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Тема 1. Основна симптоматологія захворювань серцево-судинної системи. 
 
Щорічно, 29 вересня, починаючи з 1999 року, за ініціативою Світової Федерації серця 

відзначається Всесвітній день серця. Цей День покликаний залучати широку масу 

населення до проблем захворювань серцево-судинної системи та їх ускладнень, що 

завдають шкоди здоров’ю та ставлять під загрозу життя людини. 
За даними ВООЗ, хвороби системи кровообігу провокують у світі більше половини всіх 

випадків смерті, також складають третину причин інвалідності та щорічно забирають 17,5 млн. 

людських життів. 
Серцево-судинні захворювання представляють собою групу хвороб серця та кровоносних 

судин, а саме: ішемічна хвороба серця – хвороба кровоносних судин, що забезпечують 

кровопостачання серцевого м’язу; хвороба судин головного мозку – хвороба кровоносних 

судин, що забезпечують кровопостачання мозку; хвороба периферичних артерій – хвороба 

кровоносних судин, що забезпечують кровопостачання верхніх і нижніх 

кінцівок; ревмокардит – ураження серцевого м’яза та серцевих клапанів у результаті 

ревматичної атаки, викликаної стрептококовими бактеріями; вроджений порок серця – 
існуючi з народження деформації будови серця; тромбоз глибоких вен і емболія легень – 
утворення в венах ніг згусткiв крові, що можуть зміщатися і рухатися до серця та легенів. 
Серед хвороб серцево-судинної системи найчастіше реєструються випадки гіпертонічної 

хвороби, ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда та інсульту, атеросклерозу, а також 

ревматичного ураження серця. 
Кожному потрібно знати і вміти своєчасно розпізнати ознаки розвитку серцевих нападів та 

інсультів, що потребують екстреної медичної допомоги, які відбуваються несподівано, в будь-
який час доби і в різних ситуаціях. 

1. Ознаки серцевого нападу: 
 Дискомфорт у грудній клітині – стискаючий (давлячий, пекучий) біль у грудях або за 

грудиною, що поширюється, як правило, на ліву половину грудної клітини – у ліву руку, під 

лопатку і шию зліва, у ліву половину верхньої або нижньої щелепи або в ділянку шлунка. При 

цьому спостерігається задуха з почуттям або без почуття дискомфорту в грудній клітині. 
 Слабкість або втома, занепокоєння або нервозність, холодний піт, нудота, блювота, 

запаморочення і непритомність. 
2. Ознаки гострого інсульту: 
 Раптова м’язова слабкість, оніміння або поколювання в ділянці обличчя, руки, ноги або на 

одній стороні тулуба. 
 Раптове затруднення при розмові або при розумінні мови. 
 Ратова повна або часткова втрата зору на одне або оба ока. 
 Раптовий потужний головний біль. 
 Раптова втрата рівноваги, запоморочення, блювота у поєднанні з іншими 

вищеперерахованими ознаками. 
Якщо ви спостерігаєте будь-який з цих ознак, що можуть бути скороминучі, 

негайно викликайте швидку допомогу! Чим раніше розпочато лікування, 

тим воно ефективніше! 
Фактори ризику виникнення серцево-судинних захворювань: 
1. Підвищений артеріальний тиск (вище 140/90 мм рт.ст.). 
2. Підвищений вміст холестерину в крові (вище 5,0 ммоль / л). 
3. Підвищений вміст цукру в крові натще (вище 5,5 ммоль / л). 
4. Паління. Зловживання алкоголем. Надлишок прийому жирної та солоної їжі. 
5. Малорухливий спосіб життя. Надлишкова вага тіла. 
Профілактика серцево-судинних захворювань базується на оцінці/виявленні та 

модифікації/усуненні факторів серцево-судинної ризику: 
 Контроль рівня артеріального тиску (оптимальне АД <140/90 мм рт. ст.). Контроль 

(1 раз на рік) рівня холестерину та глюкози крові. Особам, у яких у сім’ї не зустрічалися 

випадки серцево-судинних захворювань – дослідження починають проводити з 35-40 років, 

якщо у найближчих родичів траплялись інфаркти міокарда або інсульти – то з 20 років. 
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 Контроль ваги. У чоловіків окружність талії не повинна перевищувати 102 см, а у 

жінок – 88 см. 
 Раціональне харчування – помірне вживання м’яса (особливо червоного), достатня 

кількість риби (мінімум – 300 г на тиждень), овочів та фруктів, обмеження споживання 

жирного, смаженого, копченого, а також солі (до 3-5 г на добу). 
 Рухлива активність – рекомендовано щотижня приділяти 150 хвилин часу фізичним 

вправам. 
 Відмова від шкідливих звичок – від паління та зловживання алкоголем! Киньте палити 

та захистіть себе від пассивного паління. Пасивне паління в тій же ступені згубно впливає на 

серцево-судинну систему людини, як і активне. Паління – одна з основних причин розвитку 

атеросклерозу, артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця та інсульту. Пам’ятайте про 

те, що припинення куріння призводить до зниження ризику серцево-судинних 

захворювань у два рази! 
Крім здорового способу життя, у сучасному суспільстві необхідно розвивати культуру 

здоров’я, яка включає в себе регулярне медичне спостереження з метою раннього 

виявлення захворювань. 
Для збереження свого життя, запобігання різних ускладнень вже існуючих хвороб серцево-
судинної системи необхідно своєчасно звертатися до лікаря, який зможе призначити відповідне 

лікування. Слід строго дотримуватися призначень і рекомендацій лікаря. Не 

рекомендується займатися самолікуванням! 
Тільки дбайливе ставлення до серця, попередження виникнення хвороб, адекватна та 

якісна терапія зможуть на довгі роки продовжити його роботу! 
 
Тема 3. Порушення серцевого ритму. Симптомокомплекс гострої та хронічної серцевої 

недостатності. 
ГСН може розвиватися de novo, тобто, в особи без дисфункції серця в анамнезі, або як гостра 

декомпенсація ХСН. 
Причини ГСН: 
1) які призводять до швидкого наростання симптомів: гострий коронарний синдром (інфаркт 

міокарда або нестабільна стенокардія, що призводять до ішемії та дисфункції значної ділянки 

міокарда, механічні ускладнення гострого інфаркту міокарда, інфаркт міокарда правого 

шлуночка), гіпертонічний криз, порушення ритму серця і провідності, тромбоемболія легеневої 

артерії, тампонада серця, розшарування аорти, пологова кардіоміопатія, стрес-індукована 

кардіоміопатія (такоцубо), ускладнення хірургічних втручань, напружений пневмоторакс; 
2) які призводять до повільнішого наростання симптомів: інфекції (у т. ч. міокардит 

та інфекційний ендокардит), метаболічні і гормональні порушення (напр. порушення функції 

щитоподібної залози, феохромоцитома, кетоацидоз при цукровому діабеті), гіпергідратація, 

синдром високого серцевого викиду (тяжка інфекція, особливо сепсис, тиреотоксичний криз, 

анемія, артеріовенозні фістули, хвороба Педжета; зазвичай, ГСН розвивається внаслідок вже 

існуючого пошкодження серця), легенева гіпертензія, загострення ХСН. 
Найчастіша причина, особливо у старших осіб — ішемічна хвороба серця. У молодших осіб 

домінують: дилатаційна кардіоміопатія, порушення ритму серця, вроджені та набуті вади серця, 

міокардит. 
КЛІНІЧНА КАРТИНА ТА ТИПОВИЙ ПЕРЕБІГ 
1. Суб’єктивні та об’єктивні симптоми: 
1) ретроградного застою: 
а) у великому колі кровообігу (правошлуночкова недостатність) — периферичні набряки 

(тістоподібні набряки навколо кісточок або крижової ділянки; можуть не встигнути 

розвинутись), розширення яремних вен і пальпаторна болючість в епігастрії (внаслідок 

збільшення печінки), іноді — транссудат у серозних порожнинах (плевральній, черевній, 

перикардіальній); 
б) у малому колі кровообігу (лівошлуночкова недостатність → набряк легень) — задишка, 

прискорене дихання і задишка у положенні сидячи, вологі хрипи над легеневими полями; 
2) зниженого серцевого викиду (периферичної гіпоперфузії; спостерігаються рідше, вказують 

на гірший прогноз) — швидка стомлюваність, відчуття слабкості, аменція, сонливість; шкіра 

бліда, холодна, волога, іноді периферичний ціаноз, ниткоподібний пульс, гіпотензія, олігурія; 
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3) основного захворювання, що спричинило ГСН. 
Відповідно до рекомендацій ESC (2016) рекомендують класифікувати хворих на основі т. зв. 

гемодинамічного профілю. 
На підставі виявлення або виключення застою (застій = мокрий профіль vs без застою = сухий 

профіль) і периферичної гіпоперфузії (периферична гіпоперфузія = холодний 

профіль vs нормальна периферична перфузія = теплий профіль, передусім на підставі 

об'єктивного обстеження (інколи доповненого лабораторними дослідженнями), діагностують 

4 основні профілі хворих, що дозволяє визначити напрямок подальшої тактики →рис. 2.19-
2. Увага: гіпоперфузія не є синонімом гіпотензії — у більшості хворих артеріальний тиск 

нормальний або підвищений. 

 
Рисунок 2. Алгоритм лікування хворих з гострою серцевою недостатністю в залежності від 

клінічної картини на ранніх стадіях захворювання (на основі рекомендації ESC 2016, 

модифіковано) 
 
2. ГСН може протікати як: 

https://empendium.com/ua/image/B27.027_7811.
https://empendium.com/ua/image/B27.027_7811.
https://adst.mp.pl/s/empendium/img_zoom/B27/027_7811.jpg


 

5 

1) загострення або декомпенсація ХСН — симптоми застою крові у великому та малому 

колах кровообігу; 
2) набряк легень; 
3) ГСН з високим артеріальним тиском — суб'єктивні і об'єктивні симптоми СН 

супроводжуються високим артеріальним тиском і, зазвичай, збереженою систолічною функцією 

лівого шлуночка, ознаками підвищеного тонусу симпатичної нервової системи, з тахікардією 

та вазоспазмом; хворий може бути у стані нормоволемії або тільки незначної гіпергідратації, 

часто з’являються об’єктивні симптоми набряку легень без симптомів застою у великому колі 

кровообігу; 
4) кардіогенний шок — гіпоперфузія тканин внаслідок ГСН, типовий систолічний АТ <90 мм 

рт. ст., або зниження середнього АТ на >30 мм рт. ст., анурія або олігурія, часто 

спостерігаються порушення ритму серця; швидко розвиваються симптоми гіпоперфузії органів 

та набряку легень;  
5) iзольована правошлуночкова ГСН — синдром малого викиду без набряку легень, 

підвищення тиску в яремних венах з або без гепатомегалії;  
6) ГСН при ГКС. 
ДІАГНОСТИКА 
На підставі суб’єктивних та об’єктивних симптомів, а також результатів додаткових 

досліджень. 
Допоміжні дослідження 
1. ЕКГ: зазвичай спостерігаються зміни, що викликані основним захворюванням серця, 

найчастіше — ознаки ішемії міокарда, порушення ритму і провідності. 
2. РГ грудної клітки: крім симптомів основного захворювання може виявити застій у малому 

колі кровообігу, рідину в плевральних порожнинах і збільшення камер серця. 
3. Ехокардіографія: виявляє функціональні порушення (систолічну або діастолічну 

дисфункцію, дисфункцію клапанів) або анатомічні аномалії серця (напр. механічні ускладнення 

інфаркту міокарда). 
4. УЗД грудної клітки: дає можливість візуалізації інтерстиціального набряку легень; УЗД 

черевної порожнини — проводять з метою вимірювання ширини нижньої порожнистої вени 

і оцінки асциту. 
5. Лабораторні дослідження: базові — загальний аналіз крові, в крові рівень креатиніну, 

сечовини, калію і натрію, глюкози, серцевого тропоніну, активність ферментів печінки, газовий 

склад артеріальної крові (у хворих з незначною задишкою можна замінити пульсоксиметрією, 

за винятком шокових станів з дуже малим серцевим викидом і периферичним вазоспазмом). 

Визначення натрійуретичних пептидів (BNP/NT-proBNP) придатне для диференційної 

діагностики серцевої (збільшення концентрації) та позасерцевої причини задишки; пам'ятайте, 

що у хворих з блискавично наростаючим набряком легень або гострою мітральною 

недостатністю параметри пептидів на момент поступлення в стаціонар ще можуть бути в межах 

норми. Визначення D-димеру — показано у хворих із підозрою на гостру тромбоемболію 

легеневої артерії. 
5. Ендоміокардіальна біопсія: показання →розд. 2.19.1. 
Діагностична тактика 
Необхідно швидко (макс. впродовж 120 хв) визначити, чи ГСН не викликана захворюванням, 

яке вимагає специфічної тактики дій: коронарографії та потенційної реваскуляризації у разі 

ГКС або кардіохірургічного втручання у випадку розриву міокарда, розшарування аорти, 

пухлини серця або дисфункції нативного або протезованого клапана. 
Диференційна діагностика 
Інші причини задишки →розд. 1.17 і набряків →розд. 1.28. 
Причини некардіогенного набряку легенів →розд. 3.1.1 (ознаки, що допомагають відрізнити 

некардіогенний набряк легень від кардіогенного →табл. 2.19-5), гостра дихальна недостатність, 

інтерстиціальні захворювання легень (з гострим перебігом) →розд. 3.12. 
Таблиця 2.19-5. Попередня диференційна діагностика кардіогенного та некардіогенного 

набряку легень 

Клінічні ознаки Набряк легень 

кардіогенний некардіогенний 

https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.2.19.1.
https://empendium.com/ua/chapter/B27.I.1.17.
https://empendium.com/ua/chapter/B27.I.1.28.
https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.3.1.1.
https://empendium.com/ua/table/B27.2.19-5.
https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.3.12.
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шкіра холодна зазвичай, тепла 

ритм галопу присутній зазвичай, відсутній 

ЕКГ ознаки ішемії або інфаркту 

міокарда 
зазвичай, в нормі 

РГ грудної клітки зміни у ділянці воріт легень початково зміни локалізовані 

периферично 

концентрація серцевих 

тропонінів в крові 
може бути підвищена зазвичай, у межах норми 

ЛІКУВАННЯ 
Загальні принципи 
1. Госпіталізація у відділенні інтенсивної терапії (загального або кардіологічного профілю) за 

наявності у хворих ≥1-ї з умов: 
1) необхідність інтубації; 
2) SpO2 <90 % незважаючи на оксигенотерапію; 
3) частота дихання >25/хв; 
4) частота серцевого ритму <40 або >130/хв; 
5) систолічний артеріальний тиск <90 мм рт. ст. 
2. Цілі невідкладного лікування: контроль суб’єктивної симптоматики, передусім задишки, 

і стабілізація гемодинамічного стану. 
3. Загальна схема лікувальної тактики при ГСН в залежності від наявності симптомів 

гіпоперфузії і/або застою →рис. 2.19-2. 
4. Етіотропне лікування: застосовуйте у кожному випадку. 
5. Ретельний моніторинг: дихання, частота серцевого ритму, ЕКГ і артеріальний тиск. 

Вимірювання проводьте регулярно (напр. кожні 5–10 хв), а у нестабільних пацієнтів — 
постійно, до часу стабілізації доз ЛЗ та стану хворого. За відсутності вираженого вазоспазму 

та значної тахікардії — вимірювання артеріального тиску за допомогою неінвазивних 

автоматичних пристроїв є вірогідним. При ГСН необхідний моніторинг ритму та сегмента ST, 

особливо, якщо її причиною є ГКС або аритмія. У хворих, що отримують кисень, регулярно 

слідкуйте за SaO2 з допомогою пульсоксиметру (напр., щогодини), а найкраще — постійно. 
Іноді необхідний інвазивний моніторинг гемодинаміки, особливо в ситуації співіснування 

застою і гіпоперфузії, а також незадовільної відповіді на фармакологічне лікування, оскільки 

він допомагає у виборі належного лікування; його проводять за допомогою: 
1) катетера Сван-Ганца, введеного у легеневу артерію — для вимірювання тиску у верхній 

порожнистій вені, правому передсерді, правому шлуночку і легеневій артерії, тиску 

заклинювання у легеневих капілярах та вимірювання серцевого викиду →розд. 2.2, а також 

насичення киснем змішаної венозної крові; 
2) катетера, введеного у центральну вену — для вимірювання центрального венозного тиску 

(ЦВТ) і насичення киснем гемоглобіну у венозній крові (SvO2) у верхній порожнистій вені або 

правому передсерді; 
3) катетера, введеного у периферичну артерію (зазвичай радіальну) для постійного вимірювання 

артеріального тиску. 
6. Дії, в залежності від клінічної форми ГСН 
1) загострення або декомпенсація ХСН → вазодилататори + петльові діуретики (у хворих 

з порушенням функції нирок або таких, що тривало приймають діуретики, зважте застосування 

діуретиків у більших дозах); інотропні ЛЗ при гіпотензії і гіпоперфузії органів; 
2) набряк легень →рис. 2.19-3; 

https://empendium.com/ua/image/B27.027_7811.
https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.2.2.
https://empendium.com/ua/image/B27.2.19-2.
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Рисунок 3. Алгоритм дій при гострому набряку легень (за рекомендаціями ESC 2012, 

модифікованi) 

https://adst.mp.pl/s/empendium/img_zoom/B27/2.19-2.jpg
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3) ГСН з високим артеріальним тиском → вазодилататори (необхідний ретельний 

моніторинг); діуретики у малих дозах у хворих з гіпергідратацією або набряком легень; 
4) кардіогений шок →розд. 2.2.2; 
5) iзольована правошлуночкова ГСН → зберігайте переднавантаження правого шлуночка; 

уникайте, якщо це можливо, застосування вазодилататорів (опіоїди, нітрати, ІАПФ, БРА) 

та діуретиків; ефективним може бути обережна в/в інфузія розчинів (з ретельним контролем 

параметрів гемодинаміки), іноді — дофамін у малій дозі; 
6) ГСН, що розвинулась при ГКС → для визначення причини ГСН виконайте 

ехокардіографію; у випадку STEMI або NSTEMI → коронарографія та реваскуляризаційна 

процедура; у разі механічних ускладнень гострого інфаркту міокарда → ургентна операція. 
Фармакологічне лікування 
1. Вазодилататори: в основному, показані хворим з симптомами гіпоперфузії і застою, без 

гіпотензії; уникайте у хворих з систолічним артеріальним тиском <90 мм рт. ст. Зменшують 

систолічний артеріальний тиск, тиск наповнення лівого та правого шлуночків, а також 

периферичний судинний опір; зменшують задишку. Обов'язковий моніторинг артеріального 

тиску. Особливо обережно призначайте хворим зі значним мітральним або аортальним 

стенозом. 
1) Нітрогліцерин в/в — спочатку 10–20 мкг/хв, при необхідності збільшуйте на 5–10 мкг/хв 

кожні 3–5 хв, до максимальної гемодинамічно-переносимої дози (макс. 200 мкг/хв); у разі 

необхідності п/о або в аерозолі 400 мкг кожні 5–10 хв; через 24–48 год введення у високих 

дозах розвивається толерантність, тому застосовуйте з перервами. Якщо систолічний тиск крові 

знижується <90 мм рт. ст. → зменшіть дозу, а якщо надалі знижується →припиніть інфузію. 
2) Нітропрусид натрію в/в — спочатку 0,3 мкг/кг/хв, до макс. 5 мкг/кг/хв; рекомендується 

хворим з тяжкою ГСН при артеріальній гіпертензії і ГСН внаслідок мітральної недостатності. 

