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Алкогольна хвороба печінки 
 

Анотація 
 

Алкогольна хвороба печінки (АХП) входить до складу клініко-

гістологічного комплексу, що включає жирову дистрофію печінки, 

алкогольний гепатит (АГ) і цироз печінки з його ускладненнями. У 

більшості пацієнтів ці захворювання діагностуються на 

прогресивних стадіях і дані про поширеність і профіль пацієнтів на 

ранніх стадіях захворювання обмежені. Для постановки діагнозу 

АХП необхідно документальне підтвердження хронічного вживання 

алкоголю та виключення інших причин захворювання печінки. 

 

Тривала абстиненція є найбільш ефективною стратегією 

запобігання прогресування захворювання. АГ має швидкий 

початок, супроводжується синдромом жовтяниці, а у важких 

випадках може призвести до гострої чи хронічної печінкової 

недостатності. Кортикостероїди забезпечують короткотривале 

подовження подовження тривалості життя приблизно у половини 

пацієнтів з тяжкою АГ, а довготривале подовження життя пов'язане з 

важкістю основного захворювання печінки і залежить від утримання 

пацієнта від вживання алкоголю. Загальні заходи у пацієнтів, 

госпіталізованих з АХП, включають стаціонарне лікування 

ускладнень захворювання печінки, лікування синдрому відміни 

алкоголю, спостереження за приєднанням інфекції та ранню 

ефективну антибактеріальну терапію, та лікування основного 

розладу. Трансплантація печінки, остаточний варіант лікування у 

пацієнтів з розвиненим алкогольним цирозом, вона може бути 

розглянута у деяких пацієнтів з випадками АГ, які не реагують на 

медикаментозну терапію.  

 

Вступ 

 



 

 

Алкогольна хвороба печінки (AХП) є однією з основних причин 

хронічних захворювань печінки в усьому світі та є причиною 48% 

смертей пов'язаних з цирозом, у Сполучених Штатах.  Алкоголь 

також є частим кофактором у пацієнтів з іншими захворюваннями 

печінки, такими як вірусний гепатит С (HCV), де він прискорює 

фіброз печінки. Внаслідок різних факторів сприйнятливості, особи з 

тривалим зловживанням алкоголем мають ризик розвитку 

захворювань печінки: алкогольного стеатогепатиту (AСГ), цирозу та 

гепатоцелюлярної карциноми(ГК). Більшість пацієнтів з АХП 

звертаються за медичною допомогою після того, як у них з'явилася 

жовтяниця або ускладнення цирозу. Таким чином, слід заохочувати 

ідентифікацію АХП в установах первинної допомоги на ранній 

стадії та приймати подальші дії щодо раннього лікування.  

 

У порівнянні з останніми досягненнями в області вірусного гепатиту, 

наразі не багато досягнень у сфері ведення та медикаментозної 

терапії пацієнтів з АХП. До теперішнього часу найбільш 

ефективною терапією для полегшення клінічного перебігу АХП і 

навіть для зворотніх процесів у печінці є тривале утримання від 

алкоголю. Враховуючи високу поширеність та економічне 

навантаження, АХП отримує все більшу увагу органів охорони 

здоров'я, організацій, що фінансують дослідження, та академічної 

спільноти печінки. Проте все ще потрібні нові неінвазивні 

інструменти для діагностики АХП на ранніх стадіях та перспективні 

фармакологічні підходи до лікування алкогольного гепатиту (АГ).  

 

Ключові поняття щодо АХП та конкретні рекомендації були 

розроблені для фахівців із захворювань печінки, гастроентерологів 

та медичних працівників, що працюють на первинній ланці, щоб 

допомогти їм у веденні пацієнтів з АХП. Ці рекомендації повинні 

бути пристосовані до окремих пацієнтів та обставин у звичайній 

клінічній практиці. 

 

 Основні поняття та рекомендації, засновані на авторській думці та 

огляді літератури, наведені в таблиці : 

 



 

 

 Рекомендації при лікуванні алкогольної хвороби печінки 

 

 

Епідеміологія захворювання 
 

Розлад вживання алкоголю (РВА) є однією з основних причин 

захворювань, яким можна запобігти, і смертності, пов'язаної з 

захворюванням печінки у Сполучених Штатах і в усьому світі. 

