acts was conducted in the Municipal Non-Profit Enterprise (MCP) of the Lviv Regional Council 
(ENT) «Lviv Regional Clinical Hospital». In a randomized manner with preliminary stratification by the presence 
of CKD (chronic glomerulonephritis) with terminal CRF diagnosed according to the Order of the Ministry of Health 
of Ukraine. 280/44 of 11.05.2011 (On approval of the standard and unified clinical protocols for medical care in the 
specialty «Nephrology») and Recommendations for improving the quality of diagnosis and treatment of kidney 
disease (2002) - Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI) and 2012 - Kidney Disease: Improving 
Global Out comes (KDIGO), treated with hemodialysis (HD) (3 times a week for four hours using synthetic dialyzers 
and bicarbonate buffer), 42 patients (22 women (52.38 %), 20 men), 62,00 %), whose average age was 56 years) 
were involved to the study. The control group (CG) consisted of 20 relatively healthy, comparable in gender and 
age volunteers.

Results. The content of L-arginine in the patients with terminal CRF, was reduced (by 33.0 % (p < 0.01) and 31.0 
% (p < 0.01), respectively) compared with the reference values   of CG. After the HD session, the content of L-arginine 
in blood plasma decreased by 20.0 %, in lymphocyte lysate - by 30.0 % (p < 0.05) compared with patients before 
the HD session.

Before the HD session, the content of H2S in blood plasma decreased by 23.0 % (p < 0.01), the content of H2S in 
lysate did not differ significantly from that in CG of donors and its content in blood plasma. After the HD session, 
its content in blood plasma decreased by 12.0 % (p < 0.05), in lymphocyte lysate - by 23.0 % (p < 0.05).

The plasma concentration of asymmetric dimethylarginine (ADMA) was 2.3 times higher (p < 0.01), and the 
concentration of symmetric dimethylarginine (SDMA) was 3.4 times (p < 0.01) than in the blood of donors. After 
the HD session, plasma ADMA and SDMA concentrations decreased by 49.0 % (p < 0.05) and 48.0 % (p < 0.05), 
respectively.

The activity of iNOS increased 15-fold (p < 0.01), and eNOS activity decreased by 70.0 % (p < 0.05). After the 
HD session, iNOS activity increased (14 times, p < 0.01) as well as eNOS activity (8 times, p < 0.01).

Plasma arginase activity was 33.0 % higher than in the CG. The arginase activity in lymphocytes was incredibly 
lower (by 14.0 %, p > 0.05) before the HD session, compared with the CG, arginase activity after the HD session 
tended to increase.

The content of thiobarbituric acid (TBA)-active products in plasma prior to the HD session, was higher by 34.0 
% (p < 0.05), oxidized low-density lipoprotein (oxLDL) content and myeloperoxidase activity did not change. After 
the HD session, the content of TBA-active products in blood plasma decreased by 14.0 % (p < 0.05), myeloperoxidase 
activity was below the normal values.

The activity of superoxide dismutase (SOD), catalase and glutathione peroxidase prior to the HD session,  did 
not differ significantly compared with the CG. After the HD session, catalase activity was significantly reduced (p 
< 0.05) compared with controls.

Vitamin C, its total and oxidized forms, decreased by 45.0 % (p < 0.05) and 19.0 % (p < 0.05), respectively, 
compared with the CG. After the HD session, the concentration of vitamin C in total decreased by 27.0 % (p < 0.05), 
oxidized form - by 25.0 % (p < 0.05), compared with the indicators before the HD session.

The content of TBA-active products in the lysate of lymphocytes in patients with CRF,  increased by 23.0 % (p 
< 0.05). Comparing the changes of the TBA-active products content  in blood plasma and lymphocyte lysate in 
patients with CRF, it should be noted that the content of TBA-active products in lymphocytes increased slightly (by 
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23.0 %), while in blood plasma by 33.0 % (p < 0.05), however, the content of TBA-active products in the blood 
plasma was 3.4 times higher than in lymphocytes. The content of TBA-active products after HD in lymphocytes 
decreased by 22.0 % (p < 0.05) and in blood plasma - by 15.0 % (p < 0.05).

The activity of SOD and catalase in the lymphocyte lysate in patients with CRF was lower (by 19.0 and 44.0 %, 
p < 0.05, respectively) compared with the control group, the activity of glutathione peroxidase did not change 
significantly. It should be noted that the activity of SOD and catalase before HD in blood plasma was higher than 
in lymphocytes (p < 0.05).

The activity of SOD and glutathione peroxidase in the lymphocyte lysate after the HD session, did not change 
significantly in comparison with the indicators before the HD session, the catalase activity tended to decrease.

Conclusions. A hemodialysis session in patients with chronic renal failure causes sharp decrease of the iNOS 
and eNOS activity, decrease of the content of thiobarbituric acid-active products, L-arginine and nitrite anion in the 
lymphocyte lysate.

Keywords: chronic kidney disease, hemodialysis, NO-synthase, L-arginine, arginase, lipid peroxidation,  
vitamin C.
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Комерційне неприбуткове підприємство  
«Херсонський обласний заклад  
з надання психіатричної допомоги»

Характеристика виконавчих функцій  
у пацієнтів із когнітивними порушеннями  
за наявності депресивних розладів

Вступ. Результати сучасних епідеміологічних 
досліджень свідчать про значне зростання захворюва-
ності на депресію, що на початку XXІ ст. стала 
однією з фундаментальних проблем людства [14]. 
Актуальність проблеми афективних розладів, а 
передовсім депресії, зумовлена   низкою чинників: 
зростанням пошире ності, що досягає в популяції 
10,0 %, високим ризиком хроніфікації, дезадаптивним 
впливом на соціальне функціонування, працездатність 
і якість життя, тягарем економічних витрат тощо 
[4, 5, 14]. Прогнози ВООЗ щодо епідемічних темпів 
поширення депресії у світі підтверджуються і в 
Україні, де за останніх 10 років захворюваність на 
афективні розлади зросла на 6,13 %, а поширеність 
– на 13,16 % [4]. Згідно з матеріалами ВООЗ, вартість 
лікування депресії в Європі, включаючи як прямі, 
так і непрямі витрати, становить 3,034 млрд євро 
на рік [4, 5, 9]. Незважаючи на успіхи психофармакотерапії, 
поширені також явища хроні фікації і резистентності 
до лікувальних інтервенцій (30,0–40,0 % усіх пацієнтів 
із депресивними розладами (ДР)), які потребують 
подальшого вивчення та пошуку оптимальних методів 
лікування [3, 8, 14]. 

Порушення мислення і виконавчих функцій, зни-
ження концентрації уваги, труднощі прийняття рішень 
– ключові діагностичні ознаки депресії [5, 7]. Саме 
симптоми когнітивної дисфункції тривало персистують 
і порушують повсякденне функціонування [5, 11, 14]. 
Когнітивний дефіцит за наявності депресії є головною 
причиною функціональної непрацездатності, особливо 
з порушенням працездатності на робочому місці [14]. 
Як свідчать результати  досліджень [1, 9, 12–14], 
виражений дефіцит виконавчої функції спостерігається 
у 20,0–30,0 % пацієнтів із ДР. Метааналіз 644 осіб, 
які пережили свій перший епізод великої депресії, 
показав, що їхня когнітивна працездатність значно 
погіршилась у різних сферах, включаючи психо мо-

торну швидкість, увагу, зорове навчання, пам’ять і 
виконавчу функцію [1, 10]. 

Когнітивні розлади кумулятивно впливають на 
функціональні можливості пацієнтів із ДР та асоці-
йовані з більшою тривалістю депресивних епізодів, 
що також вказує на необхідність діагностики та 
ліку вання [3, 5, 14]. Виконавчі функції, які розгляда-
ються як здатність до планування, прийняття рішень, 
підтримання швидкості опрацювання інформа цій-
них процесів і зміна роду діяльності, за суттю 
забезпечують різні варіанти зміни поведінки під 
час отримання нової інформації, генеруючи стратегії 
або визначаючи складні дії. Порушення в різних 
аспектах цієї функції реєструються за наявності 
ДР у різні фази захворювання [10, 12]. Деякі дослідники 
[3, 6] обґрунтовано вважають, що когнітивна дисфункція 
– це  критично важливий показник несприятливих 
психосоціальних наслідків ДР, а також те [4, 8, 6], 
що когнітивна функція може бути більш цінним 
предиктором майбутнього стану загального 
функціонування хворого, ніж тяжкість симптомів. 
Із огляду на це вважають [6], що когнітивні порушення 
(КП) слід розглядати як мішень терапевтичного 
втручання для поліпшення як психосоціального 
функціонування, так і якості життя пацієнтів із ДР. 
Однак сьогодні немає інформації про систематизовані 
характерні порушення виконавчих функцій за 
наявності різних типів ДР, що зумовлює актуальність 
досліджень у цьому напрямі. 

Мета дослідження. Охарактеризувати виконавчі 
функції у пацієнтів із когнітивними порушеннями за 
наявності депресивних розладів.

Матеріали й методи дослідження. Після отри-
мання письмової згоди на проведення комплексного 
обстеження відповідно до принципів Гельсінкської 
декларації прав людини, Конвенції Ради Європи про 
права людини і біомедицину, відповідних законів 
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України та міжнародних актів у рандомізований спосіб 
із попередньою стратифікацією за наявністю КП і ДР 
у дослідження були залучені 362 особи (186 жінок і 
176 чоловіків віком від 19 до 63 років). Включення у 
дослідження здійснювали за таким критеріями: 
усвідомлення та підписання форми ін формованої згоди 
на участь у дослідженні; наявність поточного депре-
сивного епізоду в межах психіатричних діагнозів за 
діагностичними критеріями МКХ-10: [F 32.1 – F 32.2] 
депресивний епізод; [F 33.1 – F 33.2 ] рекурентний 
депресивний розлад (РДР); [F 31.3-31.4] біполярний 
афективний розлад (БАР) та [F 43.20-43.21] пролонго-
вана депресивна реакція (ПДР) помірного і тяжкого 
ступенів вираженості. Критеріями для невключення 
у дослідження були: депресивний стан у межах інших 
нозологій (депресія за наявності шизофренії, органічна 
та соматогенна депресія); небажання або нездатність 
підписати інформовану згоду на участь у дослідженні; 
вагітність, годування грудьми. Згодом усіх обстежених 
стратифіковано на три групи порівняння за механізмом 
виникнення ДР, визначеним під час клінічного інтерв’ю 
та динамічного спостереження: 123 пацієнти з РДР, 
141 – із БАР, 98 – із ПДР. 

Серед обстежених недужих із РДР було 66 жінок 
(53,66 ± 2,99 %) і 57 чоловіків (46,34 ± 2,78 %), серед 
недужих із БАР – 65 жінок (46,10 ± 2,42 %) і 76 чоловіків 
(53,90 ± 2,61 %), серед пацієнтів із ПДР – 55 жінок 
(56,12 ± 3,83 %) і 43 чоловіки (43,88 ± 3,39 %), що 
загалом відповідає типовому розподілу за статтю. 
Тобто серед обстежених переважали жінки (51,96 %, 
діагностичний коефіцієнт (ДК) = 0,66, міра інформативності 
(МІ) = 0,02, р = 0,046), лише в групі недужих із БАР 
було більше чоловіків (53,90 %, ДК = 0,66, МІ = 0,02, 
р = 0,046). 

Більшість (38,12 %) пацієнтів із КП за наявності 
ДР були зрілого віку (30–44 роки). Більшість осіб 
молодого віку (18–29 років) мали ПДР (21,43 %, ДК 
= 8,19, МІ = 0,74, р = 0,0001) і БАР (31,21 %, ДК = 
9,82, МІ = 1,37, р = 0,0001). Осіб середнього (45–59 
років) і похилого віку (60–74 роки) було більше серед 
недужих із РДР (37,40 %, ДК = 1,54, МІ = 0,09, р = 
0,016 і 17,07 %, ДК = 4,78, МІ = 0,27, р = 0,002  
відповідно). 

Виконавчі функції у пацієнтів із КП за наявності 
ДР аналізували комплексно, з використанням клі-
нічно-психопатологічного та психодіагностичного 
(тест зв’язку символів (Trail Making Test – ТМТ;  
R. M. Reitan, D. Wolfon, 1958) і тест вербальної швидкості 
(Verbal fluency test – VFT; M. D. Lezak, 1995)) методів. 
TMT застосовували для вивчення зорово-моторної 
координації. Крім зорово-моторної координації 
комплексно оцінювали швидкість зорового пошуку, 
розумову рухливість, стратегію проходження, навички 
зорового планування, розподілену увагу. Частина «А» 
тесту дозволила оцінити динамічні параметри уваги 
та рівень її довільної регуляції, просторову орієнтацію 
та власне зорово-моторну координацію, а частина 
«В» – розподілену увагу, робочу пам’ять і виконавчу 
функцію. Параметром, що його реєстрували, був час 

у секундах, витрачений на виконання завдання. Що 
більше часу витрачено на виконання тесту, то гірша 
когнітивна функція. 

VFT використовували для оцінювання вербальної 
асоціативної продуктивності та функціонування 
лексичної системи у недужих із ДР. За допомогою 
літерної частини тесту оцінювали вербальну асоціативну 
продуктивність, категоріальної частини – порушення 
лексичної системи, запас семантичної пам’яті та 
виконавчу функцію. Тест VFT був застосований для 
оцінювання виконавчих функцій, асоційованих із 
лобовою корою, оскільки генерація списку слів вимагає 
створення стратегії їх пошуку в пам’яті, утримання 
інструкції, гальмування повторень і асоціацій та  
невідповідних слів, шо спливають автоматично, а 
також гнучкого переходу між субкатегоріями. Тест 
відобразив здатність до активного пошуку необхідних 
відомостей у пам’яті та вербальну асоціативну 
продуктивність. Крім цього, показники VFT відобразили 
психічну швидкість і стан семантичної пам’яті.

Статистичну обробку інформації проводили з 
використанням  статистичних методів дослідження 
[2, 15]  для визначення середніх значень кількісних 
параметрів, їх стандартних похибок (у форматі % ± 
m %), достовірності відмінностей (критерії Стьюдента (В. 
Госсета) – Р. Фішера [t]), взаємозв’язків між показниками 
(точний метод Р. Фішера). Диференційні особливості 
виконавчих функцій у пацієнтів із КП за наявності 
ДР визначали шляхом розрахунку ДК і МІ за методом 
С. Кульбака (1973). Статистичну обробку результатів 
проводили за допомогою Excel-2010 і STATISTICA 
6.1.  

Результати дослідження та їх обговорення. 
Характеристика  показників уваги та виконавчої функції 
у досліджуваних групах представлена в табл. 1.
                                                                                                              

Таблиця 1 
Показники зорово-моторної координації та виконавчої 

функції у пацієнтів із когнітивними порушеннями   
за наявності депресивних розладів (n; % ± m)

Показники
РДР (n = 123) БАР (n = 141) ПДР (n = 98)

Абс. % ± m Абс. % ± m Абс. % ± m
ТМТ-А (зорово-моторна координація)
Відсутність 
порушень 24 19,51±

1,43 15 10,64±
0,72 45 45,92±

3,48
Слабкі 
порушення 26 21,14±

1,54 31 21,99±
1,39 36 36,73±

3,01
Помірні 
порушення 49 39,84±

2,53 58 41,13±
2,25 11 11,22±

1,09
Виражені 
порушення 24 19,51±

1,43 37 26,24±
1,61 6 6,12±

0,61
ТМТ-Б (виконавчі функції)
Відсутність 
порушень 17 13,82±

1,05 6 4,26±
0,30 23 23,47±

2,12
Слабкі 
порушення 23 18,70±

1,38 12 8,51±
0,58 65 66,33±

3,97
Помірні 
порушення 67 54,47±

3,01 93 65,96±
2,75 7 7,14±

0,71
Виражені  
порушення 16 13,01±

0,99 30 21,28±
1,35 3 3,06±

0,31
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Як бачимо з табл. 1, у 19,51 ± 1,43 % пацієнтів із 
РДР не було порушень зорово-моторної координації, 
у 21,14 ± 1,54 % виявлено слабкі порушення, у 39,84 
± 2,53 % – помірні, у 19,51 ± 1,43 % – виражені порушення 
зорово-моторної координації. У більшості з них (54,47 
± 3,01 %) виявлено помірно виражені порушення 
виконавчих функцій, у 18,70 ± 1,38 % – слабко виражені, 
у 13,01 ± 0,99 % – виражені, у 13,82 ± 1,05 % порушень 
виконавчих функцій не зафіксовано.

У більшості (41,13 ± 2,25 %) недужих із БАР 
діагностовано помірні порушення зорово-конструк-
тивних навичок, у 26,24 ± 1,61 % – виражені, у 21,99 
± 1,39 % – слабкі, у 10,64 ± 0,72 % не виявлено порушень 
динамічних параметрів уваги, просторової орієнтації 
і зорово-моторної координації. У більшості з них 
(65,96 ± 2,75 %) були помірно виражені порушення 
виконав чих функцій, у 21,28 ± 1,35 % – виражені, у 
8,51 ± 0,58 % – слабко виражені, у 4,26 ± 0,30 % їх 
не було.  

У більшості (45,92 ± 3,48 %) пацієнтів із ПДР 
порушень зорово-моторної координації не було, у 
36,73 ± 3,01 % вони були слабко виражені, у 11,22 ± 
1,09 % – помірно виражені, у 6,12 ± 0,61% – виражені. 
У більшості з них (66,33 ± 3,97 %) діагностовано 

слабкі порушення виконавчих функцій, у 7,14 ± 0,71 
% – помірні, у 3,06 ± 0,31 % – виражені, у значної 
кількості (у 23,47 ± 2,12 %) порушень виконавчих 
функцій не виявлено. 