Не застосовуйте при ГСН, що розвивається при ГКС, з огляду на ризик появи ефекту 

обкрадання; при більш тривалому лікуванні, особливо у хворих з тяжкою нирковою або 

печінковою недостатністю, можуть розвинутись симптоми токсичної дії його метаболітів — 
тіоціаніду та ціаніду (біль у животі, аменція, судоми). 
2. Діуретики: показані, в основному, хворим з ГСН з симптомами гіпергідратації — застоєм 

у малому колі кровообігу або периферичними набряками. У високих дозах можуть спричиняти 

транзиторне погіршення функції нирок. Алгоритм лікування діуретиками у хворих з ГСН 

→рис. 2.19-4, препарати →табл. 2.20-6. Застосовуючи діуретики: контролюйте діурез (може 

бути показаним встановлення катетера до сечового міхура) і підбирайте дозу з врахуванням 

клінічної відповіді; обмежте вживання натрію; контролюйте в сироватці крові концентрацію 

креатиніну, калію і натрію кожні 1–2 дні, в залежності від діурезу, коригуючи втрати калію 

і магнію. 

https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.2.2.2.
https://empendium.com/ua/image/B27.2.19-3.
https://empendium.com/ua/table/B27.2.20-6.
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Рисунок 4. Алгоритм сечогінного лікування пацієнтів з ГСН (за рекомендаціями ESC 2008, 

модифікованi) 
3. ЛЗ з позитивним інотропним ефектом: показані, в основному, при ГСН з периферичною 

гіпоперфузією та гіпотензією (систолічний тиск <90 мм рт. ст.); не застосовуйте рутинно, якщо 

гіпотензія спричинена гіповолемією або іншою оборотною причиною; проводьте моніторинг 

ЕКГ з огляду на ризик появи тахікардії, ішемії міокарда та порушень серцевого ритму. ЛЗ 

та дозування →табл. 2.19-6. 
4. Вазопресори: призначайте, якщо гіпотензія та гіпоперфузія зберігаються, незважаючи на 

адекватну гідратацію. ЛЗ та дозування →табл. 2.19-6. 
Таблиця 2.19-6. Застосування внутрішньовенних лікарських засобів з позитивним 

інотропним ефектом при ГСН 

Лікарський 

засіб 
Дозування Зауваження 

дофамін 
  

1) 3–5 мкг/кг/хв 
2) >5 мкг/кг/хв (макс. 

30 мкг/кг/хв) 

– середня доза (1) → збільшує скоротливість міокарда 

та серцевий викид за рахунок стимуляції адренергічних 

рецепторів; — велика (2) → стимулюючи α-адренергічні 

рецептори, підвищує периферичний судинний опір 

(збільшуючи післянавантаження лівого і правого 

шлуночка, може погіршувати стан хворих з ГСН)  
– можна застосовувати при ГСН із супутнім низьким 

артеріальним тиском 

https://adst.mp.pl/s/empendium/img_zoom/B27/2.19-3.jpg
https://empendium.com/ua/table/B27.2.19-6.
https://empendium.com/ua/table/B27.2.19-6.
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– дофамін в низькій дозі часто комбінують 

з добутаміном у вищій дозі 

добутамін 
  

2–20 мкг/кг/хв – застосуйте з метою збільшення серцевого викиду 
– стимулює β1-рецептори, збільшує скоротливість 

міокарда, прискорює серцевий ритм, у менших дозах 

виявляє помірний вазодилатуючий ефект, у вищих — 
викликає вазоконстрикцію 
– інфузія >24–48 год асоціюється з розвитком 

толерантності і часткової втрати гемодинамічних 

ефектів 
– відміна може створювати труднощі внаслідок 

рецидиву гіпотензії, застою крові, або ниркової 

недостатності → поступово знижуйте дозу (на 

2 мкг/кг/хв щодня) і оптимізуйте вазодилатуючу 

терапію (напр. із п/о застосуванням ІАПФ)  
– у пацієнтів з ІХС може викликати шлуночкові 

та надшлуночкові аритмії, а також біль у грудній клітці 

мілринон 
  

в/в струминно 25–75 
мкг/кг м. т. впродовж 

10–20 хв, 

в подальшому 0,375–

0,75 мкг/кг/хв 

 – інгібітор фосфодіестерази (гальмує розпад цАМФ); 

має позитивну інотропну дію, полегшує релаксацію 

міокарда і кровоносних судин 
 – показаний хворим з периферичною гіпоперфузією 

і збереженим артеріальним тискoм, із супутнім застоєм 

крові у малому колі кровообігу чи без застою, у яких 

лікування діуретиками і вазодилататорами 

в оптимальних дозах виявилoся неефективним 
 – може бути використаний замість дофаміну у хворих, 

які отримують β-блокатори, а також в разі недостатньої 

відповідi на добутамін 
 – можливий розвиток проаритмічного ефекту —

 використовуйте обережно у хворих з ІХС 

левосимендан 3–12 мкг/кг впродовж 

10 хв, у подальшому 
0,05–0,2 мкг/кг/хв 

– являються альтернативою для хворих, які вживають β-
-блокатори, оскільки позитивний інотропний ефект не 

залежить від стимуляції β-рецептора 
– у хворих із систолічним артеріальним тиском <100 мм 

рт. ст. не призначайте дози насичення, оскільки може 

індукувати гіпотензію 

норадреналін 
  
  

0,2–1,0 мкг/кг/хв  – призначайте (обережно!) тільки у випадку 

кардіогенного шоку, коли систолічний тиск, 

незважаючи на лікування інотропним ЛЗ та інфузійну 

терапію, становить <90 мм рт. ст., а перфузія органів, 

незважаючи на покращення серцевого викиду — 
недостатня 
 – може бути показаний у хворих з ГСН і сепсисом 
 – можна комбінувати з кожним з вищевказаних 

інотропних ЛЗ (обережно з дофаміном); його 

застосування має перевагу над дофаміном  

адреналін 
  

1 мг кожні 3–5 хв 

(тільки під час 

реанімації); 0,05–0,5 
мкг/кг/хв 

застосовуйте тільки під час реанімаційних дій при 

зупинці кровообігу i, в разі необхідності, у випадку 

резистентності до добутаміну та персистуючої 

гіпотензії 

дигоксин 
  
  
  

початкова доза 0,5–1,0 
мг; потім 0,125–0,375 
мг/добу (контроль 

концентрації 

ефективний при ГСН, що викликана тахіаритмією 

(напр., фібриляцією передсердь); не рекомендується при 

ГСН, яка виникла внаслідок гострого інфаркту 

міокардa, у зв’язку з його проаритмогенним ефектом 

https://compendium.com.ua/uk/akt/68/3157/dobutaminum
https://compendium.com.ua/uk/akt/68/3157/dobutaminum
https://compendium.com.ua/uk/akt/68/940/digoxinum
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у сироватці крові) 

5. Інші ЛЗ 
1) Серед антиаритмічних ЛЗ єдиний ЛЗ, що є ефективним у більшості випадків 

надшлуночкових і шлуночкових аритмій і не має негативного інотропного ефекту — 
це аміодарон. 
2) У хворих, які тривало приймають β-блокатор з приводу ХСН, госпіталізованих у зв'язку 

з посиленням СН, загалом не потрібно відміняти β-блокатор, хіба що з’явилась необхідність 

застосовувати ЛЗ з позитивним інотропним ефектом. У разі брадикардії або зниження 

систолічного тиску <100 мм рт. ст. → зменшіть дозу β-блокатора. Якщо β-блокатор відмінено 

→ застосуйте його знову після стабілізації гемодинамічного стану хворого. 
3) У хворих, які тривало приймають ІАПФ/БРА, без крайньої необхідності не відміняйте цих 

ЛЗ (відмініть, напр., у хворого в стані шоку), натомість, не розпочинайте їх застосування 

в гострій фазі СН. Якщо наявні показання, і за відсутності протипоказань, перед випискою 

хворого з лікарні розпочніть лікування ІАПФ/БРА. 
4) Призначайте тромбопрофілактику гепарином або іншими антикоагулянтами. 
5) У періоді стабілізації у хворих без протипоказань, після оцінки функції нирок 

та концентрації калію, додайте до лікування антагоніст альдостерону. 
Допоміжне лікування 
1. Вентиляційна підтримка: розгляньте можливість застосування (у першу чергу, 

неінвазивної, за потреби — інвазивної), якщо, незважаючи на забезпечення прохідності 

дихальних шляхів і подачі кисню, SaO2 зберігається <90 %). 
2. Механічні пристрої, що підтримують функцію серця: застосовуються при ГСН (за 

винятком станів зі збільшеним серцевим викидом), стійкій до медикаментозного лікування, 

якщо можливе відновлення ефективної функції серцевого м'яза, або необхідно підтримати 

кровообіг до часу виконання трансплантації серця або іншого втручання, що може відновити 

функцію серця. 
Хірургічне лікування 
Показання: 
1) ішемічна хвороба серця з ураженням багатьох судин, яка викликає тяжку ішемію міокарда; 
2) гострі механічні ускладнення інфаркту міокарда; 
3) гостра мітральна або аортальна недостатність, спричинена ендокардитом або травмою чи 

розшаруванням аорти (стосується аортального клапана); 
4) деякі ускладнення ЧКВ. 
ОСОБЛИВІ СИТУАЦІЇ 
1. Тромбоз протезованого клапана: часто призводить до смерті. При підозрі на це 

ускладнення негайно виконайте ехокардіографічне дослідження. 
1) тромбоз протезованого клапана правої частини серця або високий хірургічний ризик → 

призначайте фібринолітичне лікування: альтеплазу (в/в струминно 10 мг з подальшою інфузією 

90 мг впродовж 90 хв) або стрептокіназу (250–500 тис. МО впродовж 20 хв з подальшою 

інфузією 1–1,5 млн МО впродовж 10 год, після чого застосуйте НФГ); 
2) тромбоз клапана лівої частини серця → перевага надається заміні клапана. 
2. Гостра ниркова недостатність, супутня до ГСН, призводить до метаболічного ацидозу 

та електролітних порушень, які можуть індукувати аритмії, знижувати ефективність лікування 

і погіршувати прогноз. Помірна або тяжка ниркова недостатність (рівень креатиніну в сироватці 

>190 мкмоль/л [2,5 мг/дл]), пов'язана з гіршою відповіддю на діуретики. При гіпергідратації, що 

зберігається, незважаючи на адекватне фармакологічне лікування, зважте застосування 

постійної вено-венозної гемофільтрації з ультрафільтрацією. 
3. Бронхоспазм: у разі появи у хворого з ГСН призначте сальбутамол 0,5 мл 0,5 % розчину (2,5 

мг) у 2,5 мл 0,9 % NaCl впродовж 20-хвилинної небулізації; наступні дози щогодини впродовж 

перших кількох годин, пізніше — за необхідністю. 
Причиною ХСН є захворювання серця, що порушують наповнення або викид крові зі шлуночка 

(або шлуночків). Основні механізми, що призводять до ХСН: 
1) первинне порушення скоротливості — внаслідок ішемічної хвороби серця або 

дилатаційної кардіоміопатії різної етіології, спричинене пошкодженням або втратою 

кардіоміоцитів (інфаркт міокарда, аутоімунні реакції, інфекції, токсичне пошкодження, 
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накопичення речовин у кардіоміоцитах [напр. гемосидерину, глікогену] або в міжклітинному 

просторі [напр. амілоїду], гормональні порушення, порушення стану відживлення, генетично 

детерміновані кардіоміопатії ) та/або зниженою скоротливістю життєздатних ділянок міокарда 

(гостра транзиторна ішемія, гібернація міокарда лівого шлуночка при хронічному зниженні 

коронарного кровоплину або «оглушення» [станінг] після епізоду гострої ішемії); 
2) перевантаження шлуночків тиском або об'ємом — внаслідок артеріальної гіпертензії або 

вад серця; 
3) порушення діастоли — внаслідок захворювань перикарда,гіпертрофії міокарда, 

рестриктивної або гіпертрофічної кардіоміопатії; 
4) тахіаритмії (найчастіше фібриляція передсердь) або брадиаритмії. 
Причини СН зі зниженою фракцією викиду: ішемічна хвороба серця (найчастіше внаслідок 

перенесеного інфаркту міокарда), погано контрольована артеріальна гіпертензія, клапанні вади, 

кардіоміопатії. В результаті зниження хвилинного об’єму активуються нейрогормональні 

механізми з перевагою вазоконстрикторних факторів, а також чинників, які спричиняють 

ретенцію натрію та води в організмі. Через кілька місяців або років після впливу 

пошкоджуючого міокард фактора розвивається ремоделювання серцевого м'яза з прогресуючою 

дилатацією порожнини лівого шлуночка та поглибленням систолічної дисфункції, що 

призводить до подальшого зниження хвилинного об'єму та за принципом порочного кола 

підсилює нейрогормональну активацію. 
Причини СН зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка: артеріальна гіпертензія 

(найчастіше, особливо з гіпертрофією лівого шлуночка), ішемічна хвороба серця, цукровий 

діабет, гіпертрофічна кардіоміопатія, рестриктивна кардіоміопатія (напр. при амілоїдозі серця), 

констриктивний перикардит. Сприяючі фактори: похилий вік, жіноча стать та ожиріння. 
Серцева недостатність з помірним зниженням фракції викиду являє собою гетерогенну 

форму. До вказаної категорії зараховують: 
1) хворих з домінуючою діастолічною дисфункцією і супутньою незначною систолічною 

дисфункцією, які, окрім вищевказаного, мають значну подібність до хворих із СН зі 

збереженою фракцією викиду; 
2) хворих зі зниженою фракцією лівого шлуночка, у яких відбулося її підвищення. 
Причини ХСН зі збільшеним хвилинним об’ємом крові: стани з гіперкінетичним типом 

кровообігу — вагітність, тяжка анемія (рівень гемоглобіну <8 г/дл), гіпертиреоз, великі 

вроджені або набуті артеріовенозні фістули у великому колі кровообігу, задавнений цироз 

печінки, первинна або вторинна поліцитемія, хвороба Педжета, хвороба бері-бері, 

карциноїдний синдром. Загалом, ХНС розвивається, якщо гіперкінетичний кровообіг 

накладається на вже наявну хворобу серця. 
Причини загострення ХСН: ГКС, поганий контроль артеріального тиску, тахіаритмії 

(найчастіше фібриляція передсердь) або брадиаритмії, тромбоемболія легеневої артерії, 

ендокардит та міокардит, стани із гіперкінетичним типом кровообігу, інфекції (особливо 

пневмонія), погіршення функції нирок, недотримання обмежень у споживанні натрію та рідини, 

а також рекомендацій щодо виду ЛЗ та їх дозування; ятрогенні — надмірне призначення натрію 

та рідини, застосування ЛЗ з негативною хронотропною або інотропною дією (напр., 

верапамілу, дилтіазему, також β-блокаторів у невідповідних дозах), кардіотоксичних (напр. 