Недавня доповідь Всесвітньої організації охорони здоров'я вказує на 

те, що 3,3 мільйони смертей (6% всіх смертей у світі) пов'язані з 

вживанням алкоголю, і що зловживання алкоголем є фактором 

ризику приблизно в 50% випадків винекнення цирозу. Приблизно 1 з 

12 дорослих має РВА, що визначається як споживання > 3 напоїв на 

день у чоловіків і > 2 напоїв на день у жінок, або пияцтво  

(визначається Національним інститутом алкоголізму та зловживання 



 

 

алкоголем як вживання > 5 напоївтна день у чоловіків і > 4 напоїв у 

жінок, спожитих протягом 2 год).  

 

Економічні витрати завдяки РВА (249 млрд. дол. США на рік) 

зростають. За оцінками, 88000 людей (~ 62 000 чоловіків і 26 000 

жінок) щорічно вмирають від пов'язаних з алкоголем причин, що 

робить алкоголь четвертою причиною смерті, якій можна запобігти, 

у Сполучених Штатах. Крім РВА, нещасні випадки або насильство є 

іншими поширеними причинами смерті серед дорослих людей, 

які зловживають алкоголем. У 2014 році  внаслідок водіння у 

нетверезому стані загинуло 9 967 осіб у Сполучених Штатах (31% від 

загального числа смертельних випадків). 

 

Зв'язок між смертністю, пов'язаною з алкоголем і печінкою, 

підтверджується даними, що показують лінійну залежність між 

стандартною смертністю та загальним споживанням алкоголю у 

багатьох країнах. Визначення країн за помірним або важким 

щоденним вживанням найяскравіше демонструє роль алкоголю та 

поширення цирозу. У країнах Азії, таких як Китай, Корея та Індія, 

стрімко зростає потяг до алкоголю.  

 

Показано, що ефективні заходи в сфері алкогольної політики 

знижують смертність від алкоголю, включаючи смертність, пов'язану 

з АХП. Економічно ефективні заходи включають збільшення податків 

на продаж алкогольних напоїв, підвищення юридичного віку для 

придбання алкоголю, заборону пити в громадських місцях та 

використання алкоголю як подарунок чи рекламу та більш суворі 

правові міри за водіння під впливом алкоголю. Ці заходи були 

впроваджені в першу чергу в Європі і призвели до зменшення 

важкості хвороб і споживання алкоголю.  

 

Зловживання алкоголем або алкогольна залежність не є 

синонімом клінічно важливої АХП, оскільки хронічне вживання лише 

близько 10-20% міцних напоїв викликають важкі форми захворювань 

печінки, таких як АГ або цироз печінки. Згідно з повідомленням 

Національного інституту алкоголізму та зловживання алкоголем про 



 

 

смертність у 2013 році, цироз печінки був дванадцятою провідною 

причиною смерті в Сполучених Штатах, причому приблизно 

половина випадків смерті, пов'язаних з цирозом, пов'язана з 

алкоголем. Швидкість смертності від цирозу через будь-яку 

етіологію становила 12,0 смертей на 100 000 населення, тоді як 

рівень цирозу, пов'язаного з алкоголем, склав 5,7, що становить 

відповідно 3,4% та 1,8% відповідно. ВООЗ прагне знизити рівень 

смертності від AХП до 3,2 / 100 000 населення. 

 

Екологічні та генетичні детермінанти 
 

Рекомендації 

1. Пацієнти з ожирінням або хронічним ВГС повинні уникати 

вживання алкоголю.  

2. Пацієнтам з АХП слід порадити утримуватися від сигарет. 

(Умовна рекомендація, дуже низький рівень доказів) 

 

Оскільки лише близько у 10-20% осіб з хронічним вживанням 

алкоголю розвиваються захворювання печінки і цироз печінки, інші 

модифікатори захворювання та кофактори, такі як поведінкові, 

екологічні та генетичні фактори, можливо, також мають певну роль. 