Статистичний аналіз результатів (табл. 2) 
продемонстрував, що серед пацієнтів із ПДР було 
більше осіб без або зі слабко вираженими порушеннями 
зорово-моторної координації (45,92 ± 3,48 % та 36,73 
± 3,01 % відповідно), ніж серед недужих із РДР (19,51 
± 1,43 %, ДК = 3,72, МІ = 0,49, р < 0,0001 і 21,14 ± 
1,54 %, ДК = 2,40, МІ = 0,19, р < 0,004 відповідно) і 
недужих із БАР (10,64 ± 0,72 %, ДК = 6,35, МІ = 1,12, 
р < 0,0001 і 21,99 ± 1,39 %, ДК = 2,23, МІ = 0,16, р < 
0,005 відповідно), серед яких було більше осіб із 
помірними (39,84 ± 2,53 %, ДК = 5,50, МІ = 0,79, р < 
0,0001 і 41,13 ± 2,25 %, ДК = 5,64, МІ = 0,84, р < 
0,0001 відповідно) та вираженими (19,51 ± 1,43 %, 
ДК = 5,03, МІ = 0,34, р < 0,0021 і 26,24 ± 1,61%, ДК 
= 6,32, МІ = 0,64, р < 0,0001 відповідно) порушеннями 
зорово-моторної координації. Водночас доведено, що 
осіб без порушення зорово-моторної координації було 
більше серед недужих із РДР (19,51 ± 1,43 %), ніж 
серед недужих із БАР (10,64 ± 0,72 %, ДК = 2,63, МІ 
= 0,12, р < 0,0182). 

Таблиця 2
Статистичний аналіз результатів за показниками зорово-моторної координації та виконавчої функції  

у пацієнтів із когнітивними порушеннями за наявності депресивних розладів (р, ДК, МІ)

Показники
РДР+БАР БАР+ПДР ПДР+РДР

р(ТМФ) ДК МІ р(ТМФ) ДК МІ р(ТМФ) ДК МІ

ТМТ-А (зорово-моторна координація)

Відсутність порушень 0,01813137 -2,63 0,12 0,00000000 6,35 1,12 0,00001719 -3,72 0,49

Слабкі порушення 0,11755667 0,17 0,00 0,00537557 2,23 0,16 0,00463223 -2,40 0,19

Помірні порушення 0,09774081 0,14 0,00 0,00000017 -5,64 0,84 0,00000085 5,50 0,79

Виражені порушення 0,05096190 1,29 0,04 0,00002552 -6,32 0,64 0,00214549 5,03 0,34

ТМТ-Б (виконавчі функції)

Відсутність порушень 0,00406828 -5,12 0,24 0,00000795 7,42 0,71 0,02573832 -2,30 0,11

Слабкі порушення 0,00768694 -3,42 0,17 0,00000000 8,92 2,58 0,00000000 -5,50 1,31

Помірні порушення 0,01653211 0,83 0,05 0,00000000 -9,65 2,84 0,00000000 8,82 2,09

Виражені порушення 0,02755677 2,14 0,09 0,00001771 -8,42 0,77 0,00555567 6,28 0,31

Примітка. Критерії р – вірогідність розбіжностей.

Серед пацієнтів із ПДР було більше осіб без порушень 
і зі слабкими порушеннями виконавчих функцій 
(23,47 ± 2,12 % і 66,33 ± 3,97 % відповідно), ніж 
серед недужих із РДР (13,82 ± 1,05 %, ДК = 2,30, МІ 
= 0,11, р < 0,0258 і 18,70 ± 1,38 %, ДК = 5,51, МІ = 
1,31, р < 0,0001 відповідно) та недужих із БАР (4,26 
± 0,30 %, ДК = 7,42, МІ = 0,71, р < 0,0001 і 8,51 ± 
0,58 %, ДК = 8,92, МІ = 2,58, р < 0,0001 відповідно), 
серед яких переважали особи з помірними (54,47 ± 
3,01 %, ДК = 8,82, МІ = 2,09, р < 0,0001 і 65,96 ± 
2,75 %, ДК = 9,65, МІ = 2,84, р < 0,0001 відповідно) 

та вираженими (13,01 ± 1,05 %, ДК = 6,28, МІ = 0,31, 
р < 0,005 і 21,28 ±  1,35 %, ДК = 8,42, МІ = 0,77, р < 
0,0001 відповідно) порушеннями виконавчих функцій. 
Також констатовано, що осіб без і зі слабкими 
порушеннями виконавчих функцій було більше серед 
недужих із РДР (13,82 ± 1,05 % і 18,70 ± 1,38 % 
відповідно), ніж серед недужих із БАР (4,26 ± 0,30 
%, ДК = 5,12, МІ = 0,24, р < 0,004 та 8,51 ± 0,58 %, 
ДК = 3,42, МІ = 0,17, р < 0,007 відповідно), серед 
яких переважали ті, у кого були помірні та виражені 
порушення виконавчих функцій (65,96 ± 2,75 %, ДК 
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= 0,83, МІ = 0,05, р < 0,0166 і 21,28 ± 1,35 %, ДК = 
2,14, МІ = 0,09, р < 0,0276 відповідно).

Показники вербальної асоціативної продуктивності 
та функціонування лексичної системи в досліджуваних 
групах представлено в табл. 3. 

Таблиця 3
Показники вербальної асоціативної продуктивності  
та функціонування лексичної системи у пацієнтів  

із когнітивними порушеннями за наявності депресивних 
розладів (n; % ± m)

Показники
РДР (n = 123) БАР (n = 141) ПДР (n = 98)
Абс. % ± m Абс. % ± m Абс. % ± m

Вербальна асоціативна продуктивність
Відсутність 
порушень 15 12,20± 

0,94 8 5,67±
0,39 26 26,53±

2,34
Слабкі 
порушення 27 21,95±

1,59 21 14,89±
0,98 57 58,16±

3,88
Помірні 
порушення 72 58,54±

3,09 82 58,16±
2,69 12 12,24±

1,18
Виражені 
порушення 9 7,32±

0,58 30 21,28±
1,35 3 3,06±

0,31

Функціонування лексичної системи, виконавчі функції
Відсутність 
порушень 5 4,07±

0,33 8 5,67±
0,39 31 31,63±

2,70
Слабкі 
порушення 29 23,58±

1,69 11 7,80±
0,54 45 45,92±

3,48
Помірні 
порушення 49 39,84±

2,53 67 47,52±
2,46 18 18,37±

1,71
Виражені 
порушення 40 32,52±

2,19 55 39,01±
2,18 4 4,08±

0,41

Аналіз вербальної асоціативної продуктивності 
продемонстрував, що у більшості недужих із РДР 
(58,54 ± 3,09 %) були помірно виражені  порушення, 
у 21,95  ± 1,59 % – слабкі й у 7,32 ± 0,58 % – виражені. 
У 12,20 ± 0,94 % недужих із РДР порушень асоціативної 
продуктивності не виявлено. 

У більшості пацієнтів із БАР (58,16 ± 2,69 %) 
діагностовано помірно виражені порушення асоціативної 
швидкості, у 21,28 ± 1,35 % – виражені,  у 14,89 ± 
0,98 % – слабко виражені. 

У більшості недужих із ПДР (58,16 ± 3,88 %) 
діагностовано слабко виражені порушення асоціативної 
продуктивності, у 12,24 ± 1,18 % – помірно виражені, 
у 26,53 ± 2,34 % порушень вербальної асоціативної 
продуктивності не виявлено.

Функціонування лексичної системи, здатність до 
активного пошуку необхідної інформації у пам’яті 
були дещо знижені у недужих із ДР. Зокрема, для 
групи з РДР характерним було значне уповільнення 
темпу виконання завдання ближче до його кінця 
внаслідок послаблення мотиваційного компонента і 
психічного виснаження: у 39,84 ± 2,53 % були помірні 
порушення, у 32,52 ± 2,19 % – виражені, у 23,58 ± 
1,69 % – слабко виражені. 

Як бачимо з табл. 3, у більшості пацієнтів із БАР 
виявлено помірні та виражені порушення функціонування 
лексичної системи та виконавчих функцій (47,52 ± 
2,46 % і 39,01 ± 2,18 % відповідно). 

У більшості пацієнтів із ПДР (45,92 ± 3,48 %) 
фіксували слабкі порушення функціонування лексичної 
системи та виконавчих функцій, а також відсутність 
цих порушень (31,63 ± 2,70 %). У 18,37 ± 1,71 % осіб 
із ПДР діагностовано помірно виражені порушення 
функціонування лексичної системи та виконавчих 
функцій.

Статистичний аналіз результатів (табл. 4) показав, 
що відсутність порушень та слабко виражені порушення 
вербальної асоціативної продуктивності частіше 
траплялися серед пацієнтів із ПДР (26,53 ± 2,34 % і 
58,16 ± 3,88 % відповідно), ніж у недужих із РДР (у 
12,20 ± 0,94 %, ДК = 3,38, МІ = 0,24, р < 0,0035 і 21,95 
± 1,59 %, ДК = 4,23, МІ = 0,77, р < 0,0001 відповідно) 
та осіб із БАР (5,67 ± 0,39 %, ДК = 6,70, МІ = 0,70, р 
< 0,004 та 14,89 ± 0,98 %, ДК = 5,92, МІ = 1,28, р < 
0,0001 відповідно), серед яких було більше осіб із 
помірно вираженим порушенням асоціативної 
продуктивності (58,54 ± 3,09 %, ДК = 6,79, МІ = 1,57, 
р < 0,004 і 58,16 ± 2,69 %, ДК = 6,77, МІ = 1,55, р < 
0,0001 відповідно). Осіб із вираженими порушеннями 
вербальної асоціативної продуктивності було більше 
серед недужих із БАР (у 21,28 ± 1,35 %), ніж серед 
пацієнтів із РДР та ПДР (7,32 ± 0,58 %, ДК = 4,64, МІ 
= 0,32, р < 0,0007 і 3,06 ± 0,31 %, ДК = 8,42, МІ = 0,77, 
р < 0,0001 відповідно). Зазначмо також, що осіб без 
порушень зі слабко вираженими порушеннями було 
більше серед недужих із РДР (12,20 ± 0,94 % і 21,95 
± 1,59 % відповідно), ніж серед недужих із БАР (5,67 
± 0,39 %, ДК = 3,32, МІ = 0,11, р < 0,0309 і 7,80 ±  
0,54 %, ДК = 1,68, МІ = 0,06, р < 0,0427 відповідно).

Статистичний аналіз результатів функціонування 
лексичної системи та виконавчих функцій серед 
пацієнтів із ДР показав, що відсутність порушень і 
слабко виражені порушення частіше трапляються 
серед недужих із ПДР (31,63 ± 2,70 % і 45,92 ± 3,48 
% відповідно), ніж серед недужих із РДР (4,07 ± 
0,33 %, ДК = 8,91, МІ = 1,23, р < 0,0001 і 23,58 ± 
1,69 %, ДК = 2,89, МІ = 0,32, р < 0,0002 відповідно) 
і недужих із БАР (5,67 ± 0,39 %, ДК = 7,46, МІ = 
0,97, р < 0,0001 і 7,80 ± 0,54 %, ДК = 7,70, МІ = 1,47, 
р < 0,0001 відповідно), серед яких було більше осіб 
із помірними та вираженими порушеннями 
функціонування лексичної системи і виконав чих 
функцій (у недужих із РДР вони були у 39,84 ±  
2,53 %, ДК = 3,36, МІ = 0,36, р < 0,0002 та у 32,52 
±  2,19 %, ДК = 9,01, МІ = 1,28, р < 0,0001 відповідно; 
у недужих із БАР – у 47,52 ± 2,46 %, ДК = 4,13,  
МІ = 0,60, р < 0,0001 та у 39,01 ± 2,18 %, ДК = 9,80, 
МІ = 1,71, р < 0,0001 відповідно). Слід також зазначити, 
що осіб із помірними порушеннями функціонування 
лексичної системи та виконавчих функцій було більше 
серед недужих із БАР (47,52 ±  2,46 %), ніж серед 
недужих із РДР (39,84 ± 2,53 %, ДК = 0,77, МІ = 
0,03, р < 0,0453), серед яких переважали недужі зі 
слабко вираженими порушеннями функціонування 
лексичної системи та виконавчих функцій (23,58 ± 
1,69 %, ДК = 4,80, МІ = 0,38, р < 0,0002).
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Таблиця 4
Статистичний аналіз результатів за показниками вербальної асоціативної продуктивності та функціонування  

лексичної системи у пацієнтів із когнітивними порушеннями за наявності депресивних розладів (р, ДК, МІ)

Показники
РДР+БАР БАР+ПДР ПДР+РДР

р(ТМФ) ДК МІ р(ТМФ) ДК МІ р(ТМФ) ДК МІ

Вербальна асоціативна продуктивність

Відсутність порушень 0,03093302 -3,32 0,11 0,00000572 6,70 0,70 0,00356400 3,38 0,24

Слабкі порушення 0,04273217 -1,68 0,06 0,00000000 5,92 1,28 0,00000003 4,23 0,77

Помірні порушення 0,09935813 -0,03 0,00 0,00000000 -6,77 1,55 0,00000000 -6,79 1,57

Виражені порушення 0,00075454 4,64 0,32 0,00001771 -8,42 0,77 0,09571840 -3,78 0,08

Функціонування лексичної системи, виконавчі функції

Відсутність порушень 0,19003509 1,45 0,01 0,00000009 7,46 0,97 0,00000002 8,91 1,23

Слабкі порушення 0,00023329 -4,80 0,38 0,00000000 7,70 1,47 0,00026364 2,89 0,32

Помірні порушення 0,04530120 0,77 0,03 0,00000166 -4,13 0,60 0,00027727 -3,36 0,36

Виражені порушення 0,05646138 0,79 0,03 0,00000000 -9,80 1,71 0,00000003 -9,01 1,28

Примітка. Критерії р – вірогідність розбіжностей.

Висновки. У пацієнтів із когнітивними порушен-
нями за наявності різних типів депресивних розладів 
визначені розлади виконавчих функцій. За наявності 
пролонгованої депресивної реакції порушення вико-
навчих функцій, зорово-моторної координації та 
асоціативної продуктивності лексичної системи були 
незначні й у більшості пацієнтів коливались на рівні 
слабких порушень. У більшості недужих із рекурент-
ними депресивними  та  біполярними афективними 
розла дами порушення виконавчих функцій, продук-
тивності лексичної системи та зорово-моторної 
координації досягали рівня помірних і виражених 
порушень, однак у пацієнтів із біполярними афектив-
ними розладами ці порушення були більш вираженими, 
ніж у осіб із рекурентними депресивними розладами, 
що свідчить про існування більш вираженого когнітивного 

дефіциту у недужих із біполярними афективними 
розладами, який виражався в наявності помірних і 
виражених труднощів  координації і планування своїх 
дій, у порушеннях динамічного компонента мислення 
у вигляді загальмованості й зменшення продуктивності. 
Дефіцит вербальної швидкості, що його визначали 
у більшості пацієнтів із рекурентними депресивними  
та  біполярними афективними розладами, відображав 
дефект механізму переробки семантичної інформації, 
що виявлялось у клінічно виражених порушеннях 
мислення і мовлення.

Визначені особливості виконавчих функцій у 
пацієнтів із когнітивними порушеннями за наявності 
депресивних розладів слід враховувати в алгоритмі   
їх психосоціальної   реабілітації.
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Характеристика виконавчих функцій у пацієнтів із когнітивними 
порушеннями за наявності депресивних розладів

С. О. Ярославцев 

Вступ. Актуальність проблеми афективної патології, і передусім депресії, зумовлена   низкою чинників: 
зростанням поширеності депресії, що досягає в популяції 10,0 %, високим ризиком хроніфікації таких станів, 
їх дезадаптивним впливом на соціальне функціонування, працездатність і якість життя, тягарем економічних 
витрат тощо. За епідеміологічними показниками в Україні за останніх 10 років захворюваність на афективні 
розлади зросла на 6,13 %, поширеність – на 13,16 %. Порушення мислення і виконавчих функцій, зниження 
концентрації уваги, труднощі прийняття рішень – ключові діагностичні ознаки депресії. Когнітивні порушення 
(КП) чинять кумулятивний вплив на функціональні можливості пацієнтів із депресивними розладами (ДР) 
й асоційовані з більшою тривалістю депресивних епізодів, що вказує на необхідність її діагностики та 
лікування. На сучасному етапі немає систематизованих уявлень щодо специфіки порушень виконавчих 
функцій за наявності різних типів ДР, що зумовлює актуальність досліджень у цьому напрямі. 

Мета. Охарактеризувати виконавчі функції у людей із когнітивними порушеннями за наявності депресивних 
розладів.

Матеріали й методи. У дослідження залучено 362 пацієнтів із КП за наявності ДР, які були стратифіковані 
на три групи порівняння за механізмом виникнення ДР: 123 особи з рекурентними депресивними розладами 
(РДР), 141 особа з біполярними афективними розладами (БАР) та 98 осіб із пролонгованою депресивною 
реакцією (ПДР). 

Більшість пацієнтів із КП (38,12 %) за наявності ДР були зрілого віку (30–44 роки). Осіб молодого віку 
(18–29 років) було більше серед недужих із ПДР (21,43 %, ДК = 8,19) і серед недужих із БАР (31,21 %, ДК 
= 9,82), а осіб середнього віку (45–59 років) (37,40 %, ДК = 1,54) й похилого віку (60–74 років) (17,07 %, ДК 
= 4,78) – серед недужих із РДР. Використовували комплекс методів дослідження: клінічно-психопатологічний, 
психодіагностичний і статистичний. 

Результати. Виявлено особливості виконавчих функцій у пацієнтів із КП за наявності ДР: за РДР відзначали 
помірні й виражені порушення зорово-моторної координації (39,84 і 19,51 % відповідно) та порушення 
зорово-просторових функцій (13,72 %), помірні й виражені порушення виконавчих функцій (54,47 і 13,01 % 
відповідно), помірні, виражені та слабкі порушення виконавчої функції лексичної системи (39,84, 32,52 і 
23,58 % відповідно); помірні порушення вербальної продуктивності (58,54 %); за БАР фіксували помірні  
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й виражені порушення зорово-моторної координації (41,13  і 26,24 % відповідно), виконавчих функцій (65,96 
і 21,38 % відповідно), виконавчих функцій лексичної системи (47,52 і 39,01 % відповідно) та вербальної 
продуктивності (58,16 і 21,28 % відповідно); за ПДР відзначали відсутність і слабко виражені порушення 
зорово-моторної координації (45,92 і 36,73 % відповідно), виконавчих функцій (23,47 і 66,33 % відповідно), 
виконавчих функцій лексичної системи (31,63 і 45,92 % відповідно) та вербальної продуктивності (26,53 і 
58,16 % відповідно).  

Висновки. У результаті дослідження виявлено особливості  виконавчих функцій у пацієнтів із когнітивними 
порушеннями за наявності депресивних розладів, які слід враховувати в алгоритмі їх психосоціальної   
реабілітації.

Ключові слова: когнітивні порушення, депресивні розлади, виконавчі функції, рекурентний депресивний 
розлад, біполярний депресивний розлад, пролонгована депресивна реакція. 