антрациклінів), ЛЗ, що викликають затримку натрію та рідини (напр., ГК, естрогенів, НПЗП), 

порушення функції щитовидної залози (напр. індуковане аміодароном); зловживання 

алкоголем; вживання кокаїну. 
КЛІНІЧНА КАРТИНА 
Симптоми є результатом випадкової комбінації т. зв. ретроградної недостатності 

та недостатності викиду, і  в залежності від того, який шлуночок уражений, спостерігаються їх 

різні варіанти. На підставі оцінки втомлюваності, задишки та посиленого серцебиття при 

фізичному навантаженні базується функціональна класифікація ступеня тяжкості ХСН 

(функціонального стану) у відповідності до критеріїв NYHA (Нью-Йоркської Асоціації Серця) 

→табл. 2.19-1. 
Таблиця 2.19-1. Класифікація серцевої недостатності, за критеріями New York Heart Association 

(Нью-Йоркської Асоціації Серця) 

Клас Переносимість фізичного навантаження 

https://empendium.com/ua/table/B27.2.19-1.
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I без обмежень — звичайне фізичне навантаження не викликає збільшеної втоми, задишки 

ані серцебиття 

II незначне обмеження фізичної активності — без скарг у стані спокою, але звичайна 

активність викликає втому, серцебиття або задишку 

III значне обмеження фізичної активності — без скарг у стані спокою, але активність нижча, 

ніж звичайно, призводить до появи симптомів 

IV будь-яка фізична активність викликає симптоми; суб’єктивні симптоми серцевої 

недостатності виникають навіть у стані спокою, а будь-яка активність посилює симптоми 

1. Симптоми лівошлуночкової недостатності (застою у малому колі кровообігу): 
1) суб’єктивні — задишка (у стані спокою або під час навантаження) — 
зазвичай, ортопное (виникає через 1–2 хв після переходу в положення лежачи, і минає через 

кілька хвилин після переходу в положення сидячи або стоячи) або пароксизмальна нічна 

задишка (на відміну від ортопное, виникає набагато пізніше після вкладання у ліжко, будить 

хворого зі сну і минає значно повільніше, через ≥30 хв); кашель (еквівалент задишки під час 

навантаження або ортопное) — переважно сухий, іноді — з відкашлюванням харкотиння 

рожевого відтінку (зазвичай при набряку легень), свистяче дихання; 
2) об'єктивні — пришвидшене дихання, крепітація (типово над базальними відділами легень, 

але можуть сягати їх верхівок), яка може супроводжуватись сухими свистячими та дзижчачими 

хрипами (частково пов’язані з набряком слизової оболонки бронхів). 
2. Симптоми правошлуночкової недостатності (застою у великому колі кровообігу): 
1) суб’єктивні — набряки, що локалізуються у найнижче розташованих частинах тіла 

(найчастіше — стоп і ділянок кісточок, а у лежачих хворих — попереково-крижової ділянки), 

біль або відчуття дискомфорту в черевній порожнині внаслідок збільшення печінки; нiктурія; 

відсутність апетиту, нудота і закрепи, викликані венозним застоєм у слизовій оболонці шлунку 

і кишківника та зменшеним серцевим викидом, які іноді призводять до синдрому мальабсорбції 

з подальшою гіпотрофією, та, навіть, кахексією (при задавненій ХСН); 
2) об'єктивні — транссудат у порожнинах тіла (плевральних [зазвичай з обох сторін; якщо 

з однієї, то частіше по правій стороні] та в черевній порожнині); гепатомегалія та пальпаторна 

чутливість печінки (внаслідок розтягнення її капсули; болючість зазвичай з’являється при 

швидкому наростанні застою); тверда, атрофічна печінка внаслідок багаторічної ХСН; 

жовтяниця невеликого ступеня; надмірне наповнення яремних вен, іноді — гепатоюгулярний 

рефлюкс, а також симптом Куссмауля (підвищення венозного тиску в яремних венах під час 

вдиху, схоже, як при констриктивному перикардиті). 
3. Спільні та інші симптоми (у т. ч. прояви малого серцевого викиду): 
1) суб’єктивні — зниження переносимості фізичного навантаження, 

втомлюваність, апатія, хворий потребує більше часу на відновлення сил після 

навантаження; при більш запущеній ХСН олігурія; задишка під час нахиляння (бендопное; 

з'являється до 30 с після нахиляння),  посилене серцебиття, симптоми порушення мозкової 

циркуляції (запаморочення, синкопальні стани, аменція [особливо у старших осіб]), депресія, 

швидке збільшення маси тіла (>2 кг/тиж.), зниження маси тіла (при задавненій ХСН); 
2) об’єктивні — блідість та охолодження шкіри кінцівок, збільшене потовиділення, рідко — 
акроціаноз (симптоми симпатичної активації); тахікардія і ІІІ тон серця (часто при систолічній 

дисфункції лівого шлуночка) або ІV тон серця (в більшій мірі, ніж III тон, вказує на ізольовану 

діастолічну ХСН), акцент ІІ тону над легеневою артерією; іноді — шум, пов’язаний з вадою 

серця, що є первинною причиною ХСН або є вторинною до збільшення серця; зміщення 

верхівкового поштовху вліво; зниження амплітуди артеріального тиску, незначне підвищення 

діастолічного тиску; альтернуючий пульс; парадоксальний пульс (рідко, напр. при тампонаді); 

дихання Чейна-Стокса; іноді — субфебрильний стан внаслідок спазму судин шкіри і обмеження 

втрати тепла. 
4. Симптоми ХСН зі збільшеним хвилинним об’ємом крові — виникають при 

гіперкінетичному типі кровообігу: збільшена амплітуда артеріального тиску (знижений 

діастолічний артеріальний тиск); посилений верхівковий поштовх; великий та швидкий пульс, 

іноді — капілярний пульс (Квінке); тахікардія; аускультативні зміни (акцентуація тонів серця, 

іноді — ІІІ і ІV тон, мезосистолічні шуми вигнання вздовж лівого краю грудини, іноді — 
мезодіастолічний шум над мітральним або тристулковим клапанами, та постійний венозний 
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шум «дзиги», систолічний шум посиленого кровотоку над сонними артеріями); підвищення 

температури та почервоніння шкіри (відсутнє при анемії; іноді — тільки місцево, напр., при 

хворобі Педжета або у випадку артеріовенозної фістули); у разі артеріовенозної фістули при 

стисканні фістули спостерігається сповільнення ритму серця. 
5. Клінічні симптоми діастолічної ХСН схожі на симптоми ХСН із систолічною дисфункцією 

— задишка при фізичному навантаженні та інші симптоми застою в малому колі кровообігу, 

натомість виражені симптоми периферичної гіпоперфузії зазвичай не спостерігаються. 

Діастолічну ХСН можна підозрювати у хворих із артеріальною гіпертензією, ожирінням 

та цукровим діабетом (особливо у жінок старшого віку), без збільшення лівого шлуночка на РГ, 

без ознак перенесеного інфаркту, з ознаками гіпертрофії лівого шлуночка на ЕКГ та з наявністю 

IV тону серця. 
ДІАГНОСТИКА 
Допоміжі дослідження 
1. Лабораторні дослідження: 
1) концентрація натрійуретичних пептидів в плазмі — з метою виключення СН: 
а) у хворого без гострого наростання симптомів СН є мало ймовірною, якщо BNP <35 пг/мл, 

NT-proBNP <125 пг/мл і запис ЕКГ — без патології; 
б) при швидкому наростанні симптомів порогові значення становлять: BNP <100 пг/мл, NT-
proBNP <300 пг/мл, MR proANP <120 пмоль/л; 
2) анемія (що посилює, або викликає ХСН) або підвищений гематокрит (напр., при ХОЗЛ, вадах 

серця із шунтуванням справа наліво); анемія, зазвичай нормоцитарна, рідше мікроцитарна, 

найчастіше спричинена функціональним дефіцитом заліза (його обмежена доступність для 

еритропоезу, незважаючи на нормальний загальний запас заліза в організмі); 
3) гіпо- або гіперкаліємія, а також підвищення концентрації креатиніну можуть бути побічними 

наслідками дії призначених ЛЗ →нижче; 
4) гіпонатріємія внаслідок розведення (з надмірним об'ємом позаклітинної води; →розд. 

19.1.3.1), може з’явитися при нелікованій задавненій ХСН, при надто малих дозах ІАПФ або 

БРА та при застосувані тіазидних діуретиків; 
5) підвищений рівень амінотрансфераз та ЛДГ, підвищений рівень білірубіну в плазмі — 
у хворих із венозним застоєм у великому колі кровообігу, зі збільшенням печінки. 
6) показники дефіциту заліза, найчастіше функціонального — зниження насичення 

трансферину залізом; зниження рівня трансферину переважно виникає лише при абсолютному 

дефіциті заліза (в разі супутнього запального стану може не спостерігатися). 
2. ЕКГ: зазвичай викриває ознаки основного захворювання — ішемічної хвороби серця, 

порушень ритму або провідності, гіпертрофії або перевантаження. 
3. РГ грудної клітки: зазвичай виявляє збільшення серця (за винятком більшості випадків 

гіперкінетичних станів та діастолічної недостатності), ознаки венозного застою в малому колі 

кровообігу. 
4. Ехокардіографія: основне дослідження при діагностиці ХСН; дозволяє оцінити: 
1) систолічну функцію лівого шлуночка — на підставі аналізу сегментарної та глобальної 

скоротливості функції лівого шлуночка, а також визначення ФВ ЛШ (за методом Сімпсона; <40 

% свідчить про значущу систолічну дисфункцію лівого шлуночка; показник 40–49 % вважають 

так званою «сірою зоною» та одним з діагностичних критеріїв СН із помірно зниженою ФВ ЛШ 

— потрібна ретельна диференційна діагностика екстракардіальних причин симптоматики, 

таких як при СН зі збереженою ФВ ЛШ); 
2) діастолічну функцію лівого шлуночка; 
3) анатомічні аномалії — гіпертрофію, дилатацію камер серця, вади клапанів, вроджені вади. 

Додаткова оцінка числених показників структури і функції серця відіграє особливу роль під час 

диференційної діагностики, особливо при ФВ ЛШ ≥40 %. У деяких випадках (напр., 

несприятливі умови візуалізації при трансторакальному дослідженні, підозра на дисфункцію 

протезованого клапана, виявлення тромбу у вушку лівого передсердя у хворих з фібриляцією 

передсердь, діагностика бактеріального ендокардиту або вроджених вад) 

показана черезстравохідна ехокардіографія. При відборі хворих до коронарографії 

та коронарної реваскуляризації іноді показане проведення стрес-ехокардіографічної проби 

з добутаміном. 

https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.19.1.3.1.
https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.19.1.3.1.
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5. Коронарографія: показана при підозрі на ішемічну хворобу серця, а також після раптової 

зупинки кровообігу з невідомої причини; при загрозливих шлуночкових аритміях, при ХСН, 

стійкій до лікування або неясної етіології; перед плановою кардіохірургічною операцією.  
6. Навантажувальний тест: показаний у випадку розбіжності між значною вираженістю 

суб'єктивних симптомів і об'єктивними параметрами задавненості захворювання, при відборі до 

трансплантації серця або механічної підтримки кровообігу, а також з метою диференціювання 

серцевих та легеневих причин задишки. 
7. Мультиспіральна КТ та МРТ: придатні для визначення причини ХСН та диференційної 

діагностики, якщо інші методи (особливо, ехокардіографія та коронарографія) не дозволяють 

поставити діагноз, особливо при диференціюванні форм кардіоміопатії, діагностиці пухлин 

серця, хворобах перикарда та комбінованих вроджених вадах серця, а також при діагностиці 

життєздатності міокарда під час відбору до коронарної реваскуляризації. 
8. Ендоміокардіальна біопсія: показана у випадку серцевої недостатності нез'ясованої 

етіології та при підозрі на хворобу, що вимагає специфічного лікування — міокардит 

(гігантоклітинний або еозинофільний), інфільтративні хвороби, або хвороби накопичення 

(амілоїдоз, саркоїдоз, гемохроматоз, хвороба Фабрі), а також при діагностиці гострого 

відторгнення трансплантанту серця. 
Діагностичні критерії 
Серцева недостатність діагностується на підставі типових скарг і/або фізикальних симптомів 

та об'єктивних ознак систолічної (ФВЛШ <40 %) або діастолічної дисфункції серця у стані 

спокою, зазвичай визначених за допомогою ехокардіографії. На ранній стадії захворювання 

об’єктивні симптоми можуть не визначатись, особливо при СН зі збереженою або помірно 

зниженою ФВ ЛШ та у хворих, які отримують діуретичне лікування. Важливим аргументом на 

користь дисфункції є підвищення концентрації натрійуретичних пептидів (→вище) у плазмі, 

а також покращення клінічного стану після проведення фармакологічного лікування, типового 

для СН. 
Місце ехокардіографії в алгоритмі дій у разі підозри на СН залежить від доступності 

визначення натрійуретичних пептидів: 
1) швидке визначення їх рівня є можливим → ехокардіографію проведіть лише у хворих 

з підвищеним рівнем натрійуретичних пептидів; 
2) якщо недоступне → ехокардіографічне дослідження на більш ранньому етапі.  
На практиці СН з помірно зниженою або зі збереженою ФВ ЛШ діагностують зазвичай на 

підставі суб’єктивних або об'єктивних симптомів, типових для серцевої недостатності, 

та нормальної (ФВЛШ ≥50 %) або лише незначно порушеної (ФВ ЛШ 40–49 %) глобальної 

скоротливості лівого шлуночка, при нормальних розмірах лівого шлуночка, якщо немає 

суттєвої клапанної вади або позасерцевої причини симптомів. Додаткові критерії, необхідні для 

постановки діагнозу: підвищений рівень натрійуретичних пептидів (BNP >35 пг/мл або NT-
-proBNP >125 пг/мл) і підтвердження діастолічної дисфункції лівого шлуночка (незалежно від 

класичних доплерівських показників потоку через мітральний клапан і кровотоку в легеневих 

венах перевагу мають показники ехокардіографії з використанням тканинного доплера, тобто 

максимальна швидкість раннього діастолічного руху фіброзного кільця мітрального клапана 

[E’; <9 см/с для усередненого показника з вимірювань на медіальній та латеральній частинах 

ділянки клапанного кільця] та відношення амплітуди хвилі E мітрального потоку до хвилі E’ 

руху клапанного кільця [E/E’ >13 для усередненого показника з вимірювань на медіальній 

та латеральній частинах ділянки клапанного кільця]). При неоднозначних рівнях 

ехокардіографічних показників слід виявити аномалії, котрі сприяють вказаній дисфункції, 

тобто гіпертрофію лівого шлуночка (індекс маси лівого шлуночка ≥115 г/м2 у чоловіків та ≥95 

г/м2 у жінок) або збільшення лівого передсердя (індекс об'єму лівого передсердя >34 мл/м2). 
Диференційна діагностика 
В основному, інші причини задишки →розд. 1.17 і набряків →розд. 1.28, розширення яремних 

вен →розд. 1.37. 
ЛІКУВАННЯ 
Охоплює: 
1) лікування основного захворювання (напр. коронарну реваскуляризацію); 
2) тривале лікування ХСН →нижче; 
3) профілактику і лікування загострень ХСН →розд. 2.19.2. 

https://empendium.com/ua/chapter/B27.I.1.17.
https://empendium.com/ua/chapter/B27.I.1.28.
https://empendium.com/ua/chapter/B27.I.1.37.
https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.2.19.2.
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Нефармакологічне лікування 
1. У випадку виражених симптомів затримки натрію та рідини в організмі (III–IV ФК за NYHA) 

— обмеження прийому натрію зазвичай до 2–3 г/добу (<2 г/добу, якщо симптоми 

зберігаються, особливо при резистентності до діуретиків) і обмеження прийому рідини до 1,5–

2 л/добу (обов'язкове, якщо концентрація натрію <130 ммоль/л). 
2. Регулярний контроль маси тіла: 
1) збільшення маси тіла >2 кг впродовж 3 днів може свідчити про затримку рідини в організмі 

внаслідок ХСН; 
2) зменшення маси тіла у хворих з ожирінням; 
3) покращення стану відживлення у  хворих із ознаками гіпотрофії (ІМТ <22 кг/м2, маса тіла 

<90 % належної). 
3. Обмеження вживання алкоголю до 10–12 г/добу для жінок та ≤20–25 г/добу для чоловіків; 

повна відмова при підозрі на алкогольну кардіоміопатію. 
4. Припинення тютюнопаління. 
5. Слід уникати (якщо це можливо) вживання деяких ЛЗ: класичних НПЗП та коксибів 

(посилюють затримку води, послаблюють корисні ефекти та підвищують ризик небажаних 

проявів діуретиків, ІАПФ, БРА та антагоністів альдостерону), ГК (посилюють затримку води, 

ризик гіпокаліємії), антиаритмічних ЛЗ І класу (особливо Іа та Iс) та трициклічних 

антидепресантів (проаритмогенна дія, небезпека загострення ХСН та гіпотензії; відносно 

безпечними є інгібітори зворотного захоплення серотоніну), дронедарону (підвищує смертність 

від серцево-судинних причин та ризик загострення ХСН), верапамілу та дилтіазему (їх можна 

застосовувати при діастолічній ХСН; верапаміл у великих дозах показаний при гіпертрофічній 

кардіоміопатії), дигідропіридинових блокаторів кальцієвих каналів (у разі супутньої 

артеріальної гіпертензії або стенокардії можна призначати тільки препарати тривалої дії —

 амлодипін та фелодипін), α1-блокаторів (посилюють затримку води та ризик гіпотензії; 

у випадку утрудненого сечовипускання з приводу збільшення простати → замініть їх 

інгібітором 5-α-редуктази), моксонідину (підвищує ризик смерті), метформіну (при ГСН або 

тяжкій дихальній, печінковій або нирковій недостатності з огляду на ризик розвитку 

лактатацидозу; при стабільній ХСН можна застосовувати з обережністю), похідних 

тіазолідинодіону (розиглітазону і піоглітазону; посилюють затримку води, абсолютно 

протипоказані хворим з ІІІ-IV ФК за NYHA), антрациклінів (протипоказані при зниженій ФВ 

ЛШ; за наявності життєвих показань зважте призначення ліпосомальної 

форми доксорубіцину або попереднє застосування дексразоксану; проводьте ретельний 

моніторинг функції лівого шлуночка). 
6. Вакцинація проти грипу (щорічно) та проти пневмококової інфекції. 
7. Регулярна помірна щоденна фізична активність; при стабільному клінічному стані — 
фізичне тренування, якщо можливо. 
8. Слід уникати подорожей до регіонів, що розташовані >1500 м над рівнем моря, або зі 

спекотним та вологим кліматом. При виборі транспортного засобу при довготривалій 

подорожі слід віддавати перевагу літаку, щоб уникнути наслідків тривалого обмеження руху.  
9. Діагностика та лікування клінічно-значущої депресії. 
10. У випадку супутньої центральної форми синдрому апное уві сні зважте застосування CPAP 

→розд. 3.18. 
Фармакологічне лікування 
Фармакологічне лікування ХСН із систолічною дисфункцією лівого шлуночка →рис. 2.19-
1. 

https://compendium.com.ua/uk/akt/65/3319/amlodipinum
https://compendium.com.ua/uk/akt/70/2722/felodipinum
https://compendium.com.ua/uk/akt/77/1450/moxonidinum
https://compendium.com.ua/uk/akt/77/2992/metforminum
https://compendium.com.ua/uk/akt/80/49888/pioglitazonum
https://compendium.com.ua/uk/akt/68/3152/doxorubicinum
https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.3.16.
https://empendium.com/ua/image/B27.2.19-1.
https://empendium.com/ua/image/B27.2.19-1.
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Рисунок 1. Тактика при ХСН (на основі рекомендацій ESC 2012, модифікованi) 
Загальні вказівки: розпочинайте з низької дози і поступово збільшуйте її до цільової дози, 

ефективність якої задокументована у клінічних дослідженнях, або до максимальної 

переносимої хворим дози. 

https://adst.mp.pl/s/empendium/img_zoom/B27/2.19-1.jpg
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Якщо можливо, лікування β-блокатором, ІАПФ, БРА або антагоністом альдостерону у хворих, 

які знаходяться на стаціонарному лікуванні, розпочніть перед випискою з лікарні. 
1. Інгібітори АПФ: призначайте кожному хворому із ФВ ЛШ ≤40 %, незалежно від наявності 

клінічних симптомів. Принципи застосування →табл. 2.19-2. 
Таблиця 2.19-2. Рекомендоване дозування ІАПФ і БРА при ХСН, відповідно до рекомендацій 

ESC 2016 і ACC/AHA/HFSA 2017 

Лікарський засіб Доза 

початкова цільова 

інгібітори ангіотензин-перетворюючого ферменту (ІАПФ) 

еналаприл  2,5 мг 2 × на день 10–20 мг 2 × на день 

каптоприл 6,25 мг 3 × на день 50 мг 3 × на день 

лізиноприл 2,5–5,0 мг 1 × на день 20–35 мг 1 × на день 

раміприл  2,5 мг 1 × на день 5 мг 2 × на день 

трандолаприл 0,5 мг 1 × на день 4 мг 1 × на день 

блокатори рецепторів ангіотензину (БРА) 

кандесартан  4 або 8 мг 1 × на день 32 мг 1 × на день 

валсартан  20–40 мг 2 × на день 160 мг 2 × на день 

лосартанa 50 мг 1 × на день 150 мг 1 × на день 

препарати →табл. 2.20-6, протипоказання →табл. 2.20-5 
a Врахований у рекомендаціях ESC, але в коментарі підкреслено, що переваги з його 

призначення можуть бути меншими. 