Існує чітка дозозалежність між кількістю споживання алкоголю та 

вірогідністю розвитку АХП; проте існує велика індивідуальна 

мінливість. Жінки мають ризик виникнення АХП при меншому 

добовому споживанні алкоголю, ймовірно, через більш високий 

вміст у тілі жирової тканини. Вплив різного вживання алкоголю 

(наприклад, пияцтво та вживання поза прийомами їжі) і тип напою 

(вино, пиво, інші спиртні напої) не є добре відомим і заслуговує 

великих епідеміологічних досліджень.  

 

Загальне припущення про те, що вживання алкоголю сприяє 

розвитку АГ, не було доведено в останніх дослідженнях. Ожиріння є 

одним з найважливіших факторів ризику, що визначає ризик 

розвитку цирозу від важких напоїв. Люди, що вживають алкоголь у 

великій кількості, і які мають надлишкову вагу протягом принаймні 

10 років, мають подвійний ризик розвитку цирозу.  

 



 

 

Цікаво, що кілька досліджень показують, що споживання кофеїну 

захищає від цирозу печінки. Співіснування хронічного гепатиту В 

або ВГС призводить до прискорення пошкодження печінки, 

причому частіше і швидше розвивається цироз і його ускладнення, 

включаючи ГК. Куріння сигарет поширене серед пацієнтів, що 

вживають алкоголь. Це посилює вплив алкоголю на індукцію важкої 

AХП і сприяє розвитку ГК серед пацієнтів з алкогольним цирозом 

печінки. Після розвитку алкогольного цирозу підвищується ризик 

декомпенсації захворювання печінки, особливо серед пацієнтів, які 

продовжують вживати алкоголь. У датському дослідженні, яке 

включало 446 хворих на алкогольний цироз печінки, ризик розвитку 

асциту, кровотечі з варикозом або печінкової енцефалопатії склав 

~ 25% через 1 рік і 50% після 5 років. При абстиненції очікувана 5-

річна виживаність без трансплантації після розвитку декомпенсації 

печінки становить 60% проти 30% для тих, хто продовжував вживати 

алкоголь. 

 

Генетичні фактори впливають на сприйнятливість до розвитку АХП. 

Монозиготні близнюки мають більш високий рівень конкордантності 

для цирозу, пов'язаного з алкоголем, ніж дизиготні близнюки. 

Генетичні фактори можуть впливати на сприйнятливість до 

споживання алкоголю або схильність до розвитку АХП серед тих, 

хто має РВА.  До генів, що впливають на сприйнятливість до 

алкоголізму, належать модифікатори нейротрансмісії, такі як γ-

аміномасляна кислота і модифікатори метаболізму алкоголю, такі 

як алкогольні дегідрогенази та ферменти ацетальдегід 

дегідрогенази. Поліморфізми в цих генах можуть бути залучені в 

сприйнятливість людини до алкоголізму, з широкою алельною 

варіацією між різними етнічними групами, але їх роль у 

прогресуванні АХП залишається спірною. Друга група генів 

модифікує природне походження АХП за допомогою різних 

механізмів.  

 

Спектр захворювань алкогольної хвороби печінки 
 

AХП включає широкий спектр захворювань, починаючи від 

безсимптомної або ранньої АХП (визначається як жирова 

дистрофія печінки або алкогольний стеатоз), до АСГ і РВА. На 



 

 

клінічний перебіг АХП впливає алкогольна абстиненція. Пацієнти 

можуть відновити компенсаційний статус після початкової 

печінкової декомпенсації, якщо вони перестають пити. Примітно, 

що деякі пацієнти швидко набирають вагу після того, як вони 

перестають пити, збільшуючи ризик розвитку неалкогольної жирової 

хвороби печінки. Оскільки немає специфічного біомаркера для 

діагностики АХП, діагностика вимагає виключення інших 

захворювань печінки у пацієнта разом з важким вживанням 

алкоголю. 

 

Рання алкогольна хвороба печінки 
 

Ключові поняття та твердження 
 

1. Тести на функцію печінки та ультразвукове дослідження слід 

проводити серед пацієнтів, що зловживають алкоголем та / або  

мають РВА. 