Characteristics of Executive Functions in Patients With Cognitive Impairments  
in the Presence of Depressive Disorders

S. Yaroslavtsev 
Introduction. The urgency of the problem of affective pathology and, above all, depression, due to a number of 

factors: the growing prevalence of depression, reaching 10.0 % in the population, the high risk of chronic such 
conditions, their maladaptive impact on social functioning, efficiency and quality of life, the burden of economic 
costs etc. According to epidemiological indicators in Ukraine over the past 10 years, the incidence of affective 
disorders has increased by 6.13 %, and the prevalence – by 13.16 %. Impaired thinking and executive functions, 
decreased concentration and difficulty making decisions are key diagnostic signs of depression. Cognitive impairment 
(CI) has a cumulative effect on the functionality of patients with depression and is associated with a longer duration 
of depressive episodes, which indicates the need for its diagnosis and treatment. At the present stage, there are no 
systematic ideas about the specifics of disorders of executive functions in the presence of different types of depressive 
disorders (DD), which determines the relevance of the study in this direction.

The aim of the study. Describe the executive functions in patients with CI in the presence of DD.
Materials and methods. The study included 362 patients with CI in the presence of DD, which were stratified 

into three groups of comparisons by the mechanism of DD: 123 patients with recurrent depressive disorders (RDD), 
141 patients with bipolar affective disorder (BAD) and 98 people with prolonged depressive reaction (PDR). The 
predominant numbers (38.12 %) of patients with CI in the presence of DD were in adulthood (30-44 years). There 
were more young people (18-29 years) among patients with PDR (21.43 %, DC = 8.19) and among patients with 
BAD (31.21 %, DC = 9.82), and middle-aged people (45-59 years) (37.40 %, DC = 1.54) and the elderly (60-74 
years) (17.07 %, DC = 4.78) - among patients with RDD. A set of research methods was used: clinical-psychopathological, 
psychodiagnostic and statistical.

Results. Peculiarities of executive functions in patients with CI in the presence of DD were established: the 
moderate and severe disorders of visual-motor coordination (39.84 % and 19.51 %, respectively) and impaired 
visual-spatial functions (13.72 %), moderate and severe violations of executive functions (54.47 % and 13.01 %, 
respectively), moderate, severe and weak violations of the executive function of the lexical system (39.84 %, 32.52 
% and 23.58 %, respectively) were present in patients with RDD; the moderate violations of verbal performance 
(58.54 %); moderate and severe violations of visual-motor coordination (41.13 % and 26.24 %, respectively), 
executive functions (65.96 % и 21.38 %, respectively), executive functions of the lexical system (47.52 % и 39,01 
%,  respectively) and verbal productivity (58.16 % and 21.28 % respectively) were found in BAD; absence and 
weak impairments of visual-motor coordination (45.92 % and 36.73 %, respectively), executive functions (23.47 
% and 66.33 %, respectively), executive functions of the lexical system (31.63 % and 45.92 %, respectively) and 
verbal productivity (26.53 % and 58.16 %, respectively) were presented in patients with PDR.

Conclusions. The study revealed the features of executive functions in patients with cognitive impairment in the 
presence of depressive disorders, which should be taken into account in the algorithm of their psychosocial rehabilitation.

Keywords. patients with cognitive impairment, depressive disorders, executive functions, recurrent depressive 
disorder, bipolar depressive disorder, prolonged depressive reaction.
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Цироз печінки: сучасний погляд на проблему
Вступ. Цироз печінки (ЦП) належить до важливих 

медичних і соціально-економічних проблем не лише 
в Україні, а й у всьому світі. Актуальність  хвороби 
зумовлена значною її поширеністю, збільшенням 
чисельності етіологічних чинників, а також виникненням 
тяжких ускладнень, що призводять до летального 
наслідку [17]. 

Мета дослідження. Зробити огляд наукової літератури 
й узагальнити опубліковані дослідження, присвячені 
проблемі вивчення етіології, класифікації, клінічних 
ознак та діагностики цирозу печінки.

Матеріали й методи дослідження.  Використано 
контент-аналіз, метод системного та порівняльного 
аналізу, бібліосемантичний метод вивчення актуальних 
наукових досліджень стосовно етіології, класифікації, 
клінічних ознак та діагностики ЦП. Пошук джерел 
здійснено в наукометричних базах інформації: PubMed-
NCBI, Medline, Research Gate, Cochrane Database of 
Systematic Reviews за ключовими словами: цироз 
печінки, діагностика, лікування. Відібрано та про-
аналізовано 37 джерел. 

Результати дослідження. Сьогодні ЦП посідає 11 
місце серед найбільш поширених причин смерті. За 
матеріалами ВООЗ, щорічно у світі від цієї недуги та 
її ускладнень помирає понад 1 млн людей [5]. 
Епідеміологічні дослідження показали, що у країнах 
Європи понад 29 млн населення страждають на ЦП 
[8]. Поширеність ЦП в Україні становить близько 1,0 
%. Частіше страждають чоловіки: співвідношення 
хворих чоловічої і жіночої статей становить у середньому 
3:1. Хворобу фіксують у всіх вікових групах, але 
частіше після 40 років [1]. 

ЦП – це хронічна дифузна поліетіологічна хвороба 
печінки, із властивим їй наростанням тяжкості, що 
характеризується ураженням паренхіми печінки з 
некрозом, дистрофією гепатоцитів, їх вузловою 
регенерацією, а також її інтерстицію з дифузним 
розростанням сполучної тканини, порушенням 
архітектоніки печінки, появою шунтів між портальною 
і центральними венами в обхід гепатоцитів, що 
призводить до виникнення недостатності печінки та 
портальної гіпертензії  [1, 2, 22]. 

Термін «цироз» походить від грецького kirros – 
жовтий (про колір ураженої цирозом печінки). Хворобу 
вперше описав понад 1000 років тому Абу Алі ібн 
Сіна. 

Найчастішими причинами виникнення ЦП вва-
жають хронічну інтоксикацію алкоголем (згідно з 
результатами різних досліджень від 40,0–50,0  до 
70,0–80,0 %) та вірусні гепатити B, C і D (30,0–40,0 
%) [26], рідше –  неалкогольний стеатогепатит, 
хвороби жовчовивідних шляхів, хронічну серцеву 
недостатність, отруєння хімічними сполуками (тяжкі 
метали, хлоровані вуглеводні та нафталіни, бензол 
і його похідні тощо) та лікарськими засобами 
(цитостатики, наркотичні, гормональні проти заплід-
ні, гепатотоксичні антибіотики тощо). Рідкісні 
форми ЦП зумовлені генетичними чинниками, що 
призводять до порушення обміну речовин (гемо-
хроматоз, гепатолентикулярна дегенерація, недо-
статність α1-антитрипсину), або оклюзійними 
процесами в системі ворітної вени (синдром  
Д. Бадда – Г. Кіарі) [1].

Проста морфологічна класифікація ЦП запропо-
нована Всесвітньою асоціацією гепатологів (Акапулько, 
1974) та ВООЗ (1978). Згідно з їх рекомендаціями 
виділяють дрібновузлову, або дрібнонодулярну (діа-
метр вузлів від 1,0 до 3,0 мм), великовузлову, або 
макронодулярну (діаметр вузлів більше 3,0 мм), неповну 
септальну та змішану (спостерігаються вузли різних 
розмірів) форми. 

Відповідно до Лос-Анджелеської класифікації (1994), 
ЦП розрізняють за етіологією, ступенем активності, 
визначеним біохімічними тестами (активність 
аланінамінотрансферази), морфологічними змінами 
печінки. Залежно від етіології виділяють ЦП: вірусний, 
алкогольний, медикаментозний, вроджений 
(гепатолентикулярна дегенерація, гемохроматоз, дефіцит 
α1-антитрипсину, галактоземія, глікогеноз ІV типу), 
застійний (недостатність кровообігу), хвороба та 
синдром Д. Бадда – Г. Кіарі, обмінно-аліментарний 
(накладення обхідного тонкокишкового анастомозу, 
ожиріння, тяжкі форми цукрового діабету) і невідомої 
етіології (криптогенний, індійський дитячий).
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Доцільно розподіляти ЦП залежно від вираженості 
печінково-клітинної недостатності (компенсований, 
субкомпенсований, декомпенсований), ступеня пор-
тальної гіпертензії, активності процесу (вираженості 
запальних реакцій). Мінімальний ступінь активності 
характеризується підвищенням активності трансаміназ 
до 3 норм, середній ступінь активності – від 3 до 10 
норм, висока активність супроводжується підвищенням 
активності трансаміназ понад 10 норм. 

Ступінь тяжкості ЦП залежно від вираженості 
печінково-клітинної недостатності визначають за 
класифікацією Ч. Г. Чайлд – Р. Н. П’ю (C. G. Child –  
R. N. Pugh). Виокремлюють класи A, B і C залежно 
від показників білірубіну, альбуміну, протромбінового 
індексу, стадії печінкової енцефалопатії, наявності 
асциту. 

Шкала оцінки тяжкості хворих із хворобами печінки   
на кінцевій стадії (Model for end-stage liver disease - 
MELD) дозволяє уточнити життєвий прогноз хворих 
на ЦП. Застосовується формула: R = 0,957 × Log 
(креатинін, мг/дл) + 0,378 × Log (білірубін, мг/дл) + 
1,120 × Log (міжнародне нормалізоване співвідношення) 
+ 0,643. Життєвий прогноз хворих зі значенням індексу 
MELD >18,0 оцінюється як несприятливий, за  MELD 
>11,0 імовірність смертельного наслідку впродовж 
30 днів становить 22,0 %. 

Під час об’єктивного обстеження хворого на ЦП 
привертають увагу наявність своєрідних судинних 
утворень на шкірі плечового поясу та обличчя у вигляді 
зірочок (телеангіоектазії), пальмарна еритема (почерво-
ніння долонь, пальців), часто – жовтяничне забарвлення 
шкірних покривів і слизових оболонок різного ступеня, 
малиновий язик («печінковий»), сліди розчухування, 
можлива гінекомастія у чоловіків. Печінка збільшена, 
ущільнена, з гострим нижнім краєм, болюча під час 
пальпації. Селезінка теж збільшена. Живіт збільшується 
у розмірах через появу рідини в черевній порожнині 
(асцит), на передній і бічних поверхнях живота розширені 
підшкірні вени («голова медузи»). 

Результати лабораторних досліджень підтверджують 
анемію, лейкопенію, тромбоцитопенію, характерні 
біохімічні зміни (гіпергаммаглобулінемію, гіпо альбу-
мінемію, підвищення активності трансаміназ, 
гіпербілірубінемію за рахунок кон’югованої фракції), 
зменшення протромбінового індексу та інших показ-
ників згортання крові. Імунологічні методи дослідження 
сироватки крові виявляють підвищення титру Ig A у 
хворих на ЦП алкогольного генезу, переважно Ig G 
та M-вірусного. 

Ультразвукове обстеження дає змогу визначити 
розміри печінки та селезінки, щільність їх паренхіми, 
візуалізувати наявність вузлів і поширення процесу, 
виявити ознаки портальної гіпертензії. У разі 
дрібновузлового ЦП печінка збільшується рівномірно, 
а за великовузлового – виділяються окремі вузли, 
структура тканини неоднорідна. На пізніх стадіях 
хвороби права частка печінки зменшується. 

Комп’ютерна томографія – більш інформативний 
метод, особливо у хворих із асцитом чи вираженим 

метеоризмом. Можна отримати інформацію про 
щільність, гомогенність тканини печінки, добре 
визначається навіть невелика кількість асцитної рідини. 

Пункційна біопсія печінки дозволяє провести 
гістологічне дослідження біоптату, визначити характер 
патологічного процесу та його стадію. 

Непряма еластометрія печінки, або фіброскан – 
доступний неінвазивний метод, за допомогою якого 
визначають ступінь фіброзу, розмір і обриси країв, а 
також оцінюють функцію і роботу печінки. Оцінку 
фіброзу проводять за шкалою Metavir: 0,0 – норма 
(<6,1 кПа), 1,0–3,0 – формуються  сполучнотканинні 
волокна (6,1–14,0 кПа), 4,0 – відбувається переродження 
клітин і формування ЦП (>14,0 кПа) [15]. 

З метою раннього виявлення хворих на ЦП з високим 
ризиком виникнення ускладнень застосовують також 
вібраційну транзієнтну еластографію та магнітно-
резонансну еластографію [32]. 

Хоча ЦП, незалежно від причин, – це фінальна 
стадія хвороби печінки із наростанням тяжкості, цей 
діагноз не слід вважати вироком для хворого. Адже 
сьогодні існують досить ефективні методи лікування, 
які часто дають змогу якщо не вилікувати хворого, 
то запобігти негативному перебігу хвороби і контролювати 
його. 

Усім хворим на ЦП призначають повноцінне 
збалансоване п’яти-шестиразове харчування з обмеженням 
уживання рідини та соленої їжі (особливо за наявності 
набряково-асцитного синдрому). У разі енцефалопатії 
споживання білка зменшують до кількості, за  якої 
немає симптомів аміачної інтоксикації. Якщо турбує 
свербіж шкіри, слід зменшити кількість м’ясних білків, 
бобових продуктів, які містять триптофан, тирозин, 
цистин і метіонін (джерело токсичних метаболітів і 
аміаку) [1]. 

Етіотропне лікування хворих на ЦП алкогольного 
походження полягає у відмові від алкоголю. Якщо 
є ЦП вірусної етіології (HCV або HBV),  проводиться 
противірусне лікування. Противірусну курацію 
доцільно призначати хворим на компенсований ЦП 
класу А за Ч. Г. Чайлд – Р. Н. П’ю. «Золотим стандартом» 
лікування хронічного вірусного гепатиту С сьогодні 
є комбінація пегільованих інтерферонів із рибавірином 
упродовж 48 тижнів. Якщо неможливо застосовувати 
пегільований інтерферон, призначають лікарські 
засоби α2-інтерферону. До схеми лікування хронічного 
вірусного гепатиту В включають поєднання інтерферону 
з ламівудином [1]. Противірусна курація хворих на 
ЦП класу В за Ч. Г. Чайлд – Р. Н. П’ю  проводиться 
редукованими дозами згідно з технологією режиму 
поступового збільшення дози (low accelerated dose 
regimen – LADR). Повільне, під контролем лабораторних 
показників, збільшення дози α2-інтерферону (з 
«кроком» 1 млн МО) та можливе згодом приєднання 
рибавірину значно пролонгує курс лікування і в разі 
задовільної переносимості дозволяє суттєво зни зи-
ти частоту декомпенсації цирозу й зменшити ри зик 
виникнення гепатоцелюлярної карциноми. Де-
компенсований ЦП класу С за Ч. Г. Чайлд –  
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Р. Н. П’ю здебільшого не дозволяє проводити 
противірусне лікування.

З метою коригування цитолізного синдрому в 
лікувальному комплексі  застосовують есенціальні 
фосфоліпіди, які здатні відновлювати структуру та 
функції мембран гепатоцитів і запобігати їх деструкції, 
а для лікування мезенхімально-запального синдрому 
– адеметіонін, який бере участь у більшості біохімічних 
реакцій в організмі. Синдром холестазу коригують 
призначенням урсодезоксихолевої кислоти [2]. 

Важливим компонентом лікування хворих на ЦП 
є регулярне очищення товстої кишки для видалення 
азотовмісних субстанцій, особливо за шлунково-
кишкової кровотечі, харчового перевантаження білком 
і закрепу. З цією метою застосовують лактулозу 
всередину – по 25,0–30,0 мл двічі–тричі впродовж 
дня до досягнення частоти випорожнень двічі–тричі 
на добу та м’якої консистенції калу. Для санації кишки 
від аміакпродукувальної мікрофлори рекомендується 
курсове лікування антибактеріальними лікарськими 
засобами, які не мають гепатотоксичних властивостей 
(амоксицилін тощо) [2]. 

Ускладнення ЦП, зокрема асцит, варикозне розширення 
вен стравоходу та шлунка з наступним виникненням 
кровотечі з них, печінкова енцефалопатія, гепаторенальний 
синдром, гіперспленізм, спонтанний бактерійний 
перитоніт і гепатоцелюлярна карцинома виникають 
унаслідок синдрому портальної гіпертензії і 
гепатоцелюлярної недостатності [25]. Портальна 
гіпертензія характеризується збільшенням градієнта 
тиску між портальним і кавальним венозними басейнами. 
Клінічно значущим вважається показник печінкового 
венозного градієнта тиску 10,0 мм рт. ст. і вище, 
який свідчить про інтенсивну колатеральну циркуляцію 
унаслідок розширення колатеральних вен із виникненням 
численних портосистемних шунтів. Основним чинником  
виникнення портальної гіпертензії у хворих на ЦП 
є підвищення опору кровоплину в печінці. Дифузний 
фіброз печінки, нодулярна перебудова її паренхіми, 
капіляризація синусоїд, наявність мікротромбів у 
внутрішньопечінковій судинній сітці призводять до 
дисфункції синусоїдальних ендотеліальних клітин. 
Ці клітини в нормі продукують вазоактивні субстанції, 
що регулюють синусоїдальну резистентність, – 
вазодилятативні (оксид азоту, простагландин Е2) та 
вазоконстрикторні (ендотелін-1, ангіотензин ІІ, 
лейкотрієни, норадреналін). Дисфункція цих клітин 
призводить до посилення продукції вазоконстрикторів, 
чутливості до них і зменшення вмісту вазодилятаторів. 
У підсумку порушується синусоїдальна релаксація 
з виникненням вазоконстрикції у внутрішньопечінковій 
судинній сітці [2, 22].

Для визначення прогнозу у хворих на ЦП на час 
виникнення таких ускладнень, як шлунково-кишкова 
кровотеча, кома, сепсис, застосовується система 
критеріїв спрощеної шкали оцінки гострих ускладнень 
(Simplified Acute Physiology Score - SAPS), яка включає 
такі параметри: вік, частота серцевих скорочень та 
дихання, систолічний артеріальний тиск, температура 

тіла, діурез, гематокрит, число лейкоцитів крові, 
показники сечовини, калію, натрію, бікарбонатів у 
сироватці крові, стадію печінкової коми [22]. 