Принципи застосування: 
1) перед початком лікування ІАПФ потрібно уникати надмірного форсування діурезу (на 24 год 

перед початком лікування можна зменшити дозу діуретика); з метою мінімізації ризику появи 

небезпечної гіпотензії розпочинайте лікування ІАПФ увечері, коли хворий лягає спати, а якщо 

розпочинаєте лікування зранку → впродовж кількох годин від прийому першої дози ЛЗ 

спостерігайте за хворим та контролюйте артеріальний тиск; 
2) через 2–4 тиж. від початку прийому ІАПФ зважте можливість збільшення дози; не 

збільшуйте дозу у разі суттєвого погіршення функції нирок або гіперкаліємії; можливе 

прискорене збільшення дози при добрій переносимості лікування у госпіталізованих хворих або 

пацієнтів, які перебувають під пильним наглядом в інших умовах; 
3) схема контролю функції нирок та концентрації електролітів у сироватці: перед початком 

лікування → впродовж 1–2 тиж. від призначення ІАПФ або збільшення дози → через 1–2 тиж. 

після переходу на підтримуючу дозу, потім кожні 4 міс. 
Дії у випадку появи небажаних ефектів: 
1) погіршення функції нирок — після початку прийому ІАПФ може спостерігатись 

підвищення рівня сечовини та креатиніну в плазмі; і якщо тільки це не було швидким 

та значним — вважати його клінічно значущим не потрібно; перевірте, чи причиною не 

є гіповолемія, зневоднення, інші ЛЗ (напр., НПЗП, коксиби, циклоспорин, занадто високі дози 

діуретиків); завжди ретельно моніторуйте рівень креатиніну: 
а) підвищення креатинінемії на ≤50 % є допустимим, якщо не перевищує 265 мкмоль/л (≈3 

мг/дл); 
б) підвищення на 50–100 % або >265 ммоль/л, але ≤310 мкмоль/л (≈3,5 мг/дл) → дозу ІАПФ 

зменшіть наполовину; 
в) підвищення на >100 % або >310 мкмоль/л (≈3,5 мг/дл) → негайно відмініть ІАПФ; 
2) гіперкаліємія — перевірте, чи прийом інших ЛЗ (напр., препарати калію, калійзберігаючі 

діуретики) не є причиною гіперкаліємії, та відмініть їх, проводьте ретельний моніторинг 

концентрації калію: 
a) підвищення >5,5 ммоль/л → наполовину зменшіть дозу ІАПФ; 
б) підвищення >6,0 ммоль/л → негайно відмініть ІАПФ та почніть заходи з метою зниження 

каліємії; 

https://empendium.com/ua/table/B27.2.19-2.
https://compendium.com.ua/uk/akt/69/2620/enalaprilum
https://compendium.com.ua/uk/akt/67/3102/captoprilum
https://compendium.com.ua/uk/akt/76/3045/lisinoprilum
https://compendium.com.ua/uk/akt/82/2836/ramiprilum
https://compendium.com.ua/uk/akt/67/32844/candesartanum
https://compendium.com.ua/uk/akt/86/38/valsartanum
https://empendium.com/ua/table/B27.2.20-6.
https://empendium.com/ua/table/B27.2.20-5.
https://compendium.com.ua/uk/akt/67/2632/ciclosporinum
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3) симптоматична гіпотензія (напр. запаморочення) — часто зникає через деякий час після 

прийому ІАПФ; зважте зменшення доз діуретиків та інших гіпотензивних ЛЗ (за виключенням 

БРА, β-блокатора, антагоніста альдостерону); 
4) кашель (у ≈10 % хворих) — не залежить від дози ІАПФ, найчастіше з’являється на 1-му 

тижні застосування ІАПФ, але може виникнути через кілька міс.; як правило, зменшується 

впродовж 3–5 днів після відміни ЛЗ, але може зберігатись до одного місяця, а спорадично 

навіть впродовж кількох міс.; зазвичай, знову з'являється після призначення іншого ІАПФ; 

якщо кашель стійкий та обтяжливий → замініть ІАПФ на БРА; 
5) ангіоневротичний набряк (у <1 % хворих) → замініть ІАПФ на БРА (дуже рідко може 

розвинутися також після БРА). 
2. БРА: призначайте, якщо ФВ ЛШ ≤40 % і II–IV ФК за NYHA, а хворий не переносить ІАПФ 

з причини стійкого кашлю або розвитку ангіоневротичного набряку (застосовуйте БРА замість 

ІАПФ), або якщо симптоми зберігаються, незважаючи на прийом ІАПФ і β-блокатора (додайте 

БРА, але тільки у випадку непереносимості антагоніста альдостерону; не призначайте 

одночасно ІАПФ, БРА та антагоніста альдостерону або іншого калійзберігаючого діуретика). 

Відповідно до американських рекомендацій у хворих, які не переносять ІАПФ, застосування 

БРА також рекомендують після інфаркту міокарда з безсимптомною систолічною дисфункцією 

лівого шлуночка. 
Принципи застосування та дії у разі появи небажаних ефектів — як при ІАПФ, за винятком 

кашлю. Д →табл. 2.19-2. 
3. β-блокатори: призначайте при ФВ ЛШ ≤40 % та II–IV ФК за NYHA або безсимптомній 

систолічній дисфункції ЛШ після інфаркту міокарда, в той час коли хворий вже приймає ІАПФ 

або БРА в оптимальних дозах, а його клінічний стан є стабільним (напр., останнім часом не 

вимагав зміни дози діуретика). Відповідно до американських рекомендацій стосовно вторинної 

профілактики, вказані ЛЗ також рекомендують при безсимптомній систолічній дисфункції 

лівого шлуночка, без перенесеного інфаркту міокарда, а також (впродовж 3-х років, а можна 

розглянути й триваліше лікування) у хворих після інфаркту міокарда без систолічної 

дисфункції лівого шлуночка ані симптомів ХСН. У хворого з нещодавною декомпенсацію ХСН 

лікування β-блокатором можна обережно розпочати при умові, що його стан покращився під 

впливом іншого лікування, немає необхідності у в/в застосуванні ЛЗ з позитивною інотропною 

дією (та від їх потенційного застосування минуло принаймні декілька діб), а хворий може 

перебувати під наглядом впродовж ≥24 год. Д →табл. 2.19-3. Принципи 

застосування: збільшення дози — огляди кожні 2–4 тиж. та подвоєння дози під час кожного 

огляду (у деяких хворих повільніше); не збільшуйте дозу, якщо спостерігаються об’єктивні 

симптоми загострення ХСН, симптоматична гіпотензія (напр. запаморочення) або брадикардія 

<50/хв. Після призначення лікування або збільшення дози β-блокатора проінформуйте хворого 

про необхідність спостереження щодо швидкого збільшення маси тіла, щоб можна було 

якнайшвидше діагностувати загострення ХСН та збільшити дозу діуретика. 
Таблиця 2.19-3. Дозування β-блокаторів при ХСН 

β-блокатор Перша доза (мг)а Наступні дози до цільової включно (мг) 

бісопролол 1,25 2,5→3,75→5→7,5→10 

карведілол 3,125 6,25→12,5→25→50 

метопрололу сукцинат CR 12,5 або 25 25→50→100→200 

небівололб 1,25 2,5→5→10 
a Карведілол застосовується 2 × на день, інші перераховані β-блокатори 1 × на день. 
У таблиці вказано одноразові дози. 
б Врахований у рекомендаціях ESC, але в коментарі підкреслено, що переваги з його 

призначення можуть бути тільки меншими 

Дії при появі небажаних ефектів: 
1) симптоматична гіпотензія — з часом часто зникає; зважте зниження доз інших 

гіпотензивних ЛЗ (за виключенням ІАПФ або БРА), напр., діуретика або нітратів; 
2) загострення ХСН → збільште дозу діуретиків (часто достатньо лише тимчасово) 

та продовжуйте лікування β-блокатором (часто у меншій дозі), якщо це можливо; при 

https://empendium.com/ua/table/B27.2.19-2.
https://empendium.com/ua/table/B27.2.19-3.
https://compendium.com.ua/uk/akt/66/3273/bisoprololum
https://compendium.com.ua/uk/akt/77/2995/metoprololum
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необхідності відмініть β-блокатор та зважте призначення інгібітора фосфодіестерази 3 типу  
(мілринону →табл. 2.19-6); 
Таблиця 2.19-6. Застосування внутрішньовенних лікарських засобів з позитивним 

інотропним ефектом при ГСН 

Лікарський 

засіб 
Дозування Зауваження 

дофамін 
  

1) 3–5 мкг/кг/хв 
2) >5 мкг/кг/хв (макс. 

30 мкг/кг/хв) 

– середня доза (1) → збільшує скоротливість міокарда 

та серцевий викид за рахунок стимуляції адренергічних 

рецепторів; — велика (2) → стимулюючи α-адренергічні 

рецептори, підвищує периферичний судинний опір 

(збільшуючи післянавантаження лівого і правого 

шлуночка, може погіршувати стан хворих з ГСН)  
– можна застосовувати при ГСН із супутнім низьким 

артеріальним тиском 
– дофамін в низькій дозі часто комбінують 

з добутаміном у вищій дозі 

добутамін 
  

2–20 мкг/кг/хв – застосуйте з метою збільшення серцевого викиду 
– стимулює β1-рецептори, збільшує скоротливість 

міокарда, прискорює серцевий ритм, у менших дозах 

виявляє помірний вазодилатуючий ефект, у вищих — 
викликає вазоконстрикцію 
– інфузія >24–48 год асоціюється з розвитком 

толерантності і часткової втрати гемодинамічних 

ефектів 
– відміна може створювати труднощі внаслідок 

рецидиву гіпотензії, застою крові, або ниркової 

недостатності → поступово знижуйте дозу (на 

2 мкг/кг/хв щодня) і оптимізуйте вазодилатуючу 

терапію (напр. із п/о застосуванням ІАПФ)  
– у пацієнтів з ІХС може викликати шлуночкові 

та надшлуночкові аритмії, а також біль у грудній клітці 

мілринон 
  

в/в струминно 25–75 
мкг/кг м. т. впродовж 

10–20 хв, 

в подальшому 0,375–

0,75 мкг/кг/хв 

 – інгібітор фосфодіестерази (гальмує розпад цАМФ); 

має позитивну інотропну дію, полегшує релаксацію 

міокарда і кровоносних судин 
 – показаний хворим з периферичною гіпоперфузією 

і збереженим артеріальним тискoм, із супутнім застоєм 

крові у малому колі кровообігу чи без застою, у яких 

лікування діуретиками і вазодилататорами 

в оптимальних дозах виявилoся неефективним 
 – може бути використаний замість дофаміну у хворих, 

які отримують β-блокатори, а також в разі недостатньої 

відповідi на добутамін 
 – можливий розвиток проаритмічного ефекту —

 використовуйте обережно у хворих з ІХС 

левосимендан 3–12 мкг/кг впродовж 

10 хв, у подальшому 
0,05–0,2 мкг/кг/хв 

– являються альтернативою для хворих, які вживають β-
-блокатори, оскільки позитивний інотропний ефект не 

залежить від стимуляції β-рецептора 
– у хворих із систолічним артеріальним тиском <100 мм 

рт. ст. не призначайте дози насичення, оскільки може 

індукувати гіпотензію 

норадреналін 
  
  

0,2–1,0 мкг/кг/хв  – призначайте (обережно!) тільки у випадку 

кардіогенного шоку, коли систолічний тиск, 

незважаючи на лікування інотропним ЛЗ та інфузійну 

терапію, становить <90 мм рт. ст., а перфузія органів, 

https://empendium.com/ua/table/B27.2.19-6.
https://compendium.com.ua/uk/akt/68/3157/dobutaminum
https://compendium.com.ua/uk/akt/68/3157/dobutaminum
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незважаючи на покращення серцевого викиду — 
недостатня 
 – може бути показаний у хворих з ГСН і сепсисом 
 – можна комбінувати з кожним з вищевказаних 

інотропних ЛЗ (обережно з дофаміном); його 

застосування має перевагу над дофаміном  

адреналін 
  

1 мг кожні 3–5 хв 

(тільки під час 

реанімації); 0,05–0,5 
мкг/кг/хв 

застосовуйте тільки під час реанімаційних дій при 

зупинці кровообігу i, в разі необхідності, у випадку 

резистентності до добутаміну та персистуючої 

гіпотензії 

дигоксин 
  
  
  

початкова доза 0,5–1,0 
мг; потім 0,125–0,375 
мг/добу (контроль 

концентрації 

у сироватці крові) 

ефективний при ГСН, що викликана тахіаритмією 

(напр., фібриляцією передсердь); не рекомендується при 

ГСН, яка виникла внаслідок гострого інфаркту 

міокардa, у зв’язку з його проаритмогенним ефектом 

3) надмірна брадикардія → виконайте ЕКГ (при потребі — холтерівське дослідження) з метою 

виключення серцевої блокади; зважте відміну дігоксину, якщо хворий його приймає; може 

виникнути необхідність у зниженні дози β-блокатора або його відміні. 
4. Блокатори альдостеронових 

рецепторів (антагоністи альдостерону (еплеренон, спіронолактон): застосуйте, якщо: 
1) ФВЛШ ≤35 % і II–IV ФК за NYHA або 
2) ФВЛШ ≤40 %, а хворий нещодавно переніс інфаркт міокарда і має клінічні симптоми ХСН 

або цукровий діабет. В обох наведених cитуаціях хворий вже повинен отримувати ІАПФ або 

БРА та β-блокатор (але не ІАПФ+БРА!) в оптимальних дозах. Д →табл. 2.19-4. 
Таблиця 2.19-4. Дозування діуретиків п/о при ХСН 

Лікарський засіб Початкова доза (мг/д) Типова доза 

(мг/д) 

петльові діуретики 

фуросемідa 20–40 40–240 

торасемід  5–10 10–20 

тіазидні та тіазидоподібні діуретики 

хлорталідон 12,5–25 25–100 

гідрохлоротіазид  25 12,5–100 

індапамід  2,5 (1,5 мг у формі 

пролонгованого 

вивільнення) 

2,5–5,0 

калійзберігаючі діуретикиб 

амілорид (доступний виключно у формі 

комбінованого з гідрохлоротіазидом препарату) 
2,5 (5) 5–10 (10–20) 

еплеренон 25 (50) 50 (100) 

спіронолактон 12,5–25 (50) 50 (100–200) 
a Сечогінна дія проявляється впродовж 30–60 хв, досягає максимуму через 1–2 год 

і припиняється через 6–8 год. 
б в дужках — дози для хворих, які не приймають ІАПФ і БРA 

Принципи застосування: 
1) через 4–8 тиж. після початку лікування зважтеп можливість збільшення дози; не збільшуйте 

дозу у випадку суттєвого погіршення функції нирок або розвитку гіперкаліємії; 
2) контролюйте функцію нирок та концентрацію електролітів у сироватці через 1 і 4 тиж. від 

початку лікування або збільшення дози, потім через 2, 3, 6, 9 і 12 міс., а в подальшому кожних 

4 міс.; 
3) не призначайте вагітним жінкам. 

https://compendium.com.ua/uk/akt/68/940/digoxinum
https://compendium.com.ua/uk/akt/69/80615/eplerenonum
https://compendium.com.ua/uk/akt/83/2804/spironolactonum
https://empendium.com/ua/table/B27.2.19-4.
https://compendium.com.ua/uk/akt/84/76/torasemidum
https://compendium.com.ua/uk/akt/72/3216/hydrochlorothiazidum
https://compendium.com.ua/uk/akt/73/3125/indapamidum
https://compendium.com.ua/uk/akt/72/3216/hydrochlorothiazidum
https://compendium.com.ua/uk/akt/69/80615/eplerenonum
https://compendium.com.ua/uk/akt/83/2804/spironolactonum
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Дії при появі небажаних ефектів: 
1) погіршення функції нирок — ретельно моніторуйте: 
а) підвищення креатинінемії >220 мкмоль/л (≈2,5 мг/дл) → зменшіть дозу наполовину (напр. 25 