2. Біопсія печінки не рекомендується як рутинний метод для 

діагностики алкогольної жирової хвороби печінки. Однак для 

діагностики стеатогепатиту та / або фіброзу печінки може бути 

розглянута біопсія печінки та неінвазивні засоби діагностики 

фіброзу. 

 

Алкогольні жирові захворювання печінки діагностуються у пацієнта з 

РВА з печінковим стеатозом за даними ультразвукового 

дослідження та / або за підвищенням рівня печінкових ферментів 

аспартатамінотрансферази (АСТ), аланінамінотрансферази 

(ALT), білірубіну в сироватці <3 мг / дл та за відсутності іншої 

причини захворювання печінки. Алкогольна жирова дистрофія 

печінки або простий стеатоз, який зазвичай є макровезикулярним, 

розвивається в ~ 90% випадків, після тривалого вживання міцних 

напоїв і може спостерігатися протягом 2 тижнів після важкого і 

регулярного прийому алкоголю. Печінковий стеатоз швидко зникає 

після повного утримання від алкоголю. У більшості пацієнтів з 

простим алкогольним стеатозом захворювання протікає 

безсимптомно, але може бути присутньою нудота, анорексія і 



 

 

блювання. Вплив простого алкогольного стеатозу недостатньо 

відомий і, ймовірно, є доброякісним станом. 

 

При тривалому надмірному вживанні алкоголю приблизно одна 

третина хворих на стеатоз має гістологічні зміни, що свідчать про 

запалення печінки. На жаль, близько половини пацієнтів з ранньою 

стадією захворювання, вже можуть мати розвинений фіброз або 

цироз печінки підтверджений під час біопсії печінки.  

 

Під час фізикального обстеження хворих на алкогольну жирову 

дистрофію печінки зазвичай виявляють лише легку гепатомегалію, 

яка швидко зникає з припиненням вживанням алкоголю. 

Підвищення АСТ і AЛТ є мінімальними (АСТ зазвичай більше, ніж 

АЛТ), а γ-глутамілтрапептидаза може бути підвищеною, але 

білірубін у сироватці та Міжнародний нормалізований коефіцієнт 

(МНК) зазвичай є нормальними. Діагноз стеатозу печінки 

ґрунтується на візуалізації (ультразвук або магнітний резонанс), а 

біопсія печінки не вимагається і не рекомендується для діагностики. 

 

У частки пацієнтів з ознаками стеатогепатиту печінки розвивається 

фіброз печінки (20–40%) та цироз (8–20%). Ризик розвитку цирозу 

підвищений у пацієнтів з стеатогепатитом в   порівняні з пацієнтами 

з простим стеатозом. Важливо підкреслити, що в даний час 

стеатогепатит може бути діагностований тільки під час біопсії 

печінки; відсутні ознаки та симптоми або біохімічні тести, що 

дозволяють впевнено діагностувати стеатогепатит. Фактично, одна 

третина хворих з безсимптомними формами АСГ має значний 

фіброз печінки. Існує декілька програм для раннього виявлення АСГ 

у центрах первинної допомоги. 

 

Алкогольний гепатит і цироз печінки 
 

Справжня поширеність АГ недостатньо відома, оскільки його 

присутність зазвичай не враховується у пацієнтів з 

декомпенсованою АХП. Клінічна картина АГ характеризується 

жовтяницею і пов'язана з ризиком ускладнень, пов'язаних з 



 

 

печінкою. АГ може спостерігатися на будь-якій стадії захворювання 

печінки і до 80% пацієнтів з важким перебігом АГ можуть також 

мати цироз печінки. Поширеність алкогольного цирозу певною 

мірою недооцінюється і до кінця невідома, і шанси алкогольного 

цирозу вищі у пацієнтів, які були госпіталізовані з приводу проблем, 

пов'язаних з алкоголізмом. Пацієнти з важким АГ госпіталізуються на 

лікування і, крім того, можуть мати ускладнення - цироз та сепсис. 

 

Діагностика розладу алкогольного споживання 

 

Рекомендації 
 

1. Пацієнтам з важким вживанням алкоголю (> 3 напоїв на день у 

чоловіків та > 2 напоїв у жінок, протягом 5 років) слід 

наголосити, що вони мають підвищені ризики винекнення 

захворювання печінки.  