Найбільш поширене ускладнення ЦП (виникає у 
20,0 % хворих), яке погіршує якість життя і виживання 
та призводить до шпиталізації, – асцит [7]. Це стан, 
за якого спостерігається патологічне скупчення рідини 
в черевній порожнині. Алгоритм лікування асциту 
включає немедикаментозні методи та фармакологічну 
корекцію, дозволяючи адекватно керувати асцитом і 
запобігати небажаним побічним гемодинамічним 
реакціям. Дозоване вживання солі (до 2,0 г/добу) і 
призначення діуретиків – основа лікування хворих із 
асцитом [24]. Однак першочерговим має бути етіотропне 
лікування. За наявності ЦП алкогольного генезу 
припинення вживання алкоголю суттєво зменшує 
вираженість асциту та інших синдромів алкогольної 
хвороби печінки. Аналогічно специфічне лікування 
ЦП вірусної етіології сприяє поліпшенню стану хворого 
і підвищує ефективність лікування асциту. Призначають 
калійзберігальні (спіронолактон) та петлеві (фуросемід) 
діуретики. Як показали результати рандомізованого 
дослідження хворих із уперше виниклим асцитом та 
збереженою функцією нирок, у результаті монотерапії 
спіронолактоном сповільнюється темп діурезу [29]. 
Крім цього, тривале вживання спіронолактону може 
спровокувати гіперкаліємію, а отже, тяжкі гемодинамічні 
порушення, що обмежує його призначення  як єдиного 
діуретика.

На початковому етапі лікування рекомендується 
щоденне призначення 100,0 мг спіронолактону і 40,0 
мг фуросеміду внутрішньо. Ефективність лікування 
контролюють за допомогою щоденного вимірювання 
темпу діурезу, об’єму живота і маси тіла. Зменшення 
маси тіла не має перевищувати 500,0 г/добу за 
відсутності виражених периферійних набряків. 
Лікування має супроводжуватися динамічним контролем 
вмісту калію, натрію, креатиніну у крові та оцінювання 
вираженості печінкової енцефалопатії [27]. Якщо 
зменшення маси тіла і темп діурезу під впливом 
лікування недостатні, дози спіронолактону та фуросеміду 
збільшують через кожних три–п’ять днів, зберігаючи 
співвідношення доз 10:4 відповідно (таке співвідно-
шення дозволяє підтримувати нормокаліємію). 
Максимально дозволені добові дози спіронолактону 
і фуросеміду – 400,0 і 160,0 мг відповідно. У хворих 
на ЦП алкогольної етіології часто виражені водно- 
електролітні порушення, тому може  виникати 
гіпокаліємія. У цьому випадку призначення фуросеміду 
можна відтермінувати, доки вміст калію у крові не 
відновиться до референтних значень. Сильніший  
діуретичний ефект і менший ризик виникнення 
електролітних порушень має торасемід. Важливими 
його особливостями, на відміну від фуросеміду, є 
блокада рецепторів альдостерону й відсутність 
«феномену рикошету», який асоціюється зі затримкою 
натрію та води. Починають з мінімальних доз торасеміду 
(5,0–10,0 мг/добу), за потреби  збільшують до  
20,0 мг/добу. 
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До діуретиків другого ряду, які застосовують для 
лікування хворих із асцитом, належить гідрохлортіа-
зид. Однак додавання його до комбінації спіронолак-
тону та фуросеміду може призвести до вираженої 
гіпонатріємії [28]. Амілорид, який належить до гру-
пи калійзберігальних діуретиків, менш ефективний, 
ніж спіронолактон, але його застосування (10,0–40,0 
мг/добу) може бути виправданим у хворих із гінеко-
мастією [2]. 

Рефрактерний асцит трапляється приблизно у 
5,0–10,0 % хворих на ЦП. Спостерігається швидкий 
рецидив після парацентезу з видаленням асцитної 
рідини, втрата чутливості до діуретиків. Таким хворим 
здійснюють регулярний лікувальний парацентез із 
інфузіями альбуміну або транс’югулярне внутріш-
ньопечінкове портосистемне шунтування (transjugular 
intrahepatic portosystemic shunting – TIPS). TIPS – 
ма лоінвазивне оперативне втручання, яке проводиться 
під контролем рентгеноскопії і передбачає виконання 
низки ендоваскулярних процедур. Після пункції 
ярем ної вени за допомогою судинних стентів утворю-
ється внутрішньопечінкове з’єднання між великими 
печінковими венами та гілками ворітної вени. Унаслідок 
цього відбувається виразна декомпресія портальної 
системи [34, 35]. 

Американська асоціація з вивчення хвороб печін-
ки (American Association for the Study of Liver Diseases 
– AASLD) не рекомендує призначати нестероїдні 
протизапальні лікарські засоби хворим на ЦП з реф-
рактерним асцитом, оскільки вони здатні зменшува-
ти екскрецію натрію з організму [19]. Позаяк у хворих 
на ЦП з рефрактерним асцитом із наявністю гіпово-
лемії низький артеріальний тиск є предиктором змен-
шення шансу виживання і залежить від вмісту вазо-
пресину, ангіотензину й альдостерону у крові,  
експерти Європейської асоціації з вивчення печінки 
(European Association for the Study of the Liver – EASL) 
та AASLD рекомендують обережно призначати ін-
гібітори ангіотензинперетворювального ферменту і 
блокатори рецепторів ангіотензину.

Неселективні β-адреноблокатори належать до 
активних нейрогормональних модуляторів, які 
зменшують портальну гіпертензію. Застосовують 
пропранолол (40,0–80,0 мг/добу) або карведилол 
(25,0–50,0 мг/добу). Одним із можливих побічних 
ефектів неселективних β-адреноблокаторів є артеріальна 
гіпотензія,  тому перед їх призначенням хворим  із 
рефрактерним асцитом слід оцінити всі ризики та 
переваги [20, 31]. 

Поширеність бактеріальної інфекції в ушпиталених 
хворих на ЦП у світі становить від 33,0 до 47,0 %. 
У разі приєднання інфекції смертність серед хворих 
на ЦП зростає на 19,0 % [12]. Ризик інфекції прямо 
пропорційний тяжкості хвороби, що підтверджується 
її частішим виникненням у хворих на ЦП класу С 
за шкалою Ч. Г. Чайлд – Р. Н. П’ю (порівняно з хворими 
класів А і В). До інших чинників ризику належать 
гострі інфекційні хвороби в анамнезі, шлунково-
кишкові кровотечі та зловживання алкоголем. Бактерійну 

інфекцію можуть спровокувати медичні процедури: 
встановлення внутрішньовенних і сечовивідних 
катетерів, ендоскопічна склеротерапія, лігування 
варикозно розширених вен, TIPS і парацентез [14]. 

До патогенетичних чинників виникнення бактерійних 
інфекцій у хворих на ЦП належать: синдром портальної 
гіпертензії (призводить до утворення портосистемних 
анастомозів, що зумовлює проходження артеріальної 
крові в обхід печінки, без процесу детоксикації); 
дисфункція ретикулоендотеліальної системи; порушення 
фагоцитозу нейтрофілів і бактерійна транслокація 
внаслідок виникнення синдрому надлишкового 
бактерійного росту та порушення бар’єрної функції 
кишки. Частіше такі інфекції зумовлені поширенням 
бактерій кишкового походження, переважно грампозитивних 
коків [13]. Із огляду на це рекомендується емпіричне 
призначення антибактерійних лікарських засобів. 
Якщо можна взяти проби для бактеріологічного 
дослідження до призначення антибіотиків, згодом 
лікування може бути скориговане відповідно до його 
результатів [11]. 

Спонтанний бактерійний перитоніт останнім часом 
трапляється рідше, однак для хворих на ЦП проблема 
досі актуальна. Припускають, що у його виникненні 
важлива роль належить умовно-патогенній мікрофлорі 
– під впливом набряку кишкових петель унаслідок 
лімфостазу та порушень імунітету кишкова флора 
проникає у вільну черевну порожнину і набуває 
виразних патогенних властивостей. Діагностують 
спонтанний бактерійний перитоніт у разі збільшення 
абсолютної кількості поліморфно-ядерних лейкоцитів 
≥250 клітин/мм3 у асцитній рідині, якщо в черевній 
порожнині немає інших інфекційно-запальних змін. 
У стаціонарі таким хворим слід негайно призначати 
антибіотики, оскільки очікування результатів 
бактеріологічного дослідження загрожує тяжкими 
наслідками та підвищенням ризику летального кінця. 
Крім цього, за появи клінічних ознак спонтанного 
бактерійного перитоніту в деяких випадках отримують 
хибнонегативні результати дослідження. У проспективному 
дослідженні, у якому хворим проводили серію 
бактеріологічних проб асцитної рідини до призначення 
антибіотиків, лише у 34,5 % випадку був позитивний 
результат посіву [27]. Тому емпіричне антибактерійне 
лікування необхідне в разі появи ознак спонтанного 
бактерійного перитоніту (фебрильна температура, 
абдомінальний больовий синдром, посилення 
енцефалопатії) та за відсутності збільшення кількості 
поліморфно-ядерних лейкоцитів ≥250,0 клітин/мм3 
у асцитній рідині. 

Перевагу слід віддавати цефалоспоринам третього 
покоління, які призначаються 5- або 10-денним курсом. 
Доведено, що за додавання альбуміну до цефотаксиму 
смертність знижується з 29,0 до 10,0 % [12]. 

Рецидив спонтанного бактерійного перитоніту 
виникає у 69,0 % хворих на ЦП упродовж року. 
Факторами ризику рецидиву є наявність цього ускладнення 
в анамнезі, вміст загального білка в асцитній рідині 
менше 1,0 г/дл або кровотеча з варикозно розширених 
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вен. З метою запобігти спонтанному бактерійному 
перитоніту у хворих із низьким вмістом асцитного 
білка й обтяженим анамнезом доцільно призначати 
норфлоксацин по 400,0 мг/добу [27]. Плацебоконтрольовані 
дослідження за участю хворих на ЦП показали 
ефективність рифаксиміну, який слід призначати по 
1200,0  мг/добу всередину (по 600,0 мг двічі) упродовж 
7–10 днів [30]. 

Діагностичні критерії гепаторенального синдрому 
включають: наявність гострого захворювання печінки 
або хронічної її хвороби зі щораз тяжчою недостатністю 
і синдромом портальної гіпертензії; збільшення 
вмісту  сироваткового креатиніну понад 1,5 мг/дл; 
відсутність позитивної динаміки у вигляді зменшення 
вмісту креатиніну крові під впливом лікування і/
або збільшення його вмісту за введення альбуміну; 
відсутність у схемі лікування нефротоксичних 
лікарських засобів; відсутність органічного ураження 
нирок, на що можуть вказувати протеїнурія (>500,0 
мг/добу), мікрогематурія (>50 еритроцитів у полі 
зору) та/або патологічні зміни, виявлені  ультразвуковим  
обстеженням [16]. 

Виділяють два типи гепаторенального синдрому. 
Перший тип перебігає гостро, частіше виникає внаслідок 
ЦП алкогольного генезу та/або після проведення  
лапароцентезу з видаленням великої кількості асцитної 
рідини без наступної інфузії альбуміну; він характери-
зується збільшенням вмісту сироваткового креатиніну 
до понад 2,5 мг/дл менш ніж за два тижні. Другий 
тип виникає за наявності резистентного асциту, 
перебігає повільніше, з менш вираженим ступенем 
ниркової недостатності й умістом сироваткового 
креатиніну в межах 1,5–2,5 мг/дл. Частота виникнення 
гепаторенального синдрому після маніфестації цирозу 
з асцитом становить 18,0 і 39,0 % впродовж одного 
та пяти років відповідно [36]. 

Одна з основних вимог щодо тактики курації 
гепаторенального синдрому – обмеження кількості 
споживаної рідини та інфузій, контроль за станом 
водно-електролітного балансу (боротьба з гіпонатріємією 
і гіперкаліємією у разі призначення калійзберігальних 
діуретиків). Доведено ефективність фармакологічних 
засобів, зокрема вазоконстрикторів, для лікування 
хворих із гепаторенальним синдромом переважно 
першого типу [9]. Перевагу слід віддавати терліпресину, 
який збільшує тонус гладеньких м’язів судинної 
стінки, викликає звуження артеріол, вен і венул у 
черевній порожнині, сповільнює кровоплин у 
гладеньком’язових органах і печінці, зменшує тиск 
у портальній системі. Терліпресин рекомендовано 
вводити внутрішньовенно болюсно (по 1,0 мг через 
кожні 4–6 год) або безперервно краплинно (2,0 мг/
добу). У багатоцентровому рандомізованому дослідженні 
поєднання терліпресину та 20,0% розчину альбуміну 
(1,0–2,0 мг терліпресину через кожні 4–6 год 
внутрішньовенно болюсно та 1,0 г/кг альбуміну 
упродовж 1–3 діб із наступним переходом на дозу 
40,0 г/добу внутрішньовенно краплинно) продемонструвало 
переваги над застосуванням лише альбуміну: більш 

суттєво знижувався вміст сироваткового креатиніну, 
суттєво поліпшувалися мікроциркуляція і функція 
нирок. Максимальна тривалість лікування терліпресином 
до 14 діб. Крім цього, терліпресин ефективний для 
профілактики судинної дисфункції після видалення 
великого об’єму асцитної рідини [37]. Виживаність 
у разі вибору такої тактики лікування виявилась 
вищою серед хворих із гепаторенальним синдромом 
першого типу [3, 21]. Якщо терліпресин недоступний, 
його можна замінити на норадреналін, а  якщо 
недоступні обидва, використовувати мідодрин і 
октреотид. На думку експертів AASLD, найдоцільніше 
застосовувати комбінацію мідодрину (2,5 мг 
внутрішньовенно) та октреотиду (100,0 мкг підшкірно 
тричі на добу) [10]. Доведено, що у хворих на ЦП 
із показником кліренс-креатиніну 41,0–80,0 мл/хв 
пентоксифілін перевершує плацебо у профілактиці 
гепаторенального синдрому [33, 36]. Проте у деяких 
випадках лікування гепаторенального синдрому не 
приносить успіху.

Варикозне розширення вен стравоходу є проявом 
портальної гіпертензії. Його поширеність  коливається 
від 40,0 % (для хворих на ЦП класу А) до      85,0 % 
(клас С), а виникнення свідчить про наростання 
тяжкості ЦП, корелює з нею. Кровотечі з варикозно 
розширених вен стравоходу – найчастіша причина 
смерті упродовж шести тижнів від початку виникнення 
цього ускладнення не менш ніж 20,0 % хворих. Для 
хворих на ЦП у стадії декомпенсації рекомендовано 
ендоскопічний скринінг через кожних два-три роки 
або щорічно за декомпен сації хвороби [18]. Застосування 
неселективних β-адреноблокаторів у хворих із 
варикозним розши ренням вен значно зменшує частоту 
виникнення першої кровотечі й відповідно знижує 
смертність [6]. Так, пропранолол призначають усередину 
дозою, за якої частота пульсу у спокої зменшується 
на 25,0 %, або до 55 уд./хв у разі брадикардії на 
початку. Дозування – від 10,0 до 320,0 мг/добу. 
Профілактичне лікування, якщо немає небажаних 
побічних ефектів, проводиться тривалий час. Побічні 
реакції коригуються зменшен ням дози. З метою 
первинної профілактики виникнення кровотечі за 
умови вживання β-адреноблокаторів застосовують 
ендоскопічне лігування варикозно розширених вен 
стравоходу. Розроблений J. Rosch і співавторами в 
1969 р. [14] TIPS слід застосовувати тільки за 
неефективності комбінації фармакотерапії та 
ендоскопічного лікування [18]. 

Кровотечу з варикозно розширених вен стравоходу 
та шлунка може спровокувати приєднання коагулопатії 
за наявності синдрому гіперспленізму та гепатоцелюлярної 
недостатності. Тактика лікування хворих передбачає 
призначення розчину вітаміну К парентерально 
(добова доза 10,0 мг) упродовж трьох днів. Гостра 
кровотеча з варикозно розширених вен вимагає 
переливання тромбоконцентрату і свіжозамороженої 
плазми [4, 23]. Для корекції порушень у системі 
гемостазу призначають лікарські засоби заліза, вітамін 
В12, фолієву кислоту, активатори тромбопоетину 
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(етамзилат натрію) та інгібітори тромболізису 
(ε-амінокапронову кислоту). 

Висновки. Цироз печінки – одна з найбільш гріз-
них поліорганних хвороб людини з множинними 
патогенетичними ланками, до якої незмінно призводять 
віруси гепатитів, алкоголь, токсичні речовини, лікарські 
засоби, ультрафіолетове випромінювання, генетичні 
чинники, деякі хронічні хвороби внутрішніх органів. 
Існує низка класифікацій цирозу печінки – за морфологією, 
етіологією, тяжкістю, перебігом, вираженістю печінково-
клітинної недостатності тощо. Обстеження хворих 
має бути своєчасним, скрупульозним, комплексним, 
із використанням сучасних клінічно-лабораторних 
та інструментальних методів. Під час об’єктивного 
огляду хворого традиційно привертають увагу 
телеангіоектазії, пальмарна еритема, жовтяниця, 
«малиновий» язик, сліди розчухування, гінекомастія 
у чоловіків, наявність асциту та «голови медузи», 
під час пальпації печінка збільшена, ущільнена, з 
гострим нижнім краєм, болюча, селезінка збільшена. 
Окрім рутинних лабораторних методів застосовують 

імунологічні дослідження, з-поміж основних 
інструментальних – ультразвукове дослідження, 
комп’ютерну томографію, непряму еластометрію 
печінки або фіброскан, езофаго гастрофіброскопію, 
пункційну біопсію печінки, зокрема найсучасніші 
– вібраційну транзієнтну еластографію і магнітно-
резонансну еластографію.

Незважаючи на те що цироз печінки – фінальна 
стадія хвороби печінки, цей діагноз не слід вважати 
вироком для хворого, оскільки існують досить ефективні 
методи лікування зі застосуванням принципів 
диференційованості – впливу як на етіологічний чинник 
і стан власне печінки, так і наявні коморбідні ураження 
та їх ускладнення, що часто дозволяє якщо не вилікувати 
хворого, то уникнути негативного перебігу хвороби. 
Серед них – дотримання дієти, застосування етіотропних 
лікарських засобів, санація кишки, коригування 
клінічно-лабораторних синдромів, синдрому портальної 
гіпертензії, ендотеліальної і вегетативної дисфункцій 
як причини виникнення коморбідних уражень та їх 
ускладнень. 
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Цироз печінки: сучасний погляд на проблему
Т. М. Бенца

Вступ. Цироз печінки (ЦП) належить до важливих медичних і соціально-економічних проблем не лише 
в Україні, а й у всьому світі. Актуальність  хвороби зумовлена значною її поширеністю, збільшенням 
чисельності етіологічних чинників, а також виникненням тяжких ускладнень, що призводять до летального 
наслідку. 