мг кожний другий день); 
б) підвищення >310 мкмоль/л (≈3,5 мг/дл) → негайно відмініть; 
2) гіперкаліємія — ретельно моніторуйте: 
а) підвищення >5,5 ммоль/л → зменшіть дозу наполовину; 
б) підвищення >6,0 ммоль/л → негайно відмініть і почніть заходи з метою зниження каліємії; 
3) болючість та/або збільшення грудних залоз → замініть спіронолактон на еплеренон. 
5. Антагоністи рецептора типу 1 для ангіотензину II та інгібітори неприлізину (ARNI; першим 

ЛЗ з даної групи є препарат, у якому поєднано валсартан з сакубітрилом): застосовуйте 

у хворих з ФВ ЛШ ≤35 %, з ФК II–III за NYHA незважаючи на вживання ІАПФ (або БРА) та β-
-блокатора і антагоніста альдостерону в оптимальних дозах; додатковою умовою є добра 

переносимість ІАПФ або БРА в дозі, еквівалентній 20 мг/добу, та суттєво підвищений рівень 

натрійуретичних пептидів (BNP ≥150 пг/мл або NT-proBNP ≥600 пг/мл), а у хворих, які 

впродовж останнього року знаходились на стаціонарному лікуванні з приводу СН: BNP ≥100 

пг/мл або NT-proBNP ≥400 пг/мл. Протипоказання: вагітність та грудне вигодовування, 

двобічний стеноз ниркових артерій, стеноз ниркової артерії єдиної діючої або домінуючої 

нирки, непереносимість ІАПФ або БРА в анамнезі, особливо ангіоневротичний набряк або 

анафілактична реакція, пов’язана із застосуванням ІАПФ або БРА, або асоційований 

з вживанням ІАПФ стійкий кашель, безсимптомна (<100 мм рт. ст.) і симптоматична гіпотензія, 

рівень калію у сироватці крові >5,2 ммоль/л, рівень креатиніну в сироватці >220 мкмоль/л (2,5 

мг/дл), значуще пошкодження печінки (активність АЛТ або АСТ >2 × ВМН). 
Принципи застосування: 
1) перед призначенням обов’язково відмініть прийом ІАПФ на ≥36 год (ризик появи 

ангіоневротичного набряку); 
2) початкова доза 49/51 мг 2 × на день (у разі порушень функції нирок 24/26 мг 2 × на день); 

цільова доза 97/103 мг 2 × на день; 
3) через 2–4 тиж. від початку застосування зважте можливість збільшення дози; не збільшуйте 

її у разі розвитку гіпотензії, значущого погіршення функції нирок або гіперкаліємії; 
4) схема контролю функції нирок і рівня електролітів у сироватці крові — як у випадку ІАПФ; 
5) Увага: під час застосування ARNI для оцінки вираженості ХСН використовуйте показник 

NT-proBNP, а не BNP (який є субстратом неприлізину); 
6) перед тим, як заново призначити ІАПФ у зв’язку з непереносимістю ARNI, відмініть ARNI на 

≥36 год. 
5. Івабрадин: розгляньте можливість застосування, якщо: 
1) ФВ ЛШ ≤35 % при збереженому синусовому ритмі ≥70/хв та II–IV ФК за NYHA, незважаючи 

на прийом ІАПФ (або БРА), антагоніста альдостерону та β-блокатора в оптимальних дозах; 
2) β-блокатори протипоказані або не переносяться пацієнтом. Принципи 

застосування: початкова доза 5 мг 2 × на день, через 2 тиж. підвищіть дозу до 7,5 мг 2 × на 

день, якщо частота синусового риму становить >60/хв (призначення івабрадину не може бути 

причиною для зменшення дози β-блокатора без серйозного обгрунтування). 
Алгоритм дій у разі небажаних ефектів: 
1) безсимптомне зниження частоти синусового ритму <50/хв або симптоматична 

брадикардія → зменште дозу ЛЗ до 2,5 мг 2 × на день, а якщо ці симптоми зберігаються → 

відмініть ЛЗ; 
2) брадикардія, що супроводжується гемодинамічною нестабільністю → відмініть ЛЗ, 

зважте  призначення β-міметика в/в (напр. ізопреналіну), а у випадку необхідності – періодичну 

штучну стимуляцію серця; 
3) порушення зору (минучі відчуття яскравого світла у частині поля зору, може заважати при 

керуванні транспортним засобом), переважно впродовж перших 2 міс. лікування — у більшості 

випадків  минають самостійно. У разі різкого погіршення зору зважте відміну ЛЗ. Увага: під 

час лікування івабрадином, якщо пацієнт одночасно не приймає β-блокатор чи приймає його 

в малих дозах, епізод фібриляції або тріпотіння передсердь підвищує ризик швидкого ритму 

шлуночків. У разі планової електричної кардіоверсії: проведіть її через ≥24 год після прийому 

останньої дози івабрадину. 

https://compendium.com.ua/uk/akt/83/2804/spironolactonum
https://compendium.com.ua/uk/akt/69/80615/eplerenonum
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6. Діуретики (петльові, тіазидні/тіазидоподібні, калійзберігаючі): застосуйте при симптомах 

гіпергідратації, потім у найменшій дозі, що запобігає затримці води в організмі. Д →табл. 2.19-
4. Принципи застосування: 
1) у більшості хворих, особливо з помірною або тяжкою СН, застосовуйте петльові діуретики 

замість тіазидних, з огляду на їх вищу ефективність у видаленні вільної води; якщо рШКФ <30 

мл/хв/1,73 м2 → застосовуйте тіазидні діуретики тільки в поєднанні з петльовим діуретиком; 
2) дози добирайте до потреб хворого, ретельно моніторуйте клінічний стан та рівні калію, 

натрію i креатиніну в сироватці (1–2 тиж. після початку лікування, а також після кожної зміни 

дозування); 
3) збільшуйте дози включно до моменту зменшення суб'єктивних та об'єктивних проявів 

гіпергідратації (рекомендована швидкість зменшення маси тіла — 0,5–1 кг/добу); підбирайте 

дози діуретиків, особливо після досягнення цільової сухої маси тіла, таким чином, щоб 

уникнути погіршення функції нирок та надмірного зневоднення; 
4) заохочуйте хворих до самостійного визначення дози діуретика на підставі щоденного 

зважування та оцінки інших клінічних проявів затримки рідини в організмі; 
5) при резистентності до діуретиків → перевірте, чи пацієнт сумлінно приймає призначені ЛЗ, 

чи не застосовує НПЗП, коксиби, ГК, циклоспорин або естрогени, та скільки випиває рідини → 

збільшіть дозу діуретика → зважте заміну фуросеміду іншим петльовим діуретиком → додайте 

антагоніст альдостерону → додайте тіазидний діуретик → призначте петльовий діуретик 2 × на 

день або натщесерце → розгляньте можливість застосування короткочасної в/в інфузії 

петльового діуретика. 
Дії у випадку появи небажаних ефектів: 
1) гіпокаліємія/гіпомагніємія → негайно призначте поповнення калію або магнію, зважте 

збільшення дози ІАПФ, БРА або антагоніста альдостерону з метою довготривалої профілактики 

гіпокаліємії; 
2) гіперкаліємія — може виникнути, якщо у поєднанні з ІАПФ або БРА застосовуються 

калійзберігаючі діуретики, у т. ч. антагоністи альдостерону; не призначайте інших 

калійзберігаючих діуретиків, ніж антагоністи альдостерону; 
3) гіпонатріємія (→розд. 19.1.3.1) з гіперволемією → обмежте споживання рідини → відмініть 

тіазидний діуретик і замініть його (якщо це можливо) петльовим діуретиком → збільште дозу 

петльового діуретика → застосуйте ІАПФ або БРА (якщо досі хворий їх не приймав) або 

збільште їхню дозу → зважте призначення антагоніста рецептора для вазопресину (якщо 

є доступним) → призначте інотропні ЛЗ в/в → розгляньте показання до ультрафільтрації; 
4) гіпонатріємія з гіповолемією → застосуйте 0,9 % NaCl в/в (у хворих з хронічною 

гіпонатріємією 3 % NaCl виключно при тяжкій гіпонатріємії [≤120 ммоль/л] із супутніми 

клінічними симптомами]) → відмініть тіазидний діуретик або замініть його петльовим 

діуретиком (якщо це можливо) → зменште дозу петльового діуретика або відмініть його (якщо 

це можливо); 
5) гіперурикемія і подагра →розд. 16.15, уникайте застосування НПЗП; 
6) гіповолемія → оцініть стан наводнення, зважте зменшення доз діуретиків; 
7) ниркова недостатність → перевірте, чи немає гіповолемії → виключіть застосування 

хворим нефротоксичних ЛЗ (напр. НПЗП) → відмініть антагоніст альдостерону → якщо хворий 

приймав петльовий діуретик разом з тіазидним діуретиком, відмініть тіазидний діуретик → 

розгляньте можливість зменшення дози ІАПФ/БРА → розгляньте показання до 

ультрафільтрації; 
8) занадто великі дози петльових діуретиків можуть мати ототоксичну дію. 
7. Дигоксин: в/в як ЛЗ 1-го вибору (альтернатива для в/в введення аміодарону), показаний 

хворим з ФВ ЛШ ≤40 % з гемодинамічно нестабільною фібриляцією або тріпотінням 

передсердь (без додаткового шляху проведення) та частотою ритму шлуночків у спокої >80/хв 

і >110–120/хв при навантаженні; після стабілізації клінічного стану надається перевага 

комбінації дигоксину з β-блокатором (скоригуйте дози відповідно до частоти ритму 

шлуночків — цільові показники: 70–90/хв, можл. 60–100/хв у спокої та <110/хв при легкому 

навантаженні). Якщо хворий з фібриляцією або тріпотінням передсердь перебуває 

в стабільному стані, призначте дигоксин п/о у випадку непереносимості чи неефективності β-
блокатора, або протипоказаннях до його призначення; якщо ефект комбінації дигоксину з β-
блокатором незадовільний, замініть його аміодароном. Не застосовуйте одночасно дигоксину, 

https://empendium.com/ua/table/B27.2.19-4.
https://empendium.com/ua/table/B27.2.19-4.
https://compendium.com.ua/uk/akt/67/2632/ciclosporinum
https://compendium.com.ua/uk/akt/70/2677/furosemidum
https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.19.1.3.1.
https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.15.


 

24 

β-блокатора і аміодарону. Зважте п/о застосування дигоксину (з метою зменшення ризику 

загострення ХСН) у хворих з синусовим ритмом, ФВ ЛШ ≤45 %, стійкими симптомами ХСН 

(II–IV ФК за NYHA), незважаючи на застосування ІАПФ (або БРА), β-блокатора і антагоніста 

альдостерону в оптимальних дозах (відповідно до рекомендацій ESC у хворих з частотою 

синусового ритму ≥70/хв у даній ситуації перевага надається івабрадину; відповідно до 

американських рекомендацій, рекомендації щодо застосування дигоксину та івабрадину мають 

такий самий клас — «слід розглянути»). Протипоказання: гіпертрофічна кардіоміопатія зі 
звуженням вихідного тракту, синдроми преекзитації, гіпокаліємія, гіперкальціємія, загрозливі 

шлуночкові порушення ритму, амілоїдоз серця (дигоксин зв'язується з амілоїдом), 

мультифокальна передсердна тахікардія, хворі перед плановою електричною кардіоверсією; 

брадикардія, АВ-блокади ІІ та ІІІ ст., синдром слабкості синусового вузла (якщо хворий не 

забезпечений кардіостимулятором). 
Принципи застосування: 
1) у хворих у похилому віці, з порушенням функції нирок, гіпотиреозом або з малою масою тіла 

— 0,0625 або 0,125 мг/добу (не застосовуйте доз насичення); стабільна концентрація ЛЗ 

в сироватці досягається через ≈7 днів; 
2) у хворих з фібриляцією або тріпотінням передсердь та швидким ритмом шлуночків, які 

протікають із нестабільністю гемодинаміки (без попереднього лікування глікозидами 

наперстянки) — початкова доза 0,25–0,5 мг в/в (до дози 1 мг протягом 8–24 год); у подальшому 

підтримуюча доза 0,125–0,25 мг 1 × на день п/о; 
3) у решти хворих (з фібриляцією або тріпотінням передсердь, які протікають без 

нестабільності гемодинаміки, а також у хворих із синусовим ритмом): початкова і підтримуюча 

доза 0,125–0,25 мг/добу, п/о; 
4) не доведено, щоб регулярні вимірювання концентрації дигоксину в сироватці були пов'язані 

з кращими результатами лікування (терапевтичний діапазон 0,6–1,2 нг/мл; оптимально 0,5–0,9 
нг/мл); 
5) аміодарон, дилтіазем, верапаміл, деякі антибіотики (макроліди, тетрацикліни), інгібітори 

протонної помпи, Н2-блокатори та хінідин можуть збільшувати рівень дигоксину в крові. 
Дії у випадку появи небажаних ефектів →розд. 20.6. 
9. Гідралазин (або дигідралазин) з ізосорбіду динітратом: у хворих з ФВ ЛШ ≤40 % і II–IV 
ФК за NYHA можна розглянути як альтернативу для ІАПФ та БРА при їх непереносимості (у 

вказаному випадку також застосуйте β-блокатор і антагоніст альдостерону), а також призначити 

як додаткові ЛЗ афроамериканцям з ФВ ЛШ  ≤35 % (або ФВ ЛШ ≤45 % і збільшенням лівого 

шлуночка), якщо симптоми СН (III–IV ФК за NYHA) зберігаються, незважаючи на прийом 

ІАПФ (або АРА), β-блокатора та антагоніста альдостерону. Небажані ефекти: симптоматична 

гіпотезія, тахікардія, біль у м'язах та суглобах, медикаментозний вовчакоподібний синдром. 
10. Антикоагулянтне лікування: у випадку додаткових показань, тобто, пароксизмальної чи 

постійної фібриляції або тріпотіння передсердь (лікування рекомендують при CHA2DS2-VASc 
≥2 балів у чоловіків і ≥3 балів у жінок [у разі результатів відповідно 1 і 2 зважте призначення 

лікування]), внутрішньосерцевого тромбу або перенесеної периферичної емболії. 
11. Комплекс заліза (III) і карбоксимальтози в/в: розгляньте у хворих з ФВ ЛШ ≤40 % 

і симптомами СН, які зберігаються, незважаючи на оптимальну фармакотерапію, за наявності 

дефіциту заліза (рівень феритину в сироватці <100 мкг/л або 100–299 мкг/л і насичення 

трансферину залізом <20 %) — незалежно від супутньої анемії. 
12. Поліненасичені жирні кислоти ω-3: дані щодо ефективності неоднозначні, можете 

зважити призначення по 1 г 1 × на день. 
Лікування ХСН зі збереженою або помірно зниженою ФВ ЛШ 
1. Оптимальне лікування основного захворювання: напр. ретельний контроль артеріального 

тиску (зниження до <140/90 мм рт. ст., а в подальшому можл. до <130/80 мм рт. ст. в осіб віком 

<65-ти років у разі доброї переносимості), перевага надається антигіпертензивним ЛЗ із 

задокументованим сповільнюючим/оборотним впливом на гіпертрофію лівого шлуночка 

(ІАПФ, БРА і антагоністам альдостерону); комбінована фармакотерапія та реваскуляризація 

при коронарній хворобі серця. 
2. Обмеження споживання натрію та рідини: як при систолічній ХСН. 
3. ЛЗ для зниження частоти ритму шлуночків: β-блокатор: з метою покращення наповнення 

лівого шлуночка шляхом подовження часу діастоли (цільова частота ритму шлуночків у спокої 

https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.20.6.
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60–70/хв, та 55–60/хв при супутній стенокардії), особливо у хворих після інфаркту міокарда або 

зі стенокардією, як зі збереженим синусовим ритмом, так і з фібриляцією передсердь. У разі 

протипоказаньів або непереносимості β-блокаторів → верапаміл (у високій дозі при 

гіпертрофічній кардіоміопатії із симптомами ХСН) або дилтіазем. Не слід комбінувати β-
блокаторів з верапамілом або дилтіаземом. Приєднання до терапії дигоксину у хворих 

з фібриляцією передсердь зі швидким ритмом шлуночків у разі неефективності монотерапії β-
блокатором, верапамілом чи дилтіаземом (сповільнює шлуночковий ритм, в основному, у стані 

спокою, а β-блокатори при фізичному навантаженні); розгляньте можливість відновлення 

синусового ритму. 
4. Діуретики: при симптомах затримки води — застосовуйте обережно, щоб уникнути 

надмірного зменшення хвилинного об'єму і гіпотензії (показаний контроль артеріального тиску 

у положенні лежачи і стоячи) та погіршення функції нирок. 
Інвазивне лікування 
1. Серцева ресинхронізуюча терапія (СРТ): полягає у введенні 2 електродів — для стимуляції 

правого шлуночка і лівого шлуночка, а додатковий електрод у правому передсерді синхронізує 

стимуляцію шлуночків з власним ритмом передсердь хворого. Покращує переносимість 

фізичного навантаження та знижує частоту госпіталізацій, пов'язаних із загостренням 

симптомів, а у хворих зі збереженим синусовим ритмом також зменшує ризик смерті.  
Критерії відбору для СРТ (режим СРТ-ЕКС, тобто без функції ІКД або СРТ-ІКД, тобто, 

з функцією ІКД): 
1) збережений синусовий ритм, ФВ ЛШ ≤35 %, зберігаються симптоми ХСН (II–IV ФК за 

NYHA), незважаючи на оптимальну фармакотерапію, і ширина комплексу QRS ≥130 мс при 