2. Біопсія печінки не рекомендується як рутинний метод для 

діагностики алкогольної жирової хвороби печінки. Однак для 

діагностики стеатогепатиту та / або фіброзу печінки може 

бути розглянута біопсія печінки та неінвазивні методи для 

діагностики фіброзу. 

 

Судження про алкоголь як етіологію захворювання печінки залежить 

від діагностики РВА і виключення інших причин захворювання 

печінки. Не існує остаточних лабораторних тестів для діагностики 

захворювань печінки, пов'язаних з вживанням алкоголю. 

 

Для визначення РВП важливим є детальний анамнез щодо 

споживання алкоголю. Оскільки пацієнти часто применшують 

споживання алкоголю, анкети можуть доповнюватися 

інформацією від родичів (за необхідності) або об'єктивними 

заходами (наприклад, фізичними ознаками хронічного вживання 

алкоголю), тестами, що свідчать про зловживання алкоголем (тобто 

підвищений вміст алкоголю в крові, γ-глутаміл транспептидази або 

підвищення рівня етилового глюкуроніду в сечі), або біопсії печінки, 

що показує ознаки індукованого алкоголем пошкодження печінки.  



 

 

 

Основним інструментом скринінгу для виявлення зловживання та 

залежності від алкоголю є аудит, який має високу чутливість і 

специфічність у клінічних умовах. AUDIT - це анкета з 10 пунктів, яка 

була підтверджена як клінічний інструмент для точного визначення 

споживання алкоголю. Під час анкетування можна отримати від 0–

40 балів, оцінка AUDIT > 8 вказує на РВА, або зловживання 

алкоголем, та оцінка > 20 кваліфікується як діагностична для 

алкогольної залежності. Оскільки завершення аудиту може зайняти 

багато часу як для лікарів, так і для пацієнтів, була розроблена 

більш коротка версія або AUDIT-c, і виявилося, що вона є настільки 

ж точною, як і початковий скринінговий тест для діагностики РВА. Ця 

коротка версія повинна використовуватися в установах первинної 

допомоги для ідентифікації пацієнтів з РВА. При зверненні до 

пацієнтів з підозрою на АХП лікар повинен також запитати пацієнта 

наступне: тип алкогольного напою (тобто, пиво, вино чи інші спиртні 

напої), характер вживання алкоголю (тобто щодня, з їжею або без 

їжі, чи збільшується доза на вихідних), частота випивки і дата, коли 

останній раз пацієнт вживав алкоголь. Також важливо визначити 

попередні спроби пацієнта припинити пити (тобто зустрічі 

анонімних алкоголіків). 

 

Скринінг психосоціального стану пацієнта 

 

Важливо виявити супутні психосоматичні розлади у осіб з РВА, 

оскільки одночасне лікування цих розладів має вирішальне 

значення для збереження абстиненції. Особи з РВА мають високу 

поширеність тривоги, афективних розладів, психозів і 

посттравматичних стресових розладів. В інших ситуаціях пацієнти 

використовують надмірне споживання алкоголю, щоб впоратися з 

нелікованим хронічним болем або порушенням сну. Вони також 

можуть мати сексуальне насильство в анамнезі, соціальну 

ізоляцію. Пацієнти з РВА мають більш високий ризик розвитку інших 

залежностей, включаючи нікотин, опіоїди і бензодіазепіни;  

 

Лікування алкогольної хвороби печінки 
 



 

 

Пацієнти з АХП страждають від двох різних розладів, а саме РВА і 

захворювань печінки. Таким чином, лікування має бути 

комплексним і буде спрямованим на обидва порушення. 

 

Лікування розладів вживання алкоголю 
 

Рекомендації 
 

1. У пацієнтів з АХП баклофен ефективний у запобіганні 

рецидиву розладів вживання алкоголю. 

2. У пацієнтів з АХП короткочасні мотиваційні заходи ефективні у 

зниженні рецидиву алкоголю у порівнянні з невтручанням. 

 

Ключові поняття та твердження 
 

Споживання алкоголю є основною детермінантою прогресування 

захворювання та довгострокового результату у пацієнтів з АХП. 