Мета. Зробити огляд наукової літератури й узагальнити опубліковані дослідження, присвячені проблемі 
вивчення етіології, класифікації, клінічних ознак та діагностики цирозу печінки.

Матеріали й методи. Використано контент-аналіз, метод системного та порівняльного аналізу, 
бібліосемантичний метод вивчення актуальних наукових досліджень стосовно етіології, класифікації, 
клінічних ознак та діагностики ЦП. 

Результати. ЦП посідає 11-те місце серед найбільш поширених причин смерті. Найчастішими причинами 
виникнення ЦП є хронічна інтоксикація алкоголем та вірусні гепатити B, C і D. ЦП властиве наростання 
тяжкості, що характеризується ураженням паренхіми печінки з некрозом, дистрофією гепатоцитів, їх вузловою 
регенерацією, а також її інтерстицію з дифузним розростанням сполучної тканини, що призводить до виникнення 
недостатності печінки та портальної гіпертензії. Попри існування низки класифікацій ЦП – за морфологією, 
етіологією, тяжкістю, перебігом, вираженістю печінково-клітинної недостатності, ступінь тяжкості хвороби 
зазвичай визначають оцінюючи функціональний резерв печінки (за класифікацією  
Ч. Г. Чайлд – Р. Н. П’ю). У хворих на ЦП часто виникають такі загрозливі для життя стани, як кровотеча з 
варикозно розширених вен, асцит, спонтанний бактерійний перитоніт, печінкова енцефалопатія, гепаторенальний 
синдром. 
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Фармакологічне лікування хворих на ЦП слід проводити відповідно до сучасних рекомендацій, поєднуючи 
з оптимізацією харчування і навчанням. Основне лікування неускладненого асциту – сечогінні лікарські 
засоби. Для лікування рефрактерного асциту рекомендується застосовувати вазоконстриктори і альбумін. У 
профілактиці виникнення та коригуванні спонтанного бактерійного перитоніту важливу роль відіграють 
антибіотики. Хворим із гепаторенальним синдромом рекомендують уводити вазопресор терліпресин і альбумін. 
Для лікування варикозно розширених вен стравоходу і шлунка застосовують ендоскопічні методи. 
Внутрішньопечінкове портосистемне шунтування (transjugular intrahepatic portosystemic shunting – TIPS) 
використовується для лікування кровотеч із варикозно розширених вен або рефрактерного асциту. Неселективні 
β-адреноблокатори ефективно зменшують ризик повторної кровотечі з варикозно розширених вен у хворих 
на ЦП та помірним/тяжким варикозом.

Висновки. Цироз печінки – одна з найбільш грізних поліорганних хвороб людини з множинними 
патогенетичними ланками, що її спричинюють віруси гепатитів, алкоголь, токсичні речовини, лікарські 
засоби, ультрафіолетове випромінювання, генетичні чинники, деякі хронічні хвороби внутрішніх органів. 
Існує низка класифікацій цирозу печінки – за морфологією, етіологією, тяжкістю, перебігом, вираженістю 
печінково-клітинної недостатності тощо. Обстеження хворих вимагає своєчасності, скрупульозності, дотримання 
комплексного підходу зі застосуванням сучасних клінічно-лабораторних та інструментальних методів. 

Незважаючи на те що цироз печінки – фінальна стадія хвороби печінки, сьогодні існують досить ефективні 
методи лікування зі застосуванням принципів диференційованості, що дозволяє якщо не вилікувати хворого, 
то уникнути негативного перебігу хвороби. 

Ключові слова: цироз печінки, діагностика, лікування.

Liver Cirrhosis: Modern Approach to the Problem
T. Bentsa

Introduction. Liver cirrhosis (LC) is an important medical and socio-economic problem not only in Ukraine, but 
throughout the world. The urgency of this disease is due to its significant spread, increase of the number of etiological 
factors, as well as the occurrence of severe complications, which often leads to death. The prognosis depends on 
several factors, such as etiology, the severity of liver damage, the presence of complications and concomitant diseases.

The aim of the study. To review the scientific literature and summarize the published studies devoted to the study 
of the etiology, classification, clinical picture and diagnosis of liver cirrhosis.

Materials and methods. The content analysis, the method of systemic and comparative analysis, the bibliosemantic 
method of studying the current scientific research on the etiology, classification, clinical picture and diagnosis of 
LC were used.  The search for sources was carried out in scientometric databases: PubMed-NCBI, Medline, Research 
Gate, Cochrane Database of Systematic Reviews for the keywords: liver cirrhosis, diagnosis, treatment. 37 literary 
sources were selected and analyzed.

Results. LC is currently ranked 11th among the most common causes of death. The common causes of LC are 
chronic alcohol intoxication and viral hepatitis B, C, and D. LC is represented by an increase in severity, which is 
characterized by the lesions of the liver parenchyma with necrosis, dystrophy of hepatocytes, their nodular regeneration, 
as well as its interstitium with diffuse proliferation of connective tissue, leading to liver failure and portal hypertension. 
Most patients with cirrhosis remain asymptomatic until they develop decompensated LC. Despite the existence of 
a number of LC classifications – by morphology, etiology, severity, course, hepatocellular insufficiency stage, the 
severity of the disease is usually assessed by evaluation of the hepatic functional reserve (according to the C. G. 
Child – R. N. Pugh classification). Patients with LC often have life-threatening conditions such as variceal hemorrhages, 
ascites, spontaneous bacterial peritonitis, hepatic encephalopathy, hepatorenal syndrome. Variceal bleeding is a 
major complication of portal hypertension, which is associated with significant mortality. Ascites represents the 
most common decompensating event in patients with LC. The appearance of ascites is strongly related to portal 
hypertension, which leads to splanchnic arterial vasodilation, reduction of the effective circulating volume, activation 
of endogenous vasoconstrictor systems, and avid sodium and water retention in the kidneys. Bacterial translocation 
further worsens hemodynamic alterations of patients with cirrhosis and ascites. Ascites is also associated with a 
high risk of developing the further complications of cirrhosis such as dilutional hyponatremia, spontaneous bacterial 
peritonitis and/or other bacterial infections and acute kidney injury.

Pharmacotherapy for LC should be implemented in accordance with up-to-date guidelines and in conjunction 
with etiology management, nutritional optimization and patients’ education. The main treatment of uncomplicated 
ascites is diuretics such as spironolactone in combination with a loop one. Vasoconstrictors and albumin are recommended 
for the treatment of refractory ascites. In its turn antibiotics play a well-established role in the treatment and prevention 
of spontaneous bacterial peritonitis. The administration of vasopressor terlipressin and albumin is recommended for 
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the treatment of hepatorenal syndrome. Pharmacological therapy of variceal bleeding aims to decrease the portal 
pressure by acting on its pathophysiological mechanisms such as increased hepatic vascular tone and splanchnic 
vasodilatation. Propranolol blocks the β-1 in the heart and the peripheral β-2 adrenergic receptors. β-1 blockade of 
cardiac receptors reduces heart rate, cardiac output and subsequently decreases flow into splanchnic circulation. β-2 
blockade leads to unopposed α-1 adrenergic activity that causes splanchnic vasoconstriction and reduction of portal 
inflow. Both effects contribute to reduction in portal pressure. Carvedilol is more powerful in reducing hepatic 
venous pressure gradient than traditional nonselective β-blockers. Endoscopic treatment in many cases is used for 
the variceal bleeding (eg., ligation of the esophageal varices and tissue glue usage for the gastric varices). A shunt 
(transjugular intrahepatic portosystemic shunting – TIPS) is used to treat severe and often repeat variceal hemorrhage 
or refractory ascites. Non-selective β-blockers effectively reduce variceal re-bleeding risk in LC patients with 
moderate/large varices. 

Conclusions. Liver cirrhosis is one of the most dangerous multi-organ diseases of a human with multiple pathogenetic 
links, the causes of which invariably remain hepatitis viruses, alcohol, toxic substances, drugs, ultraviolet radiation, 
genetic factors, some chronic diseases of the internal organs. There are a number of classifications of liver cirrhosis 
– by morphology, etiology, severity, course, severity of hepatocellular insufficiency etc. Examination of this category 
of patients requires timeliness, scrupulousness, compliance with a comprehensive approach using modern clinical, 
laboratory and instrumental methods. During the objective examination of a patient a doctor traditionally draws 
attention to the presence of telangiectasia, palmar erythema, jaundice, "raspberry" tongue, scratching marks, gynecomastia 
in men, ascites and "caput medusae", during the palpation the liver is enlarged, dense, with a sharp lower edge, 
spleen is enlarged. Among the laboratory methods, in addition to routine ones, the immunological tests are used, 
among the main instrumental examination - ultrasound, computed tomography, indirect elastometry of the liver or 
Fibroscan, esophagogastrofibroscopy, puncture biopsy of the liver, in particular modern ones – vibrational transient 
elastography and magnetic resonance elastography.

Although liver cirrhosis is the final stage of liver disease, this diagnosis cannot be considered a verdict for a 
patient, because today there are quite effective treatments using the principles of differentiation - the impact on the 
etiological factor, liver state and comorbid lesions and their complications often allows if not to cure the patient, 
then to prevent the negative disease course. Among them, there are diet, the use of etiotropic drugs, intestinal 
sanitation, correction of clinical and laboratory syndromes, portal hypertension syndrome, endothelial and autonomic 
dysfunction as causes of comorbid lesions and their complications.

Keywords: liver cirrhosis, diagnostics, treatment.
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Сучасні засади діагностики фіброзу  
печінки у хворих із хронічними дифузними  
її ураженнями: огляд літератури,  
опис клінічного випадку

Вступ. Хронічні дифузні хвороби печінки (ХДХП), 
для яких на певній стадії та фазі недуги характерне 
надмірне нагромадження компонентів позаклітин ного 
матриксу, тобто фіброзування, – гетерогенна поліетіоло-
гічна група хвороб, до яких, згідно з Міжнародною 
класифікацію хвороб 10-го перегляду, належать: 
алкогольна хвороба печінки (К70); токсичне ураження 
печінки (К71); печінкова недостатність, не класифіко-
вана в інших рубриках (К72); хронічний гепатит, не 
класифікований у інших рубриках (К73); фіброз і 
цироз печінки (К74); інші запальні хвороби печінки 
(К75) – неспецифічний реактивний гепатит (К75.2), 
гранульоматозний гепатит, не класифікований у інших 
рубриках (К75.3), інші уточнені запальні хвороби 
печінки (К75.8), неуточнена запальна хвороба печінки 
(К75.9); інші хвороби печінки (К76) – жирова дегенерація 
печінки, не класифікована в інших рубриках (К76.0), 
хронічна пасивна повнокровність печінки (К76.1), 
центролобулярний геморагічний некроз печінки 
(К76.2), венооклюзивна хвороба печінки (К76.5), 
портальна гіпертензія (К76.6), гепаторенальний синдром 
(К76.7), інші уточнені хвороби печінки (К76.8), 
неуточнена хвороба печінки (К76.9); ураження печінки 
за наявності хвороб, класифікованих у інших рубриках 
(К77) – ураження печінки за наявності інфекційних 
і паразитарних хвороб, класифікованих у інших 
рубриках (К77.0), ураження печінки за наявності  
інших хвороб, класифікованих у інших рубриках 
(К77.8). 

Як свідчать  результати аналізу наукових досліджень, 
присвячених цій проблемі [1, 3, 9, 12, 24, 55], для 
ХДХП, яким властиве фіброзування, характерні значна 
поширеність, нерідко відсутність клінічної маніфестації 
на час виникнення та субклінічний перебіг на початкових 
стадіях, перебіг із наростанням тяжкості, невисокі 
курабельність і оборотність патологічного процесу 

на пізніх стадіях, великий спектр ускладнень, високі 
показники інвалідизації і смертності, що визначають 
важливість їх загальномедичного та соціального 
значення, гостроактуальність проблеми. Значною 
мірою успіх її розв’язання залежить від  своєчасної 
і достовірної  клінічно-лабораторної та інструментальної 
діагностики, огляду літератури стосовно сучасних 
засад якої та опису клінічного випадку присвячено 
цю статтю. 

Мета дослідження. Здійснити огляд літератури 
стосовно сучасних засад діагностики фіброзу печінки 
у хворих із хронічними дифузними її ураженнями, 
описати клінічний випадок.

Матеріали й методи дослідження. Використано 
контент-аналіз, метод системного та порівняльного 
аналізу, бібліосемантичний метод вивчення актуаль-
них наукових досліджень щодо сучасних принципів 
діагностики хворих із дифузними ураженнями печінки. 
Проаналізовано 56 літературних джерел українською, 
англійською та російською мовами. Пошук джерел 
проведено в наукометричних медичних базах інформації: 
PubMed-NCBI, Medline, ResearchGate, CochraneLibrary, 
EMBASE за ключовими словами: дифузні ураження 
печінки, фіброз печінки, маркери фіброзу печінки, 
еластографія, біопсія печінки. Описано клінічний 
випадок.

Результати дослідження. Огляд літератури. Відомо, 
що до основних причин дифузних уражень печінки 
відносять: зловживання алкоголем; порушення жирового 
обміну (стеатоз діабетний, неалкогольний); численні 
хімічні сполуки та лікарські засоби (особливо метотрексат, 
метилдофа, аміодарон, нестероїдні протизапальні лікарські 
засоби, статини тощо); запалення, яке порушує печінковий 
гомеостаз і кровоплин через печінку; вірусні і бактерійні 
інфекції, глистяні інвазії печінки; порушення обміну 
міді, заліза [1, 2, 3, 9, 12, 17, 24, 25, 32, 45, 47, 55].
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Основний шлях наростання тяжкості ХДХП, не-
залежно від етіологічного чинника, що призвів до її 
ушкодження – це процес фіброгенезу. Фіброгенез у 
печінці є універсальним патофізіологічним механізмом 
у відповідь на її ушкодження, що характеризується 
надмірним відкладенням екстрацелюлярного матриксу 
в результаті збільшення синтезу його компонентів, а 
також  зменшення швидкості їх руйнування. Виникнення 
фіброзу супроводжується нагромадженням і відкладанням 
колагену I, III, IV типів, ламініну, фібронектину, 
глікозаміногліканів, протеогліканів, еластину тощо в 
просторі І. Дісе, що призводить до утворення 
сполучнотканинної мембрани в стінці внутрішньо-
часточкових венозних капілярів, ставши  основою 
для виникнення портальної гіпертензії і печінкової 
недостатності [1, 7, 12, 23]. 

Початок фіброзу печінки зазвичай підступний: 
більшість асоційованих із ним симптомів виявляються 
лише на завершальній стадії – стадії сформованого 
цирозу печінки, трансформація в який спостерігається 
упродовж 15–20 років перебігу недуги, і на цьому 
етапі клінічно маніфестується цирозом печінки та 
його ускладненнями (печінковою недостатністю,  
портальною гіпертензією  або й раком печінки). Зокрема, 
показники інвалідизації, спричиненої цирозом печінки, 
сягають 0,8 на 10 тис. працездатного населення. 
Декомпенсований цироз асоціюється з високою 
летальністю, і єдиний ефективний метод лікування 
– трансплантація печінки [1, 7, 12, 54, 55]. 

Досягнення сучасної медицини у лікуванні ХДХП 
та потужний потенціал фізіологічної репаративної 
регенерації тканини печінки зумовлюють порівняно 
широкі можливості медичної і соціальної реабілітації 
цієї недуги. Проте їх ефективність, як відомо, 
залежить передовсім від успішності діагностики 
дифузних уражень печінки, яка має бути своєчасною 
і якісною, точною і якомога ранньою, технічно й 
економічно доступною і, бажано, неінвазивною 
[12, 24, 25].

Оцінка ступеня печінкового фіброзу важлива з 
декількох причин: для визначення прогнозу хроніч-
ного ураження печінки, з метою відбору хворих для 
специфічного (етіотропного) лікування і можливої 
трансплантації печінки. Тому вкрай актуальною для 
сучасної гепатології є проблема діагностики та виявлення 
ранніх початкових стадій фіброзу печінки для своєчас-
ного призначення лікувальних засобів, покликаних 
зменшити темпи наростання його тяжкості й запобігти 
виникненню цирозу та раку печінки.

Кількісні показники тяжкості й швидкості наростання 
тяжкості фіброзу – найважливіші клінічні параметри, 
визначення яких має вирішальне значення для обрання 
правильної тактики лікування і моніторингу її 
ефективності. 

До критеріїв оцінки клінічно-функціонального стану 
гепатобіліарної системи для діагностики фіброзних 
змін печінки включають: 

1. Фізикальне дослідження: виявлення контрактури 
Г. Дюпюїтрена, контрактури пальців, «судинних 

зірочок», розширеної капілярної сітки на обличчі, 
пальмарної еритеми, гіпертрофії привушних слинних 
залоз, лейконіхії, симптомів «барабанних паличок» 
і «годинникових скелець», візуалізованих підшкірних 
вен передньої грудної та черевної стінок, геморою, 
випадіння волосся. 

2. Лабораторні маркери фіброзу – тести, які 
відображають фіброгенез у печінці. До прямих 
серологічних маркерів відносять: проколаген III типу 
– N-термінальний пропептид (procollagen type III – 
N-terminal propeptide – PIII NP), ламініл, колаген IV 
типу, гіалуронову кислоту, матриксні металопротеїнази 
(matrix metalloproteinases – MMP), тканинні інгібі тори 
металопротеїназ (tissue inhibitors of metalloproteinase 
– TIMP), трансформувальний фактор росту-β (transforma-
tive growth factor β – TGF-β). 

До непрямих серологічних маркерів фіброзу, які 
свідчать про порушення функції печінки в разі вира-
женого фіброзу або цирозу печінки, належать: 
аспартатамінотрансфераза/аланінамінотрансфе раза  
(АСТ/АЛТ), β-глутамінтранспептидаза (ГГТП), білірубін, 
протромбін, тромбоцити, β-глобуліни, феритин, α2-
макроглобулін (α2-macroglobulin – α2-MG), гаптоглобін, 
аполіпопротеїн 1 (apolipoprotein 1 – Apo-A1), холестерол, 
індекс інсулінорезистентності (homeostasis model 
assessment of insulin resistance – HOMA-IR) [8]. 