БЛНПГ (≥150 мс, якщо QRS іншої, ніж при БЛНПГ, морфології); 
2) у випадку постійної фібриляції передсердь зважте СРТ:  
а) при ФВЛШ ≤35 %, III–IV ФК за NYHA та ширині комплексу QRS ≥130 мс за умови, що 

можна досягнути майже 100 % бівентрикулярну стимуляцію; якщо бівентрикулярна стимуляція 

не є повною (<98–99 %), зважте додаткову абляцію АВ-з’єднання; 
б) при зниженій ФВ ЛШ і показаннях до абляції АВ-з'єднання з метою контролю частоти 

ритму; 
3) у випадку традиційних показань до стимуляції правого шлуночка у зв’язку з брадиаритмією 

та без інших показань для СРТ, рекомендують відразу імплантувати пристрій для СРТ (а не 

спочатку стимулятор) незалежно від ширини комплексу QRS та наявності симптомів ХСН при 

ФВ ЛШ ≤40 % у хворих з прогнозовано високим відсотком стимуляції шлуночків. У хворих із 

початково збереженою ФВ ЛШ насамперед показана традиційна стимуляція, а модифікацію до 

СРТ можете виконати пізніше у хворих, в яких на ранньому чи пізньому етапі після 

застосування постійної традиційної правошлуночкової стимуляції виникло значуще погіршення 

функції лівого шлуночка (напр. зниження ФВ ЛШ до <35 %) або загострення ХСН (III–IV ФК 

за NYHA), якщо відсоток шлуночкової стимуляції є високим. 
Основна умова — це очікувана виживаність у відносно доброму функціональному стані >1 

року. При можливості не імплантуйте пристрої під час госпіталізації з приводу гострої 

декомпенсації кровообігу. Обов'язковою умовою для ефективного функціонування СРТ 

є досягнення високого відсотка бівентрикулярної стимуляції (≥93 %, а оптимально ≥98–99 %). 
Очікувана користь з СРТ є вищою у жінок, при БЛНПГ, при значному розширенні комплексу 

QRS, а також при кардіоміопатії неішемічного генезу. Увага: при відборі для СРТ оцінку ФВ 

ЛШ та ФК за NYHA здійсніть після ≥3 міс. оптимальної фармакотерапії, а у випадку ішемічної 

хвороби серця додатково через >40 днів після інфаркту міокарда та >3 міс. після ЧКВ. 
Фактори, що впливають на вибір між СРТ-ІКД і СРТ-ЕКС: 
1) промовляють за тим, щоб зважити імплантацію  СРТ-ІКД — очікувана виживаність >1 року, 

стабільна ХСН ІІ ФК за NYHA, ішемічна хвороба серця (низький або середній коефіцієнт 

ризику MADIT), без супутніх захворювань; 
2) промовляють за тим, щоб імплантувати СРТ-ЕКС — задавнена ХСН, тяжка ниркова 

недостатність або діалізотерапія, серйозні супутні захворювання, виснаження, кахексія. 
2. Імплантація кардіовертера-дефібрилятора (ІКД): критерії відбору (при оптимальній 

фармакотерапії впродовж ≥3 міс. та після потенційно проведеної реваскуляризації, якщо 

очікувана виживаність у відносно доброму функціональному стані перевищує 1 рік): 
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1) перенесена фібриляція шлуночків (ФШ) або шлуночкова тахікардія (ШТ), що призвела до 

втрати свідомості або гемодинамічної нестабільності, незалежно від ФВ ЛШ, якщо тільки 

вказані порушення не були спричинені тимчасовою або оборотною причиною, тобто, напр., не 

у перші 48 год інфаркту міокарда (вторинна профілактика раптової серцевої смерті); 
2) постінфарктна систолічна дисфункція лівого шлуночка (ФВ ЛШ ≤35 %, яку оцінено через 

>40 днів після інфаркту та >3 міс. після потенційно проведеної коронарної реваскуляризації) 

у II-III ФК за NYHA, особливо у хворих з нсШТ при холтерівському дослідженні або 

індукованими при електрофізіологічному дослідженні ФШ/ нсШТ (первинна профілактика 

раптової серцевої смерті); 
3) систолічна дисфункція лівого шлуночка (ФВ ЛШ ≤35%) з інших, ніж ішемічна хвороба 

серця, причин, у II-III ФК за NYHA (первинна профілактика раптової серцевої смерті). 
4) безсимптомна систолічна дисфункція лівого шлуночка — постінфарктна (ФВ ЛШ ≤30 %, яку 

оцінено через >40 днів після інфаркту серця та через >3 міс. після потенційно проведеної 

коронарної реваскуляризації) або зумовлена іншими, ніж ішемічна хвороба серця, причинами 

(ФВ ЛШ ≤30 %, оцінювана через ≥3 міс. від початку проведення оптимальної фармакотерапії) 

— первинна профілактика раптової серцевої смерті. 
У наведених ситуаціях, якщо водночас існують показання до СРТ, замість імплантації самого 

ІКД перевага надається імплантації пристрою, який одночасно має обидві функції: як СРТ так 

і IКД (СРТ-ІКД). 
У хворих із показаннями до IКД можна застосувати аміодарон: 
1) на період очікування на процедуру; 
2) якщо процедура не проводиться, незважаючи на наявність показань; 
3) після імплантації IКД, якщо, незважаючи на перепрограмування пристрою, часті електричні 

розряди й надалі знижують комфорт життя хворих (зважте проведення спроби абляції 

аритмогенного вогнища). 
3. Коронарна реваскуляризація: показана пацієнтам з ХСН, що розвинулась внаслідок 

ішемічної хвороби серця, які кваліфікуєтся до такого лікування, особливо при наявності 

стенокардії. Якщо стенокардичного болю немає, визначте показання для реваскуляризації на 

підставі виявлення ішемізованого життєздатного міокарда, який кровопостачається коронарною 

судиною, щодо якої реваскуляризація є викональною. 
4. Якщо консервативне лікування та потенційні реваскуляризація і електротерапія неефективні 

→ зважте трансплантацію серця; у період очікування на трансплантацію можна тимчасово 

застосовувати пристрої, що підтримують роботу лівого шлуночка. 
РЕАБІЛІТАЦІЯ 
Рекомендується участь у програмах інтервальних тренувань або тренувань з незмінним 

навантаженням для хворих із ХСН, незалежно від рівня ФВ ЛШ, якщо клінічний стан хворого 

стабільний, а фізична активність не призводить до значного виснаження чи маніфестації інших 

симптомів ХСН. Ізометричні вправи не рекомендуються. 
ПРОГНОЗ 
При систолічній ХСН прогнозована річна летальність становить 10–15 %, при діастолічній ХСН 

— 5–8 %, а при безсимптомній систолічній дисфункції лівого шлуночка — ≈5 %. Причина до 50 

% смертей у хворих із ХСН — раптова зупинка кровообігу (раптова серцева смерть), причому 

даний відсоток є вищим при слабко вираженій симптоматиці. У групі хворих віком >65-ти років 

схожий ризик смерті при обидвох формах ХСН. У зв'язку з вираженою коморбідністю хворі 

з ХСН зі збереженою ФВ ЛШ частіше знаходяться на стаціонарному лікуванні  і частіше 

помирають внаслідок інших, ніж кардіоваскулярні, причин. Покращення прогнозу при 

систолічній ХСН виявлено: 
1) у хворих, які приймають ІАПФ або БРА (вплив на летальність є неоднозначним, ймовірно 

є слабшим, ніж у випадку ІАПФ), β-блокатори, антагоніст альдостерону, ARNI, 

у афроамериканців, які вживають гідралазин з ізосорбіду динітратом (монотерапія діуретиками 

не впливає на прогресування захворювання); 
2) у хворих після застосування СРТ або імплантації ІКД, а також в окремих групах хворих після 

коронарної реваскуляризації. 
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Тема 4. Симптомокомплекс захворювань системи органів дихання. Бронхіальна астма. 

Пневмонія. 
Система органів дихання складається з носових ходів, гортані, трахеї, бронхів, легенів і плеври 

(сполучнотканинною оболонки, що покриває легені). Органи дихання забезпечують 

надходження в організм кисню, його потрапляння в кров і виділення з організму вуглекислого 

газу. Від необхідного обсягу кисню залежить функціонування і життєдіяльність усіх органів. 
Крім функції доставки в організм кисню, органи дихання беруть участь в терморегуляції, нюху, 

голосоутворенню, зволоженню вдихуваного повітря, синтезі гормонів, ліпідному і водно-
сольовому процесах. Органи дихання виконують захисну (імунну) функцію організму від 

негативного впливу на нього зовнішнього середовища: холоду, пилу, вірусів, бактерій, грибка 

та ін. 
Основні захворювання органів дихання — бронхіт, пневмонія, хронічне обструктивне 

захворювання легенів, бронхіальна астма, бронхоектатична хвороба, інтерстиціальні 

захворювання легенів, респіраторний дистрес-синдром, плеврит і тромбоемболія легеневої 

артерії. 
Причини розвитку захворювань органів дихання 

Виникненню хвороб органів дихання сприяє екологічна обстановка. Збільшення виробничих 

підприємств, кількості автомобілів, вирубка дерев, щорічне підвищення температури на Землі, 

посухи, провальні наукові випробування та інші несприятливі фактори з року в рік погіршують 

екологічну ситуацію в світі. Крім того, через погіршення якості харчування, імунна система 

багатьох людей ослаблена, тому люди все частіше і частіше хворіють. 
Інфекційна — віруси, бактерії, гриби, потрапляючи в організм, можуть викликати запальні 

захворювання органів дихання (бронхіт, пневмонію). 
Алергічна — безліч алергенів (пилкові, харчові, побутові тощо), з якими ми щодня 

контактуємо, сприяють розвиток реакції організму на деякі алергени, і як наслідок захворювань 

органів дихання (бронхіальна астма). 
Аутоіммунна — іноді в організмі відбувається збій, і він починає виробляти речовини, 

спрямовані проти власних клітин (ідеопатичний гемосидероз легенів). 
Спадковий фактор — схильність до розвитку деяких захворювань може полягати в спадковому 

апараті (генах). Спадковий фактор відіграє роль у розвитку ідіопатичного фиброзирующего 

альвеолита. 
Спосіб життя людини. Куріння, зловживання алкоголем, трудоголізм. Багато хто з нас 

ставляться до категорії «офісних» працівників, які цілими днями сидять на одному місці, в 

переповнених людьми кабінетах, дихають повітрям «з кондиціонера», вдихають в легені 

частинки фарб, що виділилися в результаті роботи ксероксів і сканерів. 
Скупченість людей в одному приміщенні (особливо погано провітрюваному) сприяє зростанню 

ризику «підчепити» ГРВІ, бронхіт або пневмонію. Кондиціонювання повітря (охолодження або 

нагрівання) сприяє тому, що мікроорганізми розмножуються і поширюються в приміщенні, 

викликаючи інфекційно-запальні захворювання (бронхіт, пневмонію, ГРВІ, астму). Ксерокси і 

принтери також сприяють зниженню захисних сил організму, провокують розвиток алергічних 

захворювань, бронхіту і бронхіальної астми. 
Звернення до лікаря зазвичай відбувається при появі характерних симптомів хвороб органів 

дихання: сухого або вологого кашлю, задишки у стані спокою або при фізичному навантаженні, 

нападів ядухи, болю в грудній клітці, підвищенні температури тіла. Нерідко хвороби органів 

диханняє випадковими знахідками при рентгенологічному обстеженні. Запідозрити те чи інше 

захворювання органів дихання можна вже на підставі скарг і аускультативної картини легень. 

Лікування хвороб легенів спрямоване на розрідження мокротиння, зменшення її кількості і 

полегшення евакуації з бронхіального дерева, розширення бронхів, зняття спазму бронхіальних 

м’язів, зняття запального процесу в бронхо-легеневійсистеми, нормалізацію газообміну в 

легеневій тканині. Найпростішими заходами профілактики хвороб легень є відмова від паління, 

здоровій спосіб життяі проходження планового огляду у терапевта одинраз на рік. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ДИХАННЯ 

Бронхіт — запальне захворювання, що характеризується ураженням бронхів. Основний 

симптом бронхіту — кашель. Бронхіт може бути гострим і хронічним. Хронічний бронхіт 

діагностують в тому випадку, якщо кашель з виділенням мокротиння спостерігається не менше 

трьох місяців на рік протягом двох років і більше. (детальніше) 

https://tkoz.sumy.ua/chim-nebezpechnij-kashel/
https://tkoz.sumy.ua/chim-nebezpechnij-kashel/
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Пневмонія  — гостре інфекційно-запальне захворювання, при якому вражається легенева 

тканина, в запальний процес втягуються  альвеоли, і вони наповнюються рідиною. Причиною 

цього захворювання можуть бути  різні  збудники (віруси, бактерії, гриби). Пневмонія — 
захворювання, що характеризується важким перебігом. Поряд з загальним інтоксикаційними 

симптомами (підвищення температури тіла, загальна слабкість) при пневмонії спостерігається 

кашель, ядуха, біль у грудній клітці. (детальніше) 
Бронхіальна астма — хронічне запальне захворювання дихальних шляхів з алергічним 

компонентом. У ході захворювання порушується прохідність бронхів, може звужуватися 

їхній  просвіт. Бронхіальна астма проявляється припадками ядухи, кашлем, утрудненим 

диханням,  хрипами. (детальніше) 
Хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ) — запалення бронхів неалергічної природи, 

при якому відбувається звуження бронхів, внаслідок чого порушується нормальний газообмін в 

організмі. Основні симптоми ХОЗЛ — кашель вз виділенням мокротиння  і ядуха. (детальніше) 
Профілактика хвороб органів дихання.  

 загартування організму з метою зробити його менш сприйнятливим до зовнішніх 

впливів; 
 тепло замотуйте шию шарфом у холодну погоду; 
 не дихати через рот; 
 раціональне харчування (споживання, особливо в зимово-весняний період, овочів та 

фруктів з високим умістом вітаміну С); 
 слід вживати часник і цибулю, бо ці рослини виробляють речовини (фітонциди), які 

пригнічують діяльність мікроорганізмів; 
 пити лише кип’ячене молоко, м’ясо споживати добре термічно обробленим; 
 дотримання режиму праці та відпочинку; 
 уникнення шкідливих звичок, зокрема відмова від куріння тощо; 
 при появі ознак застуди, утрудненого носового дихання ефективними є 

 фізіопрофілактичні заходи, зокрема промивання порожнини носа розчином морської 

солі (0,5 ч. л. на 1 склянку води), настоями кори дуба, польового хвоща, звіробою тощо; 
 виконання спеціальних дихальних вправ, які сприяють укріпленню дихальних м’язів, 

відновленню правильного механізму носового дихання, і позбавлення звички дихати 

через рот; 
 щеплення проти туберкульозу, грипу, дифтерії; 
 систематичний медичний огляд (флюорографічні обстеження); 
 уникати використання алергенних речовин; 
 санітарно-гігієнічні заходи (провітрювати приміщення, вологе прибирання,  дихати 

носом, мити руки, при кашлі прикривати рот); 
 соціальна профілактика (у час епідемії уникати людних місць, одівати марлеві  пов’язки, 

збільшувати зелені насадження). 
 
Тема 5. Основна симптоматологія захворювань органів системи травлення. Виразкова 

хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки. 
Травна система — це система органів, куди надходить і де відбувається розщеплення їжі, з 

подальшим всмоктуванням речовин, необхідних для життєдіяльності організму, а також 

виведенням залишків перевареної їжі. Захворювання органів шлунково-кишкового тракту-це 

комплекс характерних, постійних або періодично виникаючих симптомів, що сигналізують про 

порушення в роботі системи травлення або окремого органу цієї системи, мають певну 

залежність від екзогенних, ендогенних і генетичних факторів. Вивченням захворювань органів 

травлення займається окремий розділ медичної науки-гастроентерологія. За статистичними 

даними захворювання шлунково-кишкового тракту займають друге місце за даними 

захворюваності в Росії. Серед причин, викликають дані захворювання особливо слід виділити 

неправильне харчування і стреси. Харчування визначає тривалість і якість життя людини. 
Сучасний ритм життя: 

1. «перекушування» на бігу, 
2. «фаст-фуд», 
3. зловживання алкоголем і постійні стреси на роботі і вдома здатні призвести до розвитку, 

як гострих процесів, так і хронічних захворювань. 

https://tkoz.sumy.ua/?p=2606&preview=true
https://tkoz.sumy.ua/?p=2606&preview=true
https://tkoz.sumy.ua/pamjatka-dlja-paciienta-z-bronhialnoju-astmoju/
https://tkoz.sumy.ua/pamjatka-dlja-paciienta-z-bronhialnoju-astmoju/
https://tkoz.sumy.ua/pamjatka-dlja-paciienta-z-hronichnim-obstruktivnim-zahvorjuvannjam-legen/
https://tkoz.sumy.ua/pamjatka-dlja-paciienta-z-hronichnim-obstruktivnim-zahvorjuvannjam-legen/
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Життя в сучасному суспільстві диктує свої правила, і наш організм намагається підлаштуватися 

під ці правила, відповідно, в першу чергу страждає одна з найважливіших систем організму-це 

система органів травлення. Коли страждає система травлення, відбувається взаємозалежне 

порушення в роботі інших систем організму, а значить порушення гомеостазу. Збереження 

сталості внутрішнього середовища організму є найважливішою умовою нормального обміну 

речовин в організмі, а отже здоров’я і пов’язаного з ним якості життя людини. Клінічна картина 

захворювань органів травної системи розрізняється за своїм перебігом в різних вікових групах, 

але завдяки різним дослідженням і впровадженням нових технологій у діагностиці захворювань 

шлунково-кишкового тракту, вдається поставити найбільш точний діагноз і надати грамотну 

медичну допомогу. Сучасні фармацевтичні препарати дозволяють отримати максимум ефекту і 

мінімум побічних дій при лікуванні захворювань органів шлунково-кишкового тракту. На 