Повне утримання від вживання алкоголю є основним моментом у 

лікуванні кожного спектру АХП. 

 

Медикаментозне лікування АХП має бути проведено різними 

лікарям, в тому числі наркологом. 

 

Терапія для лікування РВА спрямована на досягнення повної 

абстиненції алкоголю з використанням фармакологічної терапії та 

поведінкової терапії з мотиваційним інтерв'ю. Пацієнти, які активно 

п'ють, мають високий ризик виникнення важкої АХП під час 

стаціонарної детоксикації алкоголю. Перешкоди для завершення 

терапії наркоманії включають: відсутність спеціалізованої допомоги, 

відмова пацієнта, відсутність страхового покриття, стан хворого не 

дозволяє відвідувати сеанси терапії та у випадку якщо хворий не 

може перенести транспортування.  

 

Фармакологічна терапія. Багато фармакологічних препаратів 

використовуються для лікування РВА, включаючи дисульфірам, 



 

 

акампросат, габапентин, налтрексон, топірамат, сертралін і 

баклофен. З них тільки баклофен, агоніст рецептора γ-

аміномасляної кислоти виявився безпечним у пацієнтів з АХП і 

цирозом печінки. Його ефективність показана при збільшенні 

частоти абстиненції. Баклофен можна починати з дози 5 мг три 

рази на добу, а дозу можна збільшувати через 3-5 днів на основі 

толерантності пацієнта до максимальної дози 15 мг тричі на день. 

Враховуючи його чудовий профіль безпеки, навіть серед пацієнтів із 

розвиненою хворобою печінки та АГ, пацієнти, що отримують 

баклофен мають спостерігатись гепатологами або наркологами. 

 

Немедикаментозна терапія.  

 

Іншим важливим підходом до спонукання або підтримання 

алкогольної абстиненції у пацієнтів з АХП є поведінкові втручання, 

такі як мотиваційна терапія, когнітивна поведінкова терапія, 

мотиваційне інтерв'ю, підтримуюча терапія та психоосвіта. 

Мотиваційне інтерв'ювання, найчастіше вживане втручання. Даний 

метод намагається підвищити обізнаність пацієнта з потенційними 

проблемами, що виникли, наслідками, що виникли, та ризиками, 

які виникають через надмірне вживання алкоголю.  

 

Психологічні втручання можуть бути важкими для пацієнтів з 

печінковою енцефалопатією, когнітивними порушеннями. Більш 

того, у пацієнтів з кінцевою стадією захворювання печінки, часті 

госпіталізації, перешкоджають відвідуванню психосоціальних 

заходів. Ніяких психосоціальних втручань не було показано для 

успішного збереження абстиненції у пацієнтів з АХП. Швидше за 

все, інтегрована терапія з когнітивно-поведінковою терапією та 

медичною допомогою знижують ризик рецидиву.  

 

Лікування синдрому відміни алкоголю (СВА) 

  

Ключові поняття та твердження 
 



 

 

1. СВАСВА повинен бути стратифікований і  лікуватися відповідно до 

протоколу. 

2. У хворих з важким СВА і АХП бензодіазепіни є методом вибору. 

 

СВА є загальним станом, що виникає у алкозалежних пацієнтів, які 

різко припиняють або помітно знижують споживання алкоголю. 

Легка або помірна СВА зазвичай розвивається протягом 6-24 год 

після останнього випитого напою і симптоми можуть включати 

нудоту, блювання, гіпертонію, тахікардію, тремор, гіперрефлексію, 

дратівливість, тривогу і головний біль. Ці симптоми можуть 

прогресувати до більш важких форм СВА, що характеризуються 

делірієм, генералізованими судомами, комою і навіть зупинкою 

серця і смертю. Пацієнти похилого віку піддаються більшому ризику 

виникнення делірію. 

 

Пацієнтів з середнім або важким СВА слід ретельно контролювати 

у відділенні інтенсивної терапії, де постійно контролюються життєво 

важливі функії, об'ємний статус і неврологічна функція.  