Перевагами лабораторної діагностики фіброзу 
печінки є: простота виконання, малоінвазивність, 
відносно невисока вартість, можливість неоднора-
зового використання для динамічного спостереження 
за наростанням тяжкості фіброзу. До недоліків 
відносять: вплив на результати тестів наявності 
запалення і фіброзу в інших органах; обмежене 
використання (за винятком фібротесту) через 
потребу стандартизації біохімічних методик; пере-
важно вивчено результати у хворих із хронічним 
гепатитом С [8, 16, 18, 39]. 

 3. Розрахункові фібротести – Fibrotest (від 0,25 і 
вище), співвідношення АСТ до кількості тромбоцитів 
(AST to platelet ratio index – APRI) (від 0,5 і вище), 
дискримінаційна шкала M. Bonacini (від 3,0 балів і 
вище) [8, 16, 39]. 

4. Методи візуалізації: а) стандартне ультразвукове 
дослідження органів черевної порожнини в режимі 
двовимірної візуалізації – дає змогу виявити збільшення 
розмірів печінки, підвищення ехогенності паренхіми, 
зміну контуру, неоднорідність паренхіми внаслідок 
чергування ділянок із різною ехогенністю (вузли), 
розширення ворітної вени, збільшення селезінки, 
підвищення її акустичної щільності, розширення 
селезінкової вени; б) доплерівське дослідження судин 
печінки – зниження швидкості кровоплину у ворітній 
вені, підвищення PI (пульсаційного індексу) та RI 
(індексу резистентності) в загальній печінковій артерії; 
в) ЕГДФС із прицільним оглядом дистального відділу 
стравоходу й кардіального відділу шлунка та ФКС 
– виявлення наявності варикозно розширених вен; г) 
рентгено-комп’ютерно-томографічні методи – диферен-
ційна діагностика вогнищевих уражень печінки;  
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д) магнітно-резонансна томографія – візуалі зація 
кровоносних судин і жовчевих проток [18–21].

5. Оцінка наявності та вираженості фіброзу в 
інших органах (легені, серце, щитоподібна залоза, 
підшлункова залоза) – на основі вивчення УЗД або 
рентгенографії цих органів. 

Слід зазначити, що всі перелічені вище критерії 
визначення фіброзу печінки не є специфічними, 
тому інтерпретація отриманої інформації має 
ґрунтуватися на оцінці результатів комплексу методів. 
Виявлення сукупності декількох із перелічених ознак 
може свідчити про виникнення фіброзу печінки та 
є підставою для подальшого цілеспрямованого 
обстеження  для своєчасної діагностики ранніх стадій 
фіброзу.

«Золотим стандартом» у діагностиці фіброзу є 
біопсія печінки. За допомогою біопсії уточняється 
етіологія ураження печінки; виявляється  тяжкість 
ураження печінки – ступінь активності запального 
процесу (оцінюють за інтегральним показником 
інтенсивності інфільтрації, перипортальних і лобуляр-
них некрозів: A0 – немає некротично-запальної 
активності; А1 – мінімальна активність; А2 – помірна 
активність; А3 – виражена активність) і стадія фіброзу 
(F0 – фіброзу немає; F1 – портальний фіброз без 
септ; F2 – портальний фіброз із поодинокими септами; 
F3 – багато септ без цирозу; F4 – цироз); проводиться 
морфологічна верифікація пухлин печінки; діагностика 
системних хвороб, які перебігають із ураженням 
печінки; підбір донорської печінки, оцінка стану 
трансплантату. Біопсія печінки дає змогу  застосовувати 
спеціальні гістоморфологічні методи діагностики 
– гістохімічні, імуногістохімічні, електронно-
мікроскопічні, молекулярно-біологічні [7, 8, 17, 39, 
55].

Проте біопсія печінки, як метод оцінки фіброзу, 
має серйозні обмеження, зумовлені такими причинами: 
відсутність нормативних документів, що регламентують 
проведення маніпуляції; значні розбіжності результатів 
у різних біоптатах, отриманих із одного й того ж 
органа під час визначення стадії фіброзу, які можуть 
достягати 40,0 %; висока внутрішньо- і міжпатологічна 
варіабельність результатів; брак кваліфікованих 
спеціалістів, здатних об’єктивно описати й дати 
кількісну оцінку гістологічних ознак; інвазивний 
характер процедури з потенційним ризиком виникнення 
ускладнень, пов’язаних із досвідом лікаря, який 
проводить біопсію; часті відмови від біопсії через 
страх перед її проведенням (біль у місці проколювання 
або в місці розрізу та побічні ефекти анестезії 
спонукають близько третини хворих відмовитись 
від проведення біопсії, що призводить до сповільнення 
прийняття рішення про початок етіотропного лікування 
і продовження термінів шпиталізації); можливі 
ускладнення – від незначних (близько 30,0 % хворих 
відчувають біль), до тяжких (включаючи смертність, 
приблизно у 0,03 % випадків) [8, 39].

Сьогодні не існує універсального методу, і лише 
сукупність різних інструментальних методів обсте-

ження може значно підвищити їх діагностичну 
цінність у ранньому виявленні фіброзу печінки в 
разі ХДХП. Однак діапазон можливостей окремих 
методів діагностики постійно розширюється. Останнім 
часом щораз більшого значення набуває еластографіч-
ний метод. 

Еластографія – один із найбільш сучасних методів 
ультразвукової діагностики, який дозволяє оцінити 
пружність тканин. Еластографію називають «віртуаль-
ною пальпацією», за допомогою ультразвукового 
датчика досвідчений лікар ніби «промацує» орган. 
Еластографія є методом візуалізації на основі твердості 
тканини, а не анатомії. Ультразвукову еластографію 
можна розглядати як еквівалент зображення пальпації, 
при цьому даючи можливість кількісно оцінити 
твердість ураження, яку раніше оцінювали лише 
суб’єктивно під час фізикального обстеження. Після 
комп’ютерного аналізу інформація передається на 
екран монітора, де ділянки з різними механічними 
властивостями відображаються різним кольором. 
Таке зображення має назву «еластограма». У 
досліджуваному об’ємі тканин можна провести 
кількісні вимірювання і, порівнявши їх з еталонними 
значеннями, зробити висновок про наявність 
патологічних змін та їх характер [4, 5, 6, 13, 20, 44].

Еластографія є інструментальним етапом історичного 
розвитку клінічних методів дослідження механічних 
властивостей тканин і органів (перкусія, пальпація 
рукою чи УЗ-датчиком). Основним фізичним параметром 
тканин, що визначає цей метод, є пружність, а саме, 
здатність тканин до деформації під дією зовнішнього 
навантаження (або напружень) та повернення до 
вихідної форми й об’єму після усунення дії навантаження. 
Пружні (еластичні) властивості тканин змінюються 
з віком і за наявності різних хвороб організму [13, 
14, 35]. 

Ультразвукова еластографія (або соноеластографія) 
сьогодні представляє родину технологічно неоднорід-
них методів візуалізації механічних пружних 
властивостей біологічних об’єктів і має значні 
розбіжності за фізичними принципами формуван ня 
зображення. Загалом на еластозображення в ділянці 
інтересу виносять пікселі зі значенням кольорів, 
кодованих за визначеною шкалою пружності (діапазон 
«жорстке–м’яке») у відносних одиницях для компресійної 
чи в абсолютних одиницях модуля Юнга (у кілопаскалях 
(кПа)) для зсувнохвильової еластографії. У випадку 
еластометрії апарат визначає жорсткість за швидкістю 
поширення зсувних хвиль (ЗХ) у тілі в метрах за 
секунду або обчислює на цій основі абсолютні 
значення модуля Юнга в кПа [26, 29, 35, 36, 54]. 

Методи еластографії, які інтегровані у клінічну 
практику, можуть бути поділені на чотири групи: 
компресійна еластографія (КЕГ), транзієнтна 
еластографія (ТЕГ), акустична променева імпульсна 
еластографія (АПІЕГ; acoustic radiation forse impulse 
– ARFI), зсувнохвильова еластографія (ЗХЕГ; shear 
wave elastography – SWE) [5, 30, 37, 40, 42, 43, 51].   
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Класифікаційна схема еластографічних методів

КЕГ відтворює зображення на основі того, як 
тканини  реагують на силу зсуву від зовнішнього 
джерела або самого хворого. Ця сила зсуву дає змогу 
провести якісну оцінку ураження. КЕГ визначає 
відносну деформацію або еластичність тканини в 
межах контрольного об’єму/поля зору. Що більше 
деформується об’єкт під час докладання зусиль, то 
вища пружність і м’якше вогнище ураження. Щоб 
визначити пружність тканини або ушкодження, потрібно 
оцінити як деформується тканина під час застосування 
зовнішнього впливу [5, 13, 20, 28, 54]. 

КЕГ здійснюється на стандартному ультразвуковому 
устаткуванні з певним програмним забезпеченням, 
яке оцінює покадрові відмінності деформації тканини 
печінки внаслідок зовнішнього впливу під час 
дослідження. Сила може бути як від руху хворого, 
наприклад, подих, серцебиття, так і від зовнішнього 
впливу з ритмічним притисненням ультразвукового 
перетворювача, як джерела руху. Отримання оптимальних 
зображень залежить від системи. Використання КЕГ 
не дає змоги розрахувати абсолютне значення 
деформації, бо силу натискання не можна точно 
виміряти. У режимі реального часу зображення КЕГ 
відображається за шкалою, яка ґрунтується на 
співвідношенні натягу тканин у межах поля зору 
[4, 13, 26, 44].

Результати відображаються у сірій шкалі або на 
різних кольорових дисплеях; перевагу частіше визначає 
користувач, залежно від зручності інтерпретації. У 
сірій шкалі м’які тканини кодуються білим, тверді 
– чорним. Важливо пам’ятати, що під час КЕГ 
отримуємо інформацію про відносну еластичність 
і її не слід плутати із зображенням ЗХЕГ, де оцінюється 
абсолютна пружність і кодується в кольорі на піксельній 
основі. Слід враховувати декілька чинників, які 
впливають на результат КЕГ: які тканини включені 
в поле зору, кількість попереднього стиску та рух 
тканини [4, 5, 13].

ТЕГ впроваджено у 2003 р. як перший ультразвуковий 
метод еластографії печінки. Це дослідження здійснюється 
за допомогою Fibroscan (Echosens, Париж, Франція). 

ТЕГ виконується на спеціалізованому устаткуванні 
з певним датчиком через міжреберні проміжки. Датчик 
містить електродинамічний перетворювач, призначений 
для генерації перехідних зсувів із частотою 50,0 Гц 
із 2-мм подвійною амплітудою (за допомогою 
М-датчика). Одноелементний ультразвуковий 
перетворювач (3,5 Мгц із M-датчиком) встановлений 
на осі вібратора. Перетворювач використовується у 
звичайному приймачі для забезпечення А-режиму 
й M-режиму зображення для візуалізації печінки в 
режимі реального часу. Під час вимірювання генерується 
надшвидкий імпульс із повторенням із частотою 6,0 
кГц під час поширення контрольованих поперечних 
хвиль. Вимірювання триває 80,0 мс і натяг індукований 
у печінці поширенням поперечних хвиль, вимірюється 
за допомогою стандартного автокореляційного підходу 
між послідовними ультразвуковими лініями. Медіана 
всіх повних вимірів використовується як остаточний 
показник жорсткості печінки. Показники жорсткості 
печінки людини коливаються в діапазоні від 1,5 до 
75,0 кПа. Увесь обсяг паренхіми печінки, що 
досліджується за допомогою ТЕГ, щонайменше у 
100 разів більший, ніж у разі біопсії печінки [11, 22, 
27, 38, 53]. 

АПІЕГ  (імпульсний поштовх) може бути використана 
як джерело зсуву тканини. Імпульсний поштовх генерує 
як осьовий, так і поперечний зсув хвиль. Техніка 
вимірювання осьового зсуву аналогічна КЕГ та має 
назву віртуальне сенсорне зображення (ВСЗ) [10, 15, 
31, 41].

Існує декілька відмінностей між КЕГ й ВСЗ. Однією 
із важливих відмінностей є те, що сила випромінювання 
у випадку АПІЕГ  зосереджується в одній точці – у 
фокусі, тоді, як у разі КЕГ натяг тканин фіксується 
більш рівномірно в усі боки, залежно від компресії 
датчиком і ступеня зусилля, застосованого локально, 
що змінюється із глибиною. Таким чином, співвідношення 
натягу тканин для ВСЗ не слід використовувати як 
АПІЕГ кількісного методу. Кількісні значення твердості 
не можуть бути отримані за допомогою ВСЗ. Сила 
АПІЕГ поштовхового імпульсу обмежується шляхами 
входу енергії в тіло й, таким чином, може бути обмежена 
глибиною проникнення. Загалом АПІЕГ поштовховий 
імпульс обмежений у переміщенні не глибше ніж 
8,0–9,0 см у разі абдомінального застосування [10, 
28, 9, 52].

Інший метод визначення властивостей пружності 
тканин – ЗХЕГ (SWE). Застосовується спеціальний 
сильний низькочастотний акустичний імпульс 
(поштовховий імпульс), який зумовлює поширення 
поперечної хвилі, що може бути обчислене як швидкість 
зсуву. Оскільки швидкість зсуву хвилі крізь тканини 
залежить від твердості тканин, можна отримати кількісні 
значення твердості [5, 6, 35, 48, 49, 55, 56].

Звичайний B-режим використовується для розрахунку 
швидкості зсуву хвилі, що проходить крізь тканини. 
Швидкість зсуву хвилі пропорційна твердості. Жорсткість 
ураження може відображатися як швидкість зсуву 
хвилі (м/с) крізь тканини, або модуль деформації  
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Т. Юнга (кПа). У випадку ЗХЕ кількісну оцінку твердості 
тканини отримують або в передбачуваній точці, або 
поле зору кодується в кольорі на попіксельній основі 
(2-вимірна (2D) – ЗХЕ) [34, 48, 49]. 

Різні напрями методів еластографії печінки для 
оцінки фіброзу печінки не є еквівалентними, граничні 
величини специфічні для певної системи й не можуть 
просто порівнюватись із іншими варіантами досліджень. 
Існують спотворювальні чинники, які можуть вплинути 
на результати еластографії. Зокрема, застійна серцева 
недостатність, загострення гострого гепатиту з 
підвищенням показників активності трансаміназ, 
вживання їжі, фізичні навантаження – усе це робить 
печінку жорсткішою. Індуковане підвищення твердості 
можна виявити в разі позапечінкового холестазу, під 
час вживання β-блокаторів, а також після проведення 
проби А. Вальсальви. Вимірювання слід проводити 
під час затримання подиху в нейтральному дихальному 
положенні. Заміри, проведені в лівій частці печінки, 
часто ненадійні.  Твердість печінки вища в ділянці 
від 1,5 до 2,0 см від краю капсули печінки, тому в 
цьому місці не слід проводити вимірювання. Великі 
судини також не треба включати в межі дослідження 
[4, 33, 35, 46, 50]. 

Еластографія є одним із найбільш перспективних 
неінвазивних методів діагностики фіброзу та стеатозу 
печінки в разі ХДХП, що може використовуватись як 
альтернатива біопсії. Із огляду на її широке впровадження 
в клінічну практику, науковці щораз пильніше вивчають 
чинники, які можуть впливати на еластографію та її 
діагностичну ефективність [4, 5, 28]. 

До переваг методу еластографії печінки відносять 
неінвазивність, відсутність обмежень у використанні, 
простоту, швидкість виконання та інтерпретації, можливість 
визначення стадії фіброзу у хворих, яким не можна 
проводити біопсію печінки (коагулопатія, тромбоцитопенія), 
можливість неодноразового виконання для оцінки 
динаміки перебігу хвороби,  зокрема, виявлення ознак 
наростання її тяжкості. Є  й певні недоліки, а саме: 
значне зменшення інформативності методу еластографії 
печінки за вираженого ожиріння, вузьких міжреберних 
проміжків, великих вогнищевих утворень печінки, за 
наявності асциту; діагностичне значення досить добре 
вивчено лише у хворих із вірусними хронічними  хворобами  
печінки [4, 5, 8, 12, 26, 44]. 

Опис клінічного випадку. Хвора Л., 37 років, 
проживає у Жовківському районі Львівської області, 
скерована у Львівський обласний гепатологічний 
центр, що функціонує на базі кафедри внутрішньої 
медицини № 1 Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького та 
гастроентерологічного відділення КНП ЛОР 
«Львівської обласної клінічної лікарні». Під час 
шпиталізації скаржилась на постійне відчуття 
тяжкості у правому підребер’ї та епігастральній 
ділянці, здуття живота, періодичну нудоту й відчуття 
гіркоти в роті, жовтяничний відтінок шкіри та склер, 
безсоння, виражену загальну слабість, швидку 
втомлюваність, знижену працездатність. 

Із анамнезу хвороби – вважає себе хворою близько 
7 років, відколи почала помічати дискомфорт у верхніх 
відділах живота і швидку втомлюваність. Зверталась 
за медичною допомогою, неодноразово лікувалась 
стаціонарно й амбулаторно за місцем проживання з 
приводу хронічного гепатиту токсико-аліментарної 
етіології. Після лікування стан ненадовго поліпшувався, 
проте симптоми з’являлися знову. Стан хворої поступово 
погіршувався упродовж останнього місяця, тому її 
ушпиталено з попереднім діагнозом: «Хронічний 
гепатит: токсико-аліментарної етіології; активна фаза; 
НТ І-ІІ».

Анамнез життя: туберкульоз, венеричні захворювання, 
психічні розлади, паразитози у себе та в рідних заперечує. 
Хірургічних втручань не було. Шкідливі звички – 
періодично зловживала алкоголем, не палить. Спадкових 
захворювань не має. Алергологічний анамнез не 
обтяжений. Непереносимість медикаментів не фіксували. 
Парентеральні втручання за останні пів року проводили 
одноразовими шприцами.

Об’єктивно: температура тіла – 37,1 0С; маса тіла 
– 51,0 кг; зріст 171,0 см (ІМТ – 17,4). Загальний стан 
– середньої тяжкості; свідомість – ясна; положення 
в ліжку – активне; будова тіла – правильна; конституція 
астенічна; шкіра – блідо-жовтянична, тургор понижений; 
слизові оболонки – блідо-рожеві; склери іктеричні; 
набряків немає; лімфатичні вузли доступні для пальпації 
– не збільшені, не болючі. 