виявлення і своєчасне лікування захворювань шлунково-кишкового тракту надають проведення 

профілактичних заходів. У цих заходах задіяні лікувально-профілактичні установи, що мають 

затверджену систему проведення профілактичних оглядів, а також за необхідності надання 

амбулаторного лікування. 
1. Етіологія захворювань травної системи 

Причинами захворювань шлунково-кишкового тракту є екзогенні, ендогенні фактори і 

генетичні. Первинні причини захворювання це: аліментарний фактор, до якого відносяться: їжа 

всухом’ятку (фаст-фуд), дуже гарячі страви, груба їжа, зловживання спеціями та прянощами, 

алкоголь і куріння, недоброякісна їжа, кваплива їжа, дефекти жувального апарату, 

безконтрольний прийом лікарських засобів (особливо саліцилатів, гормонів, препарату 

раувольфін), полютантів (екологія). До хвороб, що викликаються екзогенними факторами 

можна віднести: гострий і хронічний гастрит як з підвищеною, так зниженою кислотністю, 

гастроентерит, ентерит, гострий коліт, хронічний спастичний коліт, виразкова хвороба шлунка 

та дванадцятипалої кишки, злоякісні пухлини шлунка, жовчно-кам’яна хвороба, дискінезії 

жовчно-вивідних шляхів, алкогольний гепатит і цироз печінки. 
Вторинні або ендогенні причини це-наявність антрального гелікобактера (кампіллобактеріі), 

цукровий діабет, тиреотоксикоз, анемія, ожиріння, гіповітамінози, хвороби нирок, інфекції, 

хвороби легенів, що протікають з ознаками тканинної гіпоксії, стресси.К таких захворювань 

належать гепатити, гастрити викликані helicobacter pylory, хронічний холецистит, панкреатит, 

слизова колька, РППУ, туберкульоз викликає гострик-дрібна нематода, довгою 10-12 мм 

(самка) і 2-2,5 мм (самець). ентеробіоз частіше хворіють діти дошкільного віку, так як 

зараження відбувається при проковтуванні зрілих яєць, що надходять через брудні руки. При 

попаданні яєць в шлунок і кишечник з’являються личинки, що підросли особини 

присмоктуються до стінок кишечника, а статевозрілі самки опускаються в пряму кишку і в 

нічний час виповзають назовні в область перианальних складок, відкласти яйця, цим 

викликаючи свербіж в цій області. 
До третьої  групи причин відносяться генетичні і аномалії развітія.Ето вади розвитку 

стравоходу, доброякісні пухлини стравоходу і шлунка, аномалії розвитку підшлункової залози 

(кістозний фіброз підшлункової залози), вроджена гіпоплазія підшлункової залози (ізольований 

дефіцит ліпази підшлункової залози або синдром Швахмана-бодіана). 
Найчастіше захворювання шлунково-кишкового тракту виникають при сукупності ендогенних і 

екзогенних факторів. 
2. Синдроми і симптоми 

У клінічній картині захворювань органів травної системи можна виділити симптоми і 

синдроми, характерні як для всіх захворювань органів травлення, так і характерні тільки для 

певного захворювання. Найбільш поширений симптом будь-якого захворювання органів 

травлення-це біль. p> За характером виділяють такі її види: 
-вісцеральна біль — постійний тупий біль з дифузним поширенням по середній лінії живота; 
-соматична біль — гостра, локальна за своїм характером біль, що виникає в результаті гострих 

процесів у черевній порожнині, які зачіпають очеревину; иррадиирующая біль. p> По типу: 
-постійна (Ниючий біль викликається роздратуванням нервових елементів, закладених в 

слизовій оболонці і підслизовому шарі при запальних процесах); 
-періодична, в певні години — наприклад, біль натщесерце, нічна і біль — внаслідок 

гіперсекреції шлункового соку, спазму воротаря; 
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-схваткообразная біль виникає при спастичних скороченнях гладкої мускулатури порожнистих 

органів; 
-сезонні болю; 
-зв’язок больового синдрому з прийомом їжі (зменшення, збільшення, без змін), антацидних і 

спазмолітичних засобів, з хвилюваннями і фізичним напругою. 
При патології черевної стінки основними скаргами будуть являтся, болі в певних місцях, 

наявність грижовоговипинань, болі в них, нестійкі випорожнення, наявність розширених вен, 

наявність ран, синців. При патології черевної порожнини скарги на болі в животі, слабкість, 

нездужання, нудота, блювота, затримка стільця або пронос, сухість у роті, здуття живота, асцит, 

схуднення, серцебиття. Гастроентеральная патологія характеризується болями і почуттям 

тяжкості в епігастрії, правому підребер’ї, печією, нудотою, блювотою, диспепсією, пов’язаними 

з прийомами їжі, непереносимість деяких продуктів, слабкість, схуднення. Гастродуоденальний 

синдром буває гострий і хронічний. Гострий гастродуоденальний синдром протікає з клінічною 

картиною харчової токсикоінфекції: нудота, блювота харчовими масами без домішки жовчі, 

головний біль, слабкість, нездужання, гіпотонія і тахікардія. При пальпації живота 

спостерігається помірне напруження черевної стінки у верхньому поверсі черевної порожнини, 

без симптомів подразнення очеревини, біль в епігастрії та правому підребер’ї (больові 

симптоми Кохера, Боаса, Оппенховского). Існують больові діагностичні точки в області грудної 

клітини і живота, так звані паравертебральні точки Боаса на рівні 10-12 грудних хребців і точки 

Опенховского в області остистих відростків 8-10 грудних хребців-при виразковій хвороби, раку 

та іншої патології шлунка. Передня точка Боаса в місці перетину прямого м’яза живота та 

правої реберної дуги-при холециститі і виразці 12-палої кишки. Точки Мак-Бернея нижче пупка 

на 2 см і правіше на 1-2 см при мезадените і рефлекторному солярите, частіше при апендициті; 

в місці перехрещення лінії між пупком і крилом клубової кістки з прямою м’язом живота-прі 

апендициті. Точка Ортнера, по нижньому краю реберної дуги справа-прі захворюваннях 

печінки і жовчного міхура; точка Мюссе над ключицею, між ніжками грудинно-ключично-
соскоподібного м’яза, холецистит, поддіафрагмальний абсцес. Точка Гербста у поперечного 

відростка третього поперекового хребця зліва-при виразковій хвороби желудка.Точка Ланца на 

відстані 5см від правої переднє-верхньої ості клубової кістки на лінії, що з’єднує обидві ості-
при апендициті. Точка Мейо-Робсона по переднє-внутрішній поверхні нижньої третини лівої 

гомілки-прі гострих панкреатитах відзначається посилення болю в епігастрії. 
З практичної точки зору виділяють три основні форми ураження жовчовивідних шляхів: 

дисфункціональні розлади біліарного тракту, холецистит, жовчнокам’яну хворобу.  
При патології біліодігестівние системи виявляються: біль і відчуття тяжкості в правому 

підребер’ї, иррадиирующие в шию, праву руку і під лопатку; болі в епігастрії та лівому 

підребер’ї, иррадиирующие в пупок і спину; гіркота в роті, нудота, блювота, диспепсія, 

шкірний свербіж, иктеричность склер або жовтяниця, втрата апетиту, схуднення, асцит. 

Основними скаргами при колон-ректальної патології є: постійні або болі у животі, здуття 

живота, порушення стільця, тенезми, виділення слизу, крові, чорний стілець, хвороблива 

дефекація. 
3. Методи клінічного дослідження хворого 

До методів клінічного дослідження хворого відносять: опитування хворого, загальний огляд, 

рентгенологічне дослідження, радіоізотопні методи дослідження, лабораторні методи 

дослідження-дослідження крові, сечі, калу. При опитуванні хворого для з’ясування патології 

системи травлення з’ясовують: 
1.Аппетіт: підвищений, знижений, підвищений, перекручений (відраза до певного виду їжі). 
2.Насищаемость: звичайна, швидка, постійне відчуття голоду, повноти в шлунку.  
3.Жажда: відсутня, періодична, сухість у роті-постійна з угамуванням до скількох літрів на добу 

або періодична. 
4.Вкус під роті: звичайний, гіркий, кислий, з присмаком металу, втрата смаку.  
5.Ізжога: немає або є, пов’язана з прийомом їжі чи ні, які продукти викликають, періодичність, 

чи буває ночами, чим знімається. 
6.Тошнота, якщо вона є: постійна або періодична, час виникнення, чи пов’язана з прийомом їжі, 

дозволяється блювотою. 
7.Рвота, якщо вона є: пов’язана з нудотою чи ні, час її виникнення-до їжі, під час їжі, після їжі, 

через який час після їжі. Характер блювотних мас-застійної або прийнятої їжею, В«кавовою 
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гущеюВ», В«м’ясними помиямиВ», прожилками крові, згустками крові; чи приносить 

полегшення. 
8.Болевой синдром: час виникнення, характер больових відчуттів, локалізація, зв’язок з 

прийомом їжі. 
9.Характер стільця: стандартний, запор, рідкий стілець, скільки разів, колір, наявність домішок-
слиз, кров, шматочки неперетравленої їжі, при наявності кровотеч-до або після стільця, обсяг, 

вид крові. 
Основні лабораторні методи дослідження крові при захворюваннях шлунково-кишкового 

тракту-це загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, серологічне дослідження для 

діагности інфекційних захворювань органів травлення, бактеріологічні дослідження (посів 

проводиться на кілька середовищ одночасно). Загальний аналіз сечі призначається практично 

при будь-якому захворюванні. Біохімічний аналіз сечі частіше призначається при 

захворюваннях біліодігестівние системи (гепатити, холецистити, цироз печінки, панкреатит). 
Інструментальні методи дослідження являють собою розділ комплексного обстеження пацієнтів 

із захворюваннями органів травлення. Вони включають в себе рентгенологічні, ендоскопічні, 

ультразвукові, електрографічні і електрометричні способи обстеження пацієнтів. Залежно від 

характеру захворювання лікар призначає певне обстеження, що володіє найбільшою 

інформативністю в даному конкретному випадку. Інструментальні методи дослідження 

дозволяють характеризувати конкретні особливості морфології або функції досліджуваного 

органу. Призначення декількох інструментальних методів дослідження в програмі діагностики 

захворювань у одного пацієнта дозволяє розкривати всі сторони численних процесів, що 

відбуваються у формуванні захворювань досліджуваної системи, виявляти характер її 

функціональних та морфологічних взаємовідносин з іншими органами і тканинами. 
Від якості підготовки пацієнтів до проведення досліджень залежать достовірність і 

інформативність результатів рентгенологічних, ендоскопічних, ультразвукових та інших 

інструментальних методів дослідження органів травлення. 
Ендоскопічне дослідження шлунково-кишкового тракту. 

Ендоскопія — дослідження, яке полягає у безпосередньому огляді внутрішньої поверхні 

порожнинних або трубчастих органів-стравохід, шлунок, дванадцятипала, товста кишка, за 

допомогою особливих приладів — ендоскопів. Сучасні ендоскопи, використовуються для 

дослідження шлунково-кишкового тракту, являють собою гнучку трубку, забезпечену 
оптичною системою, в якій зображення і світловий пучок (для освітлення досліджуваного 

органу) передаються по нитках скловолокна — так звані фіброскопи .. Ендоскопія в 

гастроентерології використовується для дослідження стравоходу-езофагоскопія, шлунка-
гастроскопія, дванадцятипалої кишки-дуоденоскопія, прямої і сигмовидної кишок 

(ректороманоскопія), всієї товстої кишки-колоноскопія. Під час проведення ендоскопії 

можливо брати матеріал з поверхні слизової оболонки або шматочків тканини для 

гістологічного і гістохімічного дослідження, тобто проводити біопсію. Під час проведення 

ендоскопії можна провести також фотографування за допомогою спеціальних фотопріставок, 

цікавлять ділянок для документування виявлених змін, здійснювати запис на відеоапаратурі, і 

при необхідності простежити динаміку патологічних процесів або загоєння виниклих розладів 

при повторних ендоскопічних дослідженнях (наприклад, розвиток поліпів, хід рубцювання 

виразки шлунка) Найбільш точні інструментальні дослідження виконують за допомогою 

відеоскопу. 
Ультразвукова діагностика захворювань-ехографія, ехолокація, ультразвукове сканування, 

сонографія засновані на здатності ультразвукових хвиль частотою від 0,8 до 15 МГц, 

сфокусованих і спрямованих, частково відбиватися або поглинатися при проходженні через 

тканини і органи з різною щільністю. Відображені ультразвукові імпульси після їх 

перетворення в електричні реєструються на екрані електронно-променевої трубки. Зображення 

з екрану фіксують на фотоплівці. З допомогою ультразвукового дослідження (УЗД) можна 

визначити форми, розміри, положення, структуру різних органів черевної порожнини — 
печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, виявити пухлини, кісти, конкременти (камені), 

судинні розлади, пошкодження проток і інші захворювання. УЗД проводять у ранкові години, 

натщесерце. p> Рентгенологічне дослідження стравоходу, шлунка і кишечника дає можливість 

побачити й оцінити форму цих органів, їх положення, стан рельєфу слизової оболонки, тонус, 

перистальтику. Цей метод застосовують у діагностиці виразкової хвороби, пухлин шлунково-
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кишкового тракту, аномалій розвитку жовчнокам’яної хвороби. Важливе значення воно має і у 

виявленні ускладнень таких як: стеноз шлунку, пенетрація виразки, варикозне розширення вен 

стравоходу, доліхосігма, мегаколон, а також оцінки характеру функціональних 

расстройств.Рентгенологическое дослідження стравоходу, шлунка, дванадцятипалої, тонкої і 

товстої кишок проводять із застосуванням контрастної речовини — водної суспензії хімічно 

чистого сірчанокислого барія.Поглощая рентгенівські промені, сірчанокислий барій по мірі 

просування робить видимими всі відділи травної трубки. Рентгеноскопія стравоходу і шлунка, 

як правило, проводиться в ранкові години. Напередодні дня дослідження пацієнт не повинен 

щільно є. Схема кожного рентгенологічного дослідження шлунка завжди індивідуальна, вона 

залежить від стану пацієнта, характеру і локалізації патологічного процесу. Методи 

рентгенологічного дослідження стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки включають 

рентгеноскопію, оглядову і прицільну рентгенографію, виконувану при різних положеннях 

пацієнта. 
Самим простим методом рентгенологічного дослідження кишечника є спостереження за 

просуванням контрастної маси по тонкій і товстій кишці-пасаж. Це спостереження 

здійснюється в день рентгеноскопії шлунка і наступного дня, а за наявності затримки стільця і 

вЂ‹вЂ‹повільному просуванні барію по товстій кишці і на 3-й день. Рентгенологічне 

дослідження товстої кишки-іригоскопію проводять за допомогою контрастної клізми. 

Застосування іригоскопії дозволяє визначити форму, положення, стан слизової оболонки, тонус 

і перистальтику тих чи інших відділів товстої кишки і грає велику роль в розпізнаванні її різних 

захворювань — пухлин, поліпів, виразок, дивертикулів, кишкової непрохідності. 

Рентгенологічне дослідження жовчовидільної системи — Холецистографія і 

холангіографія.Данние методи засновані на здатності печінки виділяти з жовчю йодовмісні 

речовини, які після надходження в жовчні шляхи дають можливість отримати їх рентгенівське 

зображення. Холецистографія — рентгенологічне дослідження жовчного міхура з попередніми 

прийомом всередину рентгеноконтрастної седативний препарат типу білітраст, теленак, 

біліселектан, який поглинається печінкою і виділяється з жовчю. Потрапляючи в жовчний 

міхур, речовина частково в ньому концентрується протягом 12-16 ч.Для вивчення стану 

кровопостачання окремого органу вгастроентерологіі застосовують рентгенологічний метод 

дослідження судин, при якому вводиться рентгеноконтрастна речовина, а потім проводять 

серію знімків. Такий метод дослідження дозволяє діагностувати недостатність кровообігу 

органів травлення, пухлинні процеси та інші патологічні стани. 
Одним з сучасних методів є комп’ютерна томографія. За допомогою томографа отримують 

рентгенівські зображення органів і тканин на будь-якій глибині їх розташування. Також 

проводять радіоізотопні методи дослідження, засновані на концентрації радіоактивної речовини 

з подальшим скануванням досліджуваного органу. Такий метод дозволяє виявити і 

діагносціровать гепатит, цироз, новоутворення, патологічні процеси в підшлунковій залозі, 

порушення кровообігу печінки. 
електрометричного і електрографічні методи дослідження органів травлення проводять в 

лікарнях і поліклініках. Ці методи можна визначити в чотири групи. До першої відносяться 

методи, засновані на реєстрації електричних біопотенціалів, що виникають в процесі 
функціонування органів: шлунку — електрогастрографія, кишечника — 
електроінтестінографія. Цим методом визначають стан перистальтики органу. Друга група 

методів-реєстрація опору тканини органів або слизових оболонок проходить через неї 

електричному струму- реографія. Дозволяє отримати інформацію про стан кровообігу 

досліджуваного органу. Третю групу методів становлять прилади, пристрої та способи 

радіотелеметричної системи, яка дозволяє вивчати фізіологічні процеси в шлунково-кишковому 

тракті людини в природних умовах життєдіяльності. Установка для радіотелеметрична 

дослідження травного тракту людини складається з радіопередавача-радіопілюля, радіокапсули, 

ендорадіозонд, проковтує пацієнтів перед дослідженням, приймальні антени, радіоприймача і 

реєструючого приладу-самописця. Радіокапсули, проходячи по шлунково-кишковому тракту, 

випромінює радіосигнали відповідно до зареєстрованими нею параметрами кислотності, тиску, 

температури. Ці радіосигнали, прийняті від радіокапсули спеціальною антеною, передаються в 

спеціальний прилад -Радиотелеметрические установку, яка реєструє їх на рухому паперову 

стрічку або в пам’ять комп’ютера. До четвертої групи можна віднести фоногастрографію і 
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фоноінтестінографію-запис звуків в шлунку і кишечнику. Методи спрямовані на виявлення 

розладів рухової функції травного тракту. 
4. Невідкладні стани й екстрена допомога 

Як правило невідкладна допомога базується на Посіндромная допомоги, тобто не постановці 

остаточного діагнозу, а виявленню синдромів, характерних для певного захворювання і для 

постановки попереднього діагнозу. Основними синдромами, вимагають невідкладної допомоги 

при захворюваннях органів травлення є: геморагічний синдром (кровотечі з розширених вен 

стравоходу, шлунково-кишкова кровотеча); синдром коматозних станів при печінковій комі, 

яка може бути при вірусному гепатиті, цирозі печінки, отруєння; синдром діареї 

неінфекційного походження; синдром болю в животі або В«гострий живітВ», виникає при 

апендициті, гострої кишкової непрохідності, гострому панкреатиті, обмеженні грижі, гострому 

холециститі, пробиття виразці шлунка і 12-палої кишки, тромбоемболії мезентеріальних судин; 

синдром жовтяниці; синдром пошкоджень органів черевної порожнини при закритій травмі 

живота з пошкодженням порожнистих органів, закритої травмі живота з пошкодженням 

паренхіматозних органів. 
Невідкладна допомога при шлунково-кишкових кровотечах. 