 

Бензодіазепіни є найбільш часто використовуваними препаратами 

для лікування СВА. Бензодіазепіни тривалої дії (наприклад, діазепам 

і хлордіазепоксид) переважно захищають від судом і делірію; 

бензодіазепіни короткої і середньої дії (наприклад, лоразепам і 

оксазепам) є більш безпечними для пацієнтів з поганою функцією 

печінки. Пацієнтів з СВА та супутньою печінковою енцефалопатією 

слід лікувати враховуючи дві патології. Слід зазначити, що високі 

дози бензодіазепінів можуть погіршити перебіг печінкової 

енцефалопатії; таким чином, ретельний моніторинг і титрування є 

необхідним для оптимальних результатів. Враховуючи побічні 

ефекти бензодіазепінів у пацієнтів з розвиненою хворобою печінки 

та потенційними зловживаннями в популяції, що викликає звикання, 

інші препарати, такі як баклофен, клонідин, габапентин і 

топірамат, були запропоновані для лікування СВА у пацієнтів з АХП, 

включаючи алкогольний цироз. Проте ефективність та безпека цих 

речовин у пацієнтів з АГ невідома, тому необхідні проспективні 

дослідження. Перспективним підходом є використання баклофену 



 

 

для попередження і лікування помірної АХП спочатку, і продовження 

лікування для запобігання рецидиву. 

 

Лікування захворювань печінки 
 

Алкогольний цироз Важливо оцінити харчування пацієнтів з АХП, 

оскільки у цих хворих часто спостерігається порушення харчування. 

Пацієнтів з алкогольним цирозом слід обстежити на наявність 

варикозних розширень за допомогою ендоскопії верхніх відділів 

шлунково-кишкового тракту. Ці пацієнти також піддаються 

підвищеному ризику розвитку ГК, ризик яких становить близько 3–

10% і щорічний ризик становить близько 1%. Ожиріння і 

тютюнопаління є факторами ризику розвитку ГК у пацієнтів з 

алкогольним цирозом. Пацієнти з алкогольним цирозом печінки 

повинні проходити скринінгове ультразвукове дослідження з або 

без тестування α-фетопротеїну кожні 6 місяців для попередження 

розвитку ГК. Імунізація проти гепатиту А і В, пневмококової пневмонії 

та грипу також є рекомендованими. 

 

Пацієнти з декомпенсованим цирозом ведуться як будь-які пацієнти 

з цирозом печінки, як описано нижче. 

 

Асцит. Діагностичний парацентез виправданий для виключення 

спонтанного бактеріального перитоніту. Проводиться 

терапевтичний парацентез, необхідний для полегшення симптомів 

напруженого асциту. Лікування асциту і гепаторенального 

синдрому повинно відповідати встановленим принципам. На 

додаток до антибіотиків, альбумін 1,5 г / кг рекомендується на 1 

день і 1 г / кг на 3 дні за наявності спонтанного бактеріального 

перитоніту. 

 

Печінкова енцефалопатія. Лікування згідно з переважаючими 

рекомендаціями включає терапію лактулозою і рифаксиміном, а 

також контроль приєднання інфекції. Пошкодження головного 

мозку, порушення харчування та інфекції серед хворих на цироз 

печінки та тривале вживання алкоголю можуть знизити поріг 



 

 

розвитку печінкової енцефалопатії. Проте слід перевірити наявність 

інших причин зміненого психічного статусу, особливо серед 

пацієнтів, які мають нетипові нервово-психічні особливості, що 

вимагає піддавати сумніву діагноз печінкової енцефалопатії або 

СВА. Наприклад, судоми, осередкові неврологічні дефіцити, 

сильний головний біль і енцефалопатія, рефрактерні до лікування, 

повинні вказувати на альтернативну причину зміненої свідомості, 

такі як інсульт, субдуральна гематома, передозування препарату, 

менінгіт і грибкові інфекції центральної нервової системи. 

 

Варикозна кровотеча.  

 

Лікування гострого епізоду варикозної  кровотечі включає 

фармакологічну терапію з наявними вазоактивними препаратами 

(терліпресин або октреотид), антибіотиками та ендоскопічною 

терапією. В ідеалі ендоскопія повинна проводитися принаймні 

через 30 хв після початку вазоактивної терапії. 

 

Переклад: Венгер Тетяна 

Джерело: https://bitly.su/8K138J 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