Система органів дихання: дихання носом вільне; 
виділень із носа немає; ЧД 19/хв; грудна клітка правильної 
форми, симетрична, бере участь у акті дихання рівномірно; 
голосове тремтіння середньої інтенсивності; межі легень 
– у нормі; екскурсія легень 5,0 см; перкуторно над 
легенями ясний легеневий звук; дихання жорстке, хрипів 
немає; бронхофонія без особливостей. 

Серцево-судинна система: ділянка серця без видимих 
змін; верхівковий поштовх у V міжребер’ї на 1,5 см 
медіальніше лівої середньоключичної лінії; пульс 
100 уд./хв, ритмічний, м’якого напруження, дефіциту 
пульсу немає; АТ на обох руках – 105/65 мм рт. ст.; 
межі відносної й абсолютної серцевої тупості відповідають 
віковій нормі; аускультативно: ЧСС – 100 уд./хв, 
серцеві тони ритмічні, незначно ослаблені, шуми не 
вислуховуються. 

Травна система: язик – вологий, обкладений білим 
нальотом; зів рожевий, чистий; акт ковтання не 
порушений; зуби сановані; живіт – звичайної форми, 
піддутий; перкуторно – тимпанічний звук; аускультативно 
– перистальтика збережена. Печінка виступає з-під 
краю реберної дуги на 1,5–2,0 см; розміри печінки 
за М. Г. Курловим: по правій середньоключичній 
лінії – 11,0 см, по серединній лінії – 9,5 см, по лівій 
реберній дузі – 8,0 см; підшлункова залоза – не 
пальпується; селезінка – не пальпується; випорожнення 
регулярні – 1–2 рази на добу, інколи з домішками 
неперетравленої їжі. 

Органи сечовиділення: ділянка нирок не змінена; 
нирки не пальпуються; симптом Ф. І. Пастернацького 
негативний з обох боків; дизуричних проявів немає. 
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Кістково-суглобова система: деформації, дефігурації 
суглобів не виявлено; обсяг активних і пасивних рухів 
збережений у повному обсязі. М’язи розвинені 
задовільно. 

Психо-емоційний статус: поведінка адекватна, 
орієнтація в просторі та часі не порушена. Скринінг 
залежності від алкоголю: опитувальник CAGE – 2 
бали; тест-опитувальник AUDIT – 16 балів; опитувальник 
MAST – 5 балів.

Результати лабораторно-інструментальних 
досліджень: 

1. Загальний аналіз крові: гемоглобін – 101,0 г/л; 
еритроцити – 2,7×1012/л; лейкоцити – 7,9×109/л; 
паличкоядерні – 4,0 %; сегменти – 56,0 %; лімфоцити 
– 27,0 %; еозинофіли – 3,0 %; моноцити – 10,0 %; 
тромбоцити – 110×109/л; швидкість осідання еритроцитів 
– 39,0 мм/год.

2. Загальний аналіз сечі: кількість – 150,0 мл; колір 
– світло-жовта; прозорість – прозора; питома вага 
1012; реакція слабокисла; білок не виявлено; епітелій 
плоский – 0–2 в полі зору; лейкоцити 3–6 у полі зору; 
бактерії – (-).

3. Копрограма: колір – коричневий, форма – 
неоформлена, консистенція – звичайна; реакція на 
приховану кров – від’ємна; м’язові волокна – 4–7 у 
полі зору; рослинна клітковина, що не перетравилася, 
– помірна кількість; жир нейтральний – поодинокі 
краплі в полі зору; жирні кислоти – незначна кількість; 
кристали – незначна кількість; лейкоцити, еритроцити 
– не виявлено; я/г і ц/н – не виявлено.

4. Біохімічний аналіз крові: загальний білірубін – 
56,7 мкмоль/л, прямий білірубін – 23,4 мкмоль/л; 
тимолова проба – 4,8; загальний білок – 53,2 г/л; 
(альбуміни – 41,4; ґлобуліни: альфа-1 – 3,4; альфа-2 
– 10,0; β – 14,0; гамма – 31,2); глюкоза − 3,9 ммоль/л; 
холестерин − 3,7 ммоль/л; креатинін − 0,75 ммоль/л; 
калій − 4,3 ммоль/л; натрій – 149,0 ммоль/л; амілаза 
– 76,0 Од/л, аспартатамінотрансфераза – 101,0 Од/л; 
аланінамінотрансфераза – 36,0 Од/л; лужна фосфатаза 
– 99,0 Од/л, γ-глутамінтрансфераза − 122,0 IU/L.

5. Коагулограма: протромбіновий час – 19,2; 
протромбіновий індекс – 65,0 %; загальний фібриноген 
– 3,1; етаноловий тест – (-); міжнародне нормалізоване 
співвідношення (international normalized ratio – INR) 
– 1,24. 

6. Маркери вірусних гепатитів: HВsAg – від’ємний; 
anti-HВcor Ig G – від’ємний; антитіла до HCV – від’ємні. 

7. Електрокардіографія: синусовий ритм із ЧСС 
108/хв, положення електричної осі серця – горизонтальне, 
вольтаж у нормі; ознак гострого порушення коронарного 
кровоплину не має.

8. Ультразвукове дослідження органів черевної 
порожнини. Печінка: товщина правої частки – 156,0 
мм, товщина лівої частки – 67,0 мм; структура дещо 
неоднорідна, ехогенність підвищена, край заокруглений. 
Ворітна вена 12,0 мм. Холедох 3,0 мм. Жовчевий 
міхур: звичайних розмірів, стінка 3,0–4,0 мм, без 
конкрементів. Підшлункова залоза: розміри в межах 
норми, структура однорідна, ехогенність підвищена, 

контур рівний. Селезінка – не збільшена, без особливостей; 
селезінкова вена – 8,0–9,0 мм. Нирки: розміри в межах 
норми; чашко-мискова система не розширена, не 
блокована; паренхіма 15,0–16,0 мм. Сечовий міхур 
не наповнений. 

9. Зсувнохвильова еластографія печінки: під час 
проведення зсувнохвильової еластографії печінки 
швидкість поширення хвилі становить 13,2 кПа. 
Висновок: УЗ-ознаки еластографії печінки відповідають 
стадії F4 (виражений фіброз).

10. Ехо-кардіографія: анатомічні структури серця 
у межах норми. Функція клапанів задовільна. 
Загальна скоротливість лівого шлуночка збережена 
(фракція викиду – 64,0 %). Розлади діастолічної 
дисфункції лівого шлуночка І типу. Вільна рідина 
в порожнині перикарда й у плевральних синусах 
не візуалізується. 

11. Рентгеноскопія органів грудної клітки та шлунково-
кишкового каналу. Легені, серце, аорта – без особливостей. 
Акт ковтання не порушений. Стравохід вільно прохідний. 
Кардія змикається нещільно. Шлунок у формі гачка, 
розташований звичайно, нормотонічний. Натще в 
шлунку рідина, кількість якої помірно зростає. Складки 
слизової шлунка еластичні. Моторно-евакуаційна 
функція ритмічна, дещо сповільнена. Цибулина 
дванадцятипалої кишки не деформована. Пасаж по 
петлі ДПК не порушений. Болючість (чутливість) під 
час пальпації/компресії у проєкції контрастованих 
ділянок шлунково-кишкового каналу не визначається. 
Через 24 год основна кількість контрасту у вихідних 
відділах товстої кишки, пасаж помірно прискорений. 
Висновок: функціональна недостатність кардії, ознаки 
гастриту.

12. Езофагогастродуоденофіброскопія: слизова 
стравоходу блідо-рожева; недостатність кардії І 
ступеня за L. D. Hill. Слизова шлунка незначно 
гіперемована з поодинокими підслизовими геморагіями; 
у шлунку незначна кількість слизу та жовчі; пілорус 
прохідний. Цибулина дванадцятипалої кишки без 
особливостей. 

13. Консультація невролога: у хворої печінкова 
енцефалопатія І ступеня.

Через наявність у хворої коагулопатії і тромбоцитопенії 
та її небажання біопсію печінки не проводили.

На основі скарг хворої, анамнезу хвороби та життя, 
результатів клінічно-лабораторно-інструментальних 
обстежень поставлено клінічний діагноз:

«Цироз печінки: токсико-аліментарної етіології; ІІ 
стадія: 1-й ступінь ушкодження печінки (печінково-клітинна 
недостатність ІІ); стадія фіброзу F4; з ураженням травної 
системи (цирозна гастропатія І ступеня; НТ ІІ), системи 
кровообігу (токсична кардіоміопатія з діастолічною 
дисфункцією лівого шлуночка за І типом; СН 0-І, ФК І 
за NYHA), центральної нервової системи (печінкова 
енцефалопатія I ступеня), системи кровотворення 
(коагулопатія; анемія легкого ступеня); повільний, монотонний 
перебіг із негативною динамікою; ФКЦХ І».

Висновки.  Завдяки  сучасним  досягненням науки  
в клінічну практику впроваджено новітні технології, 
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за допомогою яких клініцисти успішно удосконалюють  
діагностику хронічних  дифузних хвороб печінки, 
зокрема й передовсім,  завдяки використанню методу 
зсувнохвильової еластографії печінки для кількісного 
виявлення фіброзних змін у ній, з’ясування характеру 
рідини в черевній порожнині (серозного або 

муцинозного), оцінки печінкового венозного тиску 
– безпечного неінвазивного та інфор мативного методу, 
який дозволяє не тільки об’єктивізувати верифікацію 
діагнозу, але й динамічно оцінити ефективність 
лікування.
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Сучасні засади діагностики фіброзу печінки у хворих із хронічними 
дифузними її ураженнями: огляд літератури, опис клінічного випадку

Я. Л. Лещук, О. О. Aбрагамович, М. О. Абрагамович

Вступ. Хронічні дифузні хвороби печінки, яким на певній стадії та фазі недуги властиве надмірне нагромадження 
компонентів позаклітинного матриксу, тобто фіброзування, – гетерогенна поліетіологічна група недуг, для 
яких характерні велика поширеність, часто відсутність клінічної маніфестації на час виникнення та субклінічний 
перебіг на початкових стадіях, перебіг із наростанням тяжкості, невисокі курабельність і оборотність патологічного 
процесу на пізніх стадіях, великий спектр ускладнень, високі показники інвалідизації та смертності, що 
визначає важливість їх загальномедичного й соціального значення, гостроактуальність проблеми.

Сьогодні не існує універсального методу, і лише сукупність різних інструментальних методів обстеження 
може значно підвищити їх діагностичну цінність у ранньому виявленні фіброзу печінки в разі хронічних 
дифузних уражень печінки. Однак діапазон можливостей окремих методів діагностики постійно розширюється 
і останнім часом щораз більшого значення набуває еластографічний метод. 

Мета. Здійснити огляд літератури стосовно сучасних засад діагностики фіброзу печінки у хворих із 
хронічними дифузними її ураженнями, описати клінічний випадок.

Матеріали й методи. Використано контент-аналіз, метод системного й порівняльного аналізу, бібліосемантичний 
метод вивчення актуальних наукових досліджень щодо сучасних принципів діагностики хворих із дифузними 
ураженнями печінки, описано клінічний випадок.

Результати. Огляд літератури демонструє важливість і актуальність ранньої та всебічної діагностики 
хронічних дифузних уражень печінки. Як відомо, «золотим стандартом» діагностики фіброзу залишається 
біопсія печінки, проте метод має чимало обмежень і протипоказань. Еластографія є одним із найбільш 
перспективних неінвазивних методів діагностики фіброзу та стеатозу печінки у випадку хронічних дифузних 
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хвороб печінки, що може використовуватись як альтернатива біопсії. Із огляду на її широке впровадження 
в клінічну практику, науковці приділяють щораз більшу увагу вивченню чинників, які можуть впливати на 
еластографію та її діагностичну ефективність.

Висновки. Завдяки  сучасним  досягненням науки  в клінічну практику впроваджено новітні технології, 
за допомогою яких клініцисти успішно вдосконалюють діагностику хронічних дифузних хвороб печінки, 
зокрема й передовсім,  завдяки використанню для методу зсувнохвильової еластографії печінки кількісного 
виявлення фіброзних змін у ній, з’ясування характеру рідини в черевній порожнині (серозного або муцинозного), 
оцінки печінкового венозного тиску – безпечного неінвазивного та інформативного методу, який дозволяє 
не тільки об’єктивізувати верифікацію діагнозу, але й динамічно оцінити ефективність лікування.

Ключові слова: дифузні ураження печінки, фіброз печінки, маркери фіброзу печінки, еластографія, біопсія 
печінки.

Modern Principles of Liver Fibrosis Diagnosis in Patients With Chronic Diffuse 
Liver Lesions: Literature Review and Clinical Case Description

Y. Leshchuk, O. Abrahamovych, M. Abrahamovych 

Introduction. Chronic diffuse liver lesions, which is at a certain stage and phase of the disease characterized by 
excessive accumulation of components of the extracellular matrix, namely fibrosis, – are a heterogeneous multi 
etiological group of diseases that are characterized by the high prevalence, subclinical course in the initial stages, 
low curability and reversibility of the pathological process in the late stages, and therefore cause considerable clinical, 
epidemiological and socio-economic problem of our time. 

The main way of progression of chronic diffuse liver lesions, regardless of the etiological factor that led to its 
damage – is the process of fibrogenesis. Quantitative indicators of the severity and rate of fibrosis progression are 
the most important clinical parameter, the determination of which is crucial for choosing the right treatment and for 
monitoring its effectiveness. Today, there is no universal method and only a combination of different laboratory and 
instrumental methods of examination can significantly increase their diagnostic value for early detection of liver 
fibrosis in the case of chronic diffuse liver diseases. However, the range of possibilities of certain diagnostic methods 
is constantly expanding and recently the elastographic method has become increasingly important.

The aim of the study. To make the literature review concerning the modern principles of liver fibrosis diagnosis 
in patients with chronic diffuse liver lesions, to describe the clinical case.

Materials and methods. The content analysis, method of the system and comparative analysis, the bibliosemantic 
method of study of the actual scientific studies concerning modern principles of diagnosis of patients with diffuse 
liver disease, a clinical case is described.

Results. The literature review demonstrates the importance and relevance of early and comprehensive diagnosis 
of chronic diffuse liver disease. Hepatic fibrosis is the basis for portal hypertension, varicose veins, ascites and liver 
failure. Decompensated cirrhosis is associated with high mortality and the only effective treatment is liver transplantation. 

Assessment of the degree of liver fibrosis is important for several reasons: to determine the prognosis of chronic 
liver damage, to select patients for specific (etiotropic) treatment and possible liver transplantation. Therefore, the 
problem of diagnosis and detection of early initial stages of liver fibrosis for the timely appointment of therapeutic 
agents, which are aimed at reducing the rate of its progression and prevent cirrhosis and liver cancer, is extremely 
important for modern medicine. It is known that the "gold standard" for the diagnosis of liver fibrosis is a liver 
biopsy, but the method has many limitations and contraindications. 

Elastography is one of the most promising non-invasive methods to diagnose liver fibrosis and steatosis in the 
case of chronic diffuse liver lesions, which can be used as an alternative to biopsy. Given its widespread implementation 
in clinical practice, groups of scientists from around the world are paying more and more attention to the study of 
factors that may affect the results of elastometry and its diagnostic effectiveness.

The advantages of the method of liver elastography include: non-invasive, no contraindications, simplicity, fast 
execution and interpretation; the ability to determine the stage of fibrosis in patients who can not perform a liver 
biopsy (coagulopathy, thrombocytopenia); the possibility of repeated procedures to assess the increase in severity.

Conclusions. Thanks to modern scientific achievements, the latest technologies have been introduced into clinical 
practice, with the help of which clinicians successfully improve the diagnosis of chronic diffuse liver diseases, in 
particular, through the use of quantitative detection of fibrotic changes in it, establishing the nature of abdominal 
fluid (serous or mucinous), assessment of hepatic venous pressure due to safe non-invasive and informative method 
of shear wave elastography of the liver, a method that not only allows to objectify the verification of the diagnosis, 
but also to dynamically assess the efficiency of treatment.

Keywords: diffuse liver lesions, liver fibrosis, markers of liver fibrosis, elastography, liver biopsy.
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ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

I. Загальні вимоги
1. До друку приймаються завершені наукові статті, що раніше не публікувалися, за всіма напрямами клінічної 

медицини та фармації, описи клінічних випадків з практики, лекції, огляди літератури, рецензії, короткі повідомлення 
тощо, які не перебувають на розгляді до друку в інших редакціях.

2. Мова: українська, англійська, німецька, російська.
3. У наукових статтях мусить бути (див.: Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1. – С. 2):

3.1. Формулювання проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями;

3.2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання поставленої проблеми; 
виділення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

3.3. Вказання мети статті та завдань;
3.4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
3.5. Висновки і перспективи подальших  досліджень  у цьому напрямі.

ІІ. Вимоги до написання та оформлення статей
1. У заголовку статті:

1.1. Назва рубрики, для якої призначається стаття;
1.2. Індекс УДК (у лівому верхньому куті);
1.3. Назва статті (коротка, конкретна, без абревіатур);
1.4. Ініціали та прізвище автора (-ів), місце праці. Якщо автори працюють у різних закладах − персоніфікувати 

їх позначками 1, 2, 3…;
1.5. Фотографія (електронна, кольорова, на білому тлі, з роздільною здатністю 500 dpi) першого автора, якщо 

тільки два автори − дві фотографії.
2. Вимоги до написання тексту статті:

2.1. Оригінальна стаття має містити виділені жирним шрифтом такі розділи: 1) вступ (актуальність проблеми); 
2) мета дослідження; 3) матеріали  й методи дослідження (із вказанням способу (-ів) статистичного опрацювання 
матеріалу); 4) результати дослідження та їх обговорення; 5) висновки; 6) список літератури;

Інші статті (клінічні спостереження, лекції, огляди, статті з історії медицини тощо) можуть оформлятися інакше.
Вимоги до оформлення повідомлення про клінічний випадок регулюються стандартом CARE (http://www.

carestatement.org), до оформлення рандомізованих досліджень –  стандартом ONSORT (http://www.consort-statement.
org). Стандарти та рекомендації для всіх типів медичних досліджень і галузей медицини можна знайти на сайті http://
www.equator-network.org.

2.2. Усі позначення мір, одиниці фізичних величин подавати за  Міжнародною системою одиниць (СІ), терміни 
– за Міжнародною анатомічною та гістологічною номенклатурами, назви хвороб – за МКХ Х перегляду, назви 
фармакологічних лікарських засобів (ЛЗ) – з малої літери за діючою речовиною згідно з Державною Фармакопеєю 
(ХХІ); 

2.3. В експериментальних фрагментах дослідження вказати про дотримання «Правил проведення робіт з 
використанням експериментальних тварин»;

2.4. Якщо є клінічні роботи, вказати, чи відповідала методика їх проведення Гельсінкській декларації 1975 р. та 
її перегляду 1983 р. і погоджена з Етичною комісією;

2.5. Текст друкувати на стандартному аркуші (формат А4 210,0 х 297,0 мм) у редакторі Microsoft Word, шрифтом 
Times New Roman Cyr, кегль 14, інтерліньяж 1,5 інтервалу; поля верхнє, нижнє, праве, ліве – 2,0 см;

2.6. За умови частого вживання назви хвороби, органа або методу після першого їх написання доцільно 
утворити абревіатуру;

2.7. Не використовувати примусовий і ручний перенос слів. Обов’язкова нумерація сторінок. Посилання на 
використану літературу в тексті позначати цифрою у квадратних дужках, у разі зазначення конкретних сторінок у 
цитованому виданні вказувати, що це саме номери сторінок, а не номер позиції в списку літератури, наприклад: [1, с. 20];

2.8. Таблиці подаються безпосередньо в тексті після абзаців, де на них уміщено посилання. Кожна таблиця 
має мати заголовок мовою статті (без абревіатур), який потрібно писати в окремому рядку по центру над таблицею. 
Над заголовком також у окремому рядку праворуч пишеться слово «Таблиця» та її порядковий номер (арабськими 
цифрами). Примітки та виноски до таблиць потрібно друкувати під ними;

2.9. Ілюстративні матеріали (фотографії, малюнки, креслення, діаграми, графіки тощо) позначаються як 
«рис.», уміщуються в тексті після посилання на них та нумеруються за порядком посилання. Фотографії пацієнтів 
уміщуються з їхньої письмової згоди. Підписи мають бути набрані окремо від рисунка, вміщені безпосередньо під ним 
і починатися зі слова «Рис.» та його порядкового номера (арабськими цифрами). Розмір кегля тексту на ілюстраціях – 
не більше 8, на звороті ілюстрації простим м’яким олівцем вказати: порядковий номер розміщення в тексті, прізвище 
першого автора, назву роботи, позначки «верх», «низ». Якщо рисунок чи таблиця не можуть бути вставлені в текст, на 
полях рукопису вручну навпроти місця їх бажаного розташування ставиться квадратик із номером таблиці чи рисунка. 
Хімічні та математичні формули вдруковувати або вписувати. Структурні формули оформляти як рисунки.

3. Список використаної літератури за алфавітом − літературні джерела спочатку кирилицею, з дослівним 
їх перекладом англійською мовою (перекладену інформацію взяти у круглі дужки), а потім латиницею в оригіналі 
(оформляти за ванкувер стиль (vancouver style)).

Див. «Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах: методичні рекомендації. Автори-
укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець;  редколегія:  В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва,  
Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету 
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України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Українська бібліотечна асоціація. Київ: УБА, 
2016. 117 с.

Скорочення слів і словосполучень наводити за стандартами «Скорочення слів і словосполучень на іноземних 
європейських мовах у бібліографічному описі друкованих творів» (ГОСТ 7.11–78 та 7.12–77), а також за ДСТУ 3582–97 
«Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі»). У списку літератури оригінальних праць (за останніх 
п’ять–вісім років) – до 15 джерел, у оглядах – до 50 джерел (50,0 % не менш ніж п’ятирічної давності). Кожне джерело 
починати з окремого рядка. Посилання на бібліографічні джерела (номер) у тексті подавати у квадратних дужках. За 
вірогідність списку літератури відповідає автор.

4. Анотації писати структуровані, зі вказанням актуальності (вступу), мети, матеріалів і методів дослідження, 
результатів дослідження, висновків, ключових слів. Якщо стаття українською мовою, то коротке (до 1,0 стор.; 
29−30 рядків, до 1 500 знаків) резюме українською та російською мовами, а також розширене (до 2,0 стор.; 58−60 
рядків до 3 000 знаків) резюме англійською чи німецькою мовами; якщо російською – короткі резюме російською та 
українською мовами (до 1,0 стор.; 29−30 рядків, до 1 500 знаків), а також  розширене (до 2,0 стор.; 58−60 рядків, до 
3 000  знаків)  англійською чи німецькою мовами;  якщо статті англійською чи німецькою мовами – короткі резюме 
англійською чи німецькою мовами (до 1,0 стор.; 29−30 рядків, до 1 500 знаків), а також  розширене (до 2,0 стор.; 58−60 
рядків, до 3 000  знаків)  російською та українською мовами;

4.1. Ключові слова (від 3 до 10 слів чи словосполучень мовами анотацій).
5. Обсяг оригінальної статті 10−20 стор., оглядової, проблемної – до 30 стор., коротких повідомлень – 7−10 стор. 

Більші за обсягом статті приймаються до розгляду лише на підставі рішення редколегії.
6. Статті, надіслані до друку українською, російською та німецькою мовами, після остаточного редагування 

потрібно перекласти англійською мовою для online публікації на сайті часопису.  
7. У кінці статті подають інформацію щодо конфлікту інтересів (наприклад, роботу виконано за підтримки 

компанії N) та участі кожного автора у написанні статті (концепція і дизайн дослідження; збір матеріалу; обробка 
матеріалу; статистична обробка даних; написання тексту; редагування тощо.

8. Вказувати адреси, номери телефонів, e-mail усіх авторів, а також, за наявності, постійний цифровий 
ідентифікатор ORCID ID.

ІІІ. Вимоги до порядку подання статті до редакції
1. Лист-клопотання з підписом керівника.
2. Два примірники авторського оригіналу тесту статті (формат А4 з одного боку аркуша). Другий примірник 

власноруч підписаний автором (-ми) з візою керівника установи, в якій її виконано, на право публікування. Додати 
ксерокопії авторських свідоцтв, патентів, посвідчень на рацпропозиції, які згадуються в рукописі.

3. Електронний варіант (на магнітному носії або надісланий e-mail). Один без переносів текстовий файл на 
CD-R або DVD-R (зі швидкістю запису мін. 4х) повинен мати формат Microsoft Word 2003. Назву файла вказувати 
латинськими літерами відповідно до прізвища першого автора і зазначити на обкладинці диска. Якщо є графічний 
файл на диску, то ілюстрації, фотографії подавати окремими файлами у форматі TIFF, JPЕG, CDR із роздільною 
здатністю зображення не менш ніж 500 dpi, формули – в форматі Microsoft Equation, графіки та діаграми за допомогою 
Microsoft Graph та Exсel. Рисунки (ескізи, діаграми, графіки, схеми, креслення, карти тощо) у чорно-білому варіанті 
або у відтінках сірого, за потреби – кольорові; тло – біле, без рамки.

4. Висновок Експертної комісії про можливість публікування (згідно з «Положенням про порядок підготовки 
матеріалів, призначених для відкритого публікування», Київ, 1992).

5. Заповнений бланк ліцензійних умов використання наукової статті (додаток 1).
6. Відомості про автора(-ів) на окремому аркуші (й у файлі після статті на магнітному носії, який потрібно 

продублювати в каталозі COPY): прізвище, повні ім’я, по батькові, науковий ступінь і звання, професійна посада, 
адреса, телефон, факс, e-mail, за наявності – постійний цифровий ідентифікатор ORCID ID.

До уваги авторів

1. Статті, що не відповідають викладеним вище вимогам, редакція не приймає, оригінали, не прийняті до 
опублікування, авторам не повертаються.

2. Усі статті рецензуються інкогніто експертами за науковими напрямами. Редакція залишає за собою право на їх 
наукове і літературне редагування. За  потреби праця може бути повернена авторам для доопрацювання.

3. Автор(-и) несе (-уть) повну відповідальність за зміст і вірогідність публікації, а рекламодавці – за зміст реклами.
4. Гонорар авторам не виплачується, після публікації всі авторські права належать редакції, без її дозволу 

передрук праць заборонено.
5. Публiкацiї матерiалiв у журналi платні: одна сторінка у форматі А4 (29 рядків з інтервалом 1,5) – 4,0 $ США за 

курсом НБУ + 4,0 $ США (за курсом НБУ) за індекс DOI статті, отриманий через Crossref. Оплата здiйснюється пiсля 
їх рецензування, про що авторiв повiдомляють додатково. Кошти перераховуються згідно з виставленим рахунком.

Матеріали до редакції можуть надходити:

1. Надсиланням поштою на адресу: редакцiя журналу «Львівський клінічний вісник», І поверх терапевтичної 
клініки ЛОКЛ, вул. Некрасова, 4, м. Львів, 79010, Україна.

2. Пересиланням e-mail на адресу: «lkvisnyk@gmail.com».
3. Передаванням відповідальному секретареві доц. Абрагамович Уляні Орестівні в офіс «ЛКВ» за адресою: 

редакцiя журналу «Львівський клінічний вісник», І поверх терапевтичної клініки ЛОКЛ, вул. Некрасова, 4, м. Львів 
79010, Україна.

http://lkv.biz/wp-content/uploads/2015/06/%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-1.pdf
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REQUIREMENTS FOR THE ARTICLES

I. General requirements for the works

1. For the print are accepted complete unpublished previously scientific articles in all areas of clinical medicine and 
pharmacy, descriptions of clinical cases from practice, lections, literature and other reviews, short reports, etc., which are not 
pending for publication in other editions.

2. Language of works: Ukrainian, Russian, English and German.
3. Scientific articles must include:

3.1. Stating of the problem in general and its connection with the important scientific or practical tasks;
3.2. Analysis of the recent researches and publications initiating the solution of the described problem; singling out 

the unsolved earlier parts of the general problem, to which the article is devoted;
3.3. Indication of the aim and the tasks of the article;
3.4. Presentation of the main materials of the research with a thorough reasoning of the obtained scientific results;
3.5. Conclusions and prospects for further research in this area.

II. Requirements for the writing and arrangement of the scientific articles

1. In the headline of the article:
1.1. Name of rubric for which the article is assigned;
1.2. Title of the article (short, specific, without abbreviations);
1.3. The initials and surname of the author (-s), place of work. If the authors work at different establishments - they 

should be personalized with marks 1, 2, 3 …;
1.4. Photographs (electronic, color, on white background, with a resolution of 500 dpi) of the first author, if there are 

only two authors - two photographs;
2. Requirements to the writing of the text:

2.1. Original article should consist of the following sections highlighted in semi-bold: 1) introduction (actuality of the 
problem); 2) aim of the research; 3) material and methods used in the study with specifying the method (-s) of the statistical 
processing of the material; 3) results of the research and their discussion; 4) conclusions; 5) references.

Other articles (clinical observations, lectures, reviews, articles on history of medicine, etc.) can be designed differently.
Clinical case reporting requirements are regulated by the CARE standard (http://www.carestatement.org), randomized 

trials reporting requirements - by the ONSORT standart (http://www.consort-statement.org). Standards and guidelines for all 
types of medical research and branches of medicine can be found at http://www.equator-network.org.

2.2. All the denotations of measures, physical quantity units should be presented according to the International System 
of Units (SI), terms - according to the International Anatomical and Histological Nomenclature, diseases - according to the 
ICD-10, names of pharmaceutical drugs (PD) - beginning with the small letter (active substance) according to the State 
Pharmacopoeia (XXI).

2.3. In experimental fragments of the research it should be stated about the compliance with "The rules of conducting 
the works using experimental animals".

2.4. If there are the clinical works, it should be stated whether the methodology of their conduction complied with the 
Helsinki Declaration (1975), its revision in 1983 and coordinated with the Ethics Committee.

2.5. The text should be printed on a standard sheet (format A4 210.0×297.0 mm) in Microsoft Word editor, typed 
Times New Roman Cyr, size 14, leading to 1,5 intervals; upper, lower, right, left fields - 2.0 cm.

2.6. Provided the name of the disease, organ or method that is frequently used, after its initial use it is practical to 
create an abbreviation and further to write it in the text.

2.7. Do not use the forced and manual word wrapping. Pages should be numbered. References in the text have to be 
indicated by a figure in square brackets, in case it refers to the specific pages in the cited edition, it should be indicated that 
these are the page numbers, and not the number of the position in the list of references, for example [1, p. 20].

2.8. Tables are to be presented directly in the text after the paragraphs which contains the link to them. Each table must 
have a title written in a language of work (without abbreviations), which should be written in a separate line through the center 
above the table. Above the headline to the right, also in a separate line, the word "Table" and its ordinal number (in Arabic 
figures) has to be written. Notes and footnotes to the tables are to be printed below them.

2.9. All the illustrative materials (photographs, drawings, sketches, diagrams, graphs, etc.) should be marked as "Fig." 
and should be located in the text after the link on them and are to be numbered in the same order as they are mentioned in the 
article. Patients’ photographs are to be submitted after signing of their written consent. Chemical and mathematical formulas 
have to be typed in or inserted. Structural formulas should be executed as pictures. Captions should be typed separately from 
the figures and numbered according to the numbers of the figures, placed directly under them and should start with the word 
"Fig." and its ordinal number (using Arabic figures). The type size of the text on illustrations should be no bigger than 8, 
numbered on the back of the illustration using a soft ordinary pencil, and the following information should be indicated: the 
ordinal number of place in the text, the surname of the first author, paper title, labels "top", "bottom". If the figure or table, for 
whatever reason cannot be inserted into the text, it is advisable to place a square with the number of table or figure by hand in 
the margins of the script in front of the place of their desired location.

3. Reference list in alphabetical order (using Vancouver style)
In the references of the original works (for the last five to eight years) - up to 15 sources, in reviews - up to 50 sources 

(50.0 % written not more than five years ago). Each source should be written on a separate line. Links to the bibliographical 
sources (number) in the text have to be written in square brackets. Author is responsible for the authenticity of the bibliographic 
data.

http://www.carestatement.org/
http://www.consort-statement.org/
http://www.equator-network.org/
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4. Annotations in two languages (structured, dividing into the actuality (background), aim, material and methods of the 
research, results of the research, conclusions, keywords). If the article is in Ukrainian so the short (up to 1 page, 29-30 lines, 
up to 1 500 symbols) abstract in Ukrainian and Russian and also extended (up to 2 pages; 58-60 lines, up to 3 000 symbols) 
English or German abstract; if in Russian - short abstracts in Ukrainian and Russian (up to 1 page, 29-30 lines, up to 1 500 
symbols) and also extended (up to 2 pages; 58-60 lines, up to 3 000 symbols) English or German abstract; if in English or 
German - short abstracts in English or German (up to 1 page, 29-30 lines, up to 1 500 symbols) and also extended (up to 2 
pages; 58-60 lines, up to 3 000 symbols) Ukrainian or Russian abstract is needed;

4.1. Keywords (from 3 to 10 words or word-combination in the language of annotation).
5. The volume of the original article 10–20 p., of the review, topical article - up to 30 p., of short reports - 7-10 p. The 

articles larger in volume are accepted for consideration only on the basis of the decision of the editorial board.
6. Articles sent for printing in Ukrainian, Russian and German, after the final editing, should be translated into English 

for online publication on the journal’s website.
7. At the end of the article, the information about the conflicts of interest (for example, the work is done with the support 

of the company N) and the participation of each author in writing the article (the concept and design of the research; the 
collection of material; processing of material; statistical processing of data; writing text; editing, etc.) must be noticed.

8. Address, phone number, e-mail of one of the authors to be published in the journal (optionally) with the 
pointing ORCID ID if available.

III. Requirements for submission of the work to the editorial office:

1. Request letter signed by the director;
2. Two copies of the author’s original text of the article (A4 format on one side of a sheet). The second copy personally 

signed by the author (-s) with a countersignature of the head of the institution in which it was carried out confirming the 
right for publication. Also have to be added – copies of the certificates of authorship, patents, and certificates registering 
rationalization proposals, which are mentioned in the script;

3. Electronic version of the work (on magnetic medium or sent by e-mail). One text file on the CD-R or DVD-R (with 
writing speed of min. 4x) must be formatted into Microsoft Word 2003. The name of the file should be written in Latin letters 
according to the first author’s surname and noted on the cover of the disc. If there is an image file on a disk, then illustrations, 
photographs are to be submitted in separate files in TIFF, JPEG, CDR format with image resolution no less than 500 dpi, 
formulas - formatted in Microsoft Equation, graphs and charts - in Microsoft Graph and Excel. Figures (sketches, diagrams, 
graphs, charts, drawings, maps, etc.) in black and white variant or in a grayscale; if needed - in color, background - white, 
without a frame;

4. Conclusion of the Committee of Experts on the possibility of publication (according to the "Regulations on the 
procedure for preparing materials for open publishing". Kyiv, 1992);

5. The completed form for licensing terms of use of a scientific article (appendix 1).
6. Information about the author(-s) on a separate sheet (and in the file after the article that has to be duplicated in the 

COPY directory): surname, full name, paternal name, scientific degree and title, professional status, address, phone number, 
fax, e–mail, ORCID ID if available.

For the authors’ attention

1. Works that do not meet the above requirements are not accepted by the editorial offices, the originals, which were not 
accepted for publication cannot be returned to the authors;

2. All the articles are reviewed incognito by the experts of the different scientific direction. Editors reserve the right for 
their scientific and literary editing. If necessary, work may be returned to the authors for correcting

3. Author(-s) is (are) fully responsible for the content and authenticity of the publication, and advertisers - for the 
advertising content;

4. Honorarium is not paid to the author, after publishing the editorial office has all the copyrights, without its permission 
the reprint of works is prohibited;

5. Publication of the materials in the journal is paid: one page in A4 format (29 lines at interval of 1.5) - $ 4.0 at the rate 
of the National Bank of Ukraine + $ 4.0 USD (at the rate of National Bank of Ukraine) for the article’s DOI index received 
using CrossRef.

Materials can be sent to the editorial office by:

1. Sending by mail to the address: editorial office of the journal "Lviv Clinical Bulletin", ground floor of the therapeutic 
clinic of Lviv Regional Clinical Hospital, 4 Nekrasova Street, Lviv 79010, Ukraine.

2. Forwarding using e-mail address: "lkvisnyk@gmail.com".
3. Hanging over to the executive secretary - Associate Professor Abrahamovych Ulyana Orestivna, office "LCB", address: 

editorial office of the journal "Lviv Clinical Bulletin", ground floor of the therapeutic clinic of Lviv Regional Clinical Hospital, 
4 Nekrasova Street, Lviv, 79010, Ukraine.

mailto:lkvisnyk@gmail.com
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