Положення хворого лежачи на спині, при великій крововтраті-підняти ноги, холод на живіт, в/в 

або в/м етамзілат 12,5% 2-4мл, адроксон 0,025% 1-2 мл в/м, дітям 0,3-0,5 мл, амінокапронову 

кислоту всередину по 1ст ложці повторно. Обов’язкова госпіталізація. Для боротьби з 

гіповолемією піменяют плазмозаміщуючі розчини: поліглюкін, реополіглюкін. Симптоми 

кровотечі з розширених вен стравоходу: розширені судини на передній стінці грудей і живота, 

кровотеча з рота, жовтяниця, телеангіектазії на шкірі, асцит, збільшена селезінка. печінку. При 

кровотечі з розширених вен стравоходу застосовують етамзілат 12,5% в/в, амінокапронову 

кислоту 5% 100мл в/в, виклик реанімаційної спецбригади-зупинка кровотечі спеціальним 

зондом з роздувне балончиком. При закритій травмі живота загальний стан важкий, блювота 

часта з домішкою крові при розривах шлунка ,12-палої кишки, живіт звичайної форми, при 

пальпації різко-болючий, доскообразное напруга м’язів живота, ослаблення кишкових шумів. 

Необхідно транспортувати хворого на ношах у травматологічне відділення. Станом, що вимагає 

невідкладної допомоги є печінкова кома. Симптомами її є млявість або збудження, судоми, 

жовтушність склер, шкіри. темна сеча, збільшення або зменшення печінки, посилений 

судинний малюнок на передній черевній стінці, асцит, носове кровотеча, дихання Куссмауля, 

брадикардія, зниження артеріального тиску. Тактикою є госпіталізація в реанімаційне 

відділення. Ще одне невідкладне стан-це проривна виразка шлунка і 12-палої кишки, 

характеризується різким болем в епігастрії або правому підребер’ї, іррадіація болю в 

підключичну область, лопатку, поширюється по всьому животі. Може виникнути блювота при 

розвитку перитоніту. Показана екстрена госпіталізація в хірургічне відділення. p> Важливо 

запам’ятати, що при виникненні будь-яких невідкладних станів показана термінова 

госпіталізація. 
5. Профілактика та принципи лікування 

Принципи лікування органів травної системи зводяться до виключення причин і факторів 

ризику або зменшення їх впливу, а також усунення їх наслідків. Лікування 

гастроентерологічної патології завжди тривалий і систематичне. Забороняється алкоголь, 

куріння, необхідно дотримуватися режиму прийому їжі. Призначається дієта в залежно від 

захворювання. Розроблено спеціальні дієти при різних захворюваннях, так звані медичні 

лікувальні столи. При лікуванні виразкової хвороби шлунка і 12-палої кишки призначається 

стіл № 1,1 а, 1б; при хронічних, гострих гастритах, ентеритах показаний стіл № 2; при запорах 

стіл № 3; при захворюваннях кишечника з діареєю стіл № 4; при захворюванні печінки і жечних 

шляхів стіл № 5.В терапії виразкової хвороби шлунка і 12-палої кишки, ерозивно езофагіті 

застосовують високотехнологічну групу препаратів-інгібіторів протонного насоса. Їх 

призначають для усунення болю і диспепсичних явищ. До цих препаратів відносяться-
рабепразол, лансопразол. Також в терапії захворювань шлунково-кишкового тракту 

застосовують блокатори Н2-рецепторів (ранітидин), антибіотики, вісмуту субсаліцілат. 

Профілактика захворювань травної системи включає перш за все дотримання режиму 

харчування і виключення з харчування жирної, гострої, копченої, сильно солоної, смаженої їжі. 

При наявних хронічних захворюваннях показано амбулаторне спостереження, огляд терапевтом 

1-2 рази на рік і профілактичне лікування в санаторії. Звичайно важливу роль у виявленні 



 

34 

різних патологій грають планові медичні огляди. Медико-соціальна допомога у підліткових 

кабінетах, проведення бесід з пдлітками на тему здорового способу життя та відмови від 

шкідливих звичок також застосовується в системі профілактики захворювань. 
Висновок 
Тема захворювань органів травлення дуже актуальна в сучасному світі. Знаючи етіологію 

захворювань і виникають у зв’язку з цим зміни в організмі, розроблені методи діагностики, а 

також розробляються і проводяться різні клінічні дослідження медичних препаратів для 

найбільш якісної терапії в гастроентерології. Завдяки новим сучасним знанням і методам 

діагностики, ведеться найбільш ефективна профілактична робота з населенням для зменшення 

виникнень захворювань органів шлунково-кишкового тракту, а також виявлення цих 

захворювань на ранніх стадіях їх розвитку. 
 
Тема 6. Хронічний гепатит. Цироз печінки. 
Стан, при якому внаслідок генералізованого пошкодження паренхіми печінки розвивається 

фіброз та заміна нормальної архітектоніки органу на структурально аномальні регенераційні 

вузлики → зменшується кількість функціонуючої паренхіми → розвиваються порушення 

функції печінки та структури судинної системи, що призводить до портальної гіпертензії 

(підвищення тиску у портальній вені >12 мм рт. ст.; у нормі ≤10 мм рт. ст.). Портальна 

гіпертензія призводить до розвитку порто-системного колатерального кровообігу (у районі 

стравоходу, ануса та передньої черевної стінки), спленомегалії та гіпереспленізму, асциту 

та портальної гастропатії. Цироз становить кінцеву стадію багатьох хронічних захворювань 

печінки. 
Причини: алкогольна хвороба печінки, вірусний гепатит В, D або C, аутоімунний гепатит, 

метаболічні захворювання (гемохроматоз, хвороба Вільсона-Коновалова, дефіцит α1-
антитрипсину, муковісцидоз, пізня шкірна порфірія, галактоземія, вроджена тирозинемія, 

глікогенози [тип ІІІ і ІV], вроджена геморагічна телеангіектазія, гіпервітаміноз А, 

абеталіпопротеїнемія, НАСГ), хвороби жовчних шляхів (непрохідність позапечінкових жовчних 

шляхів, непрохідність внутрішньопечінкових жовчних шляхів, первинний біліарний цироз 

печінки, первинний склерозуючий холангіт), порушення венозного відтоку (венооклюзивна 

хвороба печінки, синдром Бадда-Кіарі, правошлуночкова серцева недостатність), 

ЛЗ(метотрексат, метилдопа, аміодарон), токсини, обхідні кишкові анастомози (при лікуванні 

ожиріння), криптогенний цироз (невідома причина). 
КЛІНІЧНА КАРТИНА ТА ТИПОВИЙ ПЕРЕБІГ 
Клінічні симптоми залежать від тривалості захворювання, кількості функціонуючої печінкової 

паренхіми, порушень портального кровообігу та призначеного лікування. У 30–40 % хворих 

цироз печінки протікає повністю безсимптомно та діагностується випадково. Цироз без 

симптомів порушення метаболічної функції та ускладнень портальної гіпертензії називається 

компенсованим. 
1. Загальні симптоми: загальна слабкість та швидка втомлюваність (довший час головний 

та єдиний суб'єктивний симптом), субфебрильний стан, втрата апетиту, зменшення маси тіла, 

характерний силует (вигляд «каштанового чоловічка» — худі нижні та верхні кінцівки з причин 

м'язової атрофії та збільшена окружність живота), болісні м'язові спазми (особливо надокучливі 

вночі), свербіж. 
2. Шкірні зміни: жовтяниця, зірчасті гемангіоми (т. зв. судинні павуки), телеангіектазії, 

еритема долонь та підошов, гіперпігментація шкіри, лейконіхія, ксантелазми, випадіння волосся 

на грудній клітці та під пахами у мужчин, гірсутизм, розширені вени колатерального кровообігу 

на шкірі черевної стінки («голова Медузи Горгони»); коли розвинеться геморагічний діатез (в 

основному внаслідок порушеного синтезу гепатоцитами факторів згортання крові 

та тромбоцитопенії), спостерігаються петехії (а також кровотечі з ясен і носа, крововиливи до 

слизових оболонок). 
3. Порушення травної системи: метеоризм, нудота та блювання, вигладження язика, набряк 

слинних залоз (у деяких хворих), поболювання в правому підребер'ї, спленомегалія (≈60 % 

хворих), гепатомегалія з відчутною вузловатою поверхнею (тільки у деяких хворих; печінка 

типово зменшена і глибоко захована під реберною дугою), асцит, грижі передньої черевної 

стінки (найчастіше, пупкова грижа). 
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4. Порушення репродуктивної системи: гіпогонадизм (зниження лібідо, порушення 

менструального циклу та безпліддя, у мужчин — атрофія яєчок) і фемінізація (гінекомастія, 

судинні павуки, пальмарна еритема, зміна характеру оволосіння). 
5. Типовий перебіг: цироз печінки є прогресуючим захворюванням та з часом розвиваються 

лабораторні та клінічні симптоми декомпенсації. Класифікація Чайлда-П'ю ступеню 

печінкової недостатності у перебігу цирозу печінки →табл. 7.12-1. Прогрес захворювання від 

раннього етапу, що можливо виявити виключно при гістологічному дослідженні, до важкої 

печінкової недостатності має різну тривалість і залежить від етіології та лікування, що 

застосовується. Від моменту появи перших симптомів декомпенсації 5 років виживають 45 % 

хворих, а 10 років — 10–20 %. 
Таблиця 7.12-1. Класифікація печінкової недостатності Чайлда-П'ю 

Оцінюваний параметр Пункти за ступенем тяжкості 

1 2 3 

енцефалопатія немає стадія 1–2 стадія 3–4 

асцит немає помірний [невеликий 

транзиторний асцит] [легко 

піддається лікуванню] 

напружений [великий 

торпідний асцит] [важко 

піддається лікуванню] 

білірубін (мг/дл 

[мкмоль/л]) у ПX 
<2 
(<35) 
<4 
(<70) 

2–3 (35–50) 
4–10 (70–170) 

>3 (>50) 
>10 (>70) 

альбуміни (г/дл) >3,5 2,8–3,5 <2,8 

протромбіновий час 

(кратність збільшення) 
1–4 5–10 >10 

загальна пунктація 5–6 7–9 10–15 

результат по шкалі 

Чайлда-П'ю 
А В С 

компенсований цироз печінки: хворий у класі А, немає показів до трансплантації 
декомпенсований цироз печінки: хворий в класах В і С, покази до трансплантації 
ПX — первинний холангіт (PBC — primary biliary cholangitis) 

ДІАГНОСТИКА 
Допоміжні дослідження 
1. Аналіз крові: 
1) загальний аналіз крові — тромбоцитопенія (інколи перший та єдиний лабораторний 

симптом цирозу печінки), анемія (дуже часто, зазвичай макроцитарна), лейкопенія; 
2) біохімічний аналіз крові — підвищення активності АЛТ і АСТ (зазвичай, АСТ >АЛТ; при 

цирозі без активного гепатиту та в термінальній стадії може бути в нормі), ЛФ (2–3 рази; 

зазвичай при холестатичних захворюваннях печінки), ГГТ (ізольоване підвищення свідчить про 

алкогольну етіологію); зменшена активність холінестерази; гіпергамаглобулінемія (зазвичай 

поліклональна), гіперглікемія (часто), гіпертригліцеридемія (особливо при алкогольному 

цирозі), гіперхолестеринемія (при холестатичних захворюваннях печінки), підвищена 

концентрація АФП (при цирозі з високою запальною активністю; величини >200 Од/мл 

вказують на гепатоцелюлярну карциному); при декомпенсованому цирозі: гіпербілірубінемія 

(як правило, з перевагою кон'югованого білірубіну; не змінюється або повільно наростає, 

зазвичай не досягає високих величин, за винятком холестатичних захворювань печінки), 

гіпоальбумінемія, підвищення концентрації аміаку в сироватці крові, гіпоглікемія (може 

свідчити про виражену печінкову недостатність, бактерійне інфікування або гепатоцелюлярну 

карциному), гіпонатремія, гіпо- або гіперкаліємія; 
3) коагулограма — видовження ПЧ; один з найбільш чутливих показників ефективності 

функції гепатоцитів, випереджує усі інші симптоми метаболічної декомпенсації та має 

прогностичне значення. 
2. Візуалізаційні дослідження: виконуються з метою виявлення вогнищевих змін (рак), 

визначення розмірів та форми органу, розпізнавання стеатозу, супутнього до цирозу, та оцінки 

https://empendium.com/ua/table/B27.7.12-1.
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симптомів портальної гіпертензії і кровообігу у печінкових судинах. УЗД — типова гіпертрофія 

лівої долі та хвостатої долі, зменшення правої долі та нерегулярний поліциклічний контур краю 

печінки. Ознаки портальної гіпертензії: розширення портальної вени >15 мм з однофазовим або 

зворотним напрямком кровообігу та наявність колатерального кровообігу, особливо у лівій 

шлунковій, селезінковій та пупковій венах, та спленомегалія (симптом слабо специфічний). 

Часто збільшення жовчного міхура і потовщення його стінки та холелітіаз. Гепатоцелюлярна 

карцинома, зазвичай, є гіпоехогенною вогнищевою зміною (якщо діаметр >2 см, то ймовірність 

раку становить ≈95 %). КТ — немає переваг над УЗД, за винятком підозри на гепатоцелюлярну 

карциному. 
3. Ендоскопічне обстеження: езофагогастродуоденоскопія виконується рутинно з метою 

діагностики варикозно розширених вен стравоходу, портальної гастропатії або виразок. 
4. Гістологічне дослідження біоптату печінки: основа діагностики цирозу і його причин 

та оцінки заавансованості захворювання печінки; не завжди є необхідним. Виявляються 

регенераційні вузлики (дрібні, великі або змішані), фіброз у 4-ій стадії та зміни, характерні для 

хвороби, яка є причиною цирозу. 
5. Еластографія: являється альтернативою біопсії печінки для кількісної оцінки фіброзу 

(найкраще валідована у випадку інфікування HCV). 
Діагностичні критерії 
Гістологічна картина біоптату печінки. У випадку декомпенсованого цирозу печінки, очевидна 

причина та клінічна картина і типові зміни при лабораторних дослідженнях є достатніми для 

постановки діагнозу. 
Диференційна діагностика 
У фазі компенсації цирозу печінки слід проводити диференційну діагностику з іншими 

хронічними захворюваннями. При декомпенсації диференціювання вимагають окремі симптоми 

захворювання, в залежності від клінічної картини, у т. ч. жовтяниця →розд. 1.16, асцит →розд. 

1.2, портальна гіпертензія (причини: надпечінкова — тромбоз портальної вени або селезінкової 

вени, компресія ззовні на портальну вену [пухлини, заочеревинний фіброз], вроджені вади 

портальної вени; внутрішньопечінкові [крім причин цирозу] — венооклюзивне захворювання 

печінки, вогнищева вузлова гіперплазія, шистосомоз, саркоїдоз; постпечінкові — синдром 

Бадда-Кіарі, тромбоз нижньої порожнистої вени, констриктивний перикардит, рестриктивна 

кардіоміопатія) і печінкова енцефалопатія →нижче. 
ЛІКУВАННЯ 
1. При компенсованому цирозі печінки слід порекомендувати абсолютну відмову від 

алкоголюі куріння та збалансовану (без виключення конкретних продуктів) дієту з вмістом 

білка ≈1 г/кг м. т./добу. Пізній прийом легкої їжі, яка складається з вуглеводів, протидіє 

нічному глюконеогенезу з розпаду білків, і таким чином гіпотрофії. У пацієнтів із гіпотрофією 

може бути корисним прийом із їжею рідких харчових добавок готові харчові суміші aбо 

застосування впродовж тиж тотального парентерального харчування. Немає потреби 

у суплементації метіоніну, ані застосування т. зв. гепатопротекторів, чи препаратів 

розгалужених амінокислот (за винятком випадків, у яких необхідно обмежити добовий прийом 

білка).  
2. Етіологічне лікування в залежності від етіології цирозу. 
3. Симптоматичне лікування: 
1) гіпонатріємія з гіперволемією — є ознакою гіпергідратації; безсимптомна не вимагає 

лікування; обмеження прийому рідини при натріємії <125 ммоль/л, суплементація натрію при 

тяжкій (<110 ммоль/л) або симптоматичній гіпонатріємії; 
2) гіпонатріємія з гіповолемією — вимагає трансфузії 0,9 % NaCl та лікування причини, 

найчастіше — відміни діуретиків (протипоказані при натріємії <120 ммоль/л); 
3) порушення гемостазу — зазвичай, не вимагають лікування, якщо не виникають кровотечі 

(оскільки синтез антикоагулянтних факторів є пошкодженим на схожому рівні, як синтез 

прокоагулянтних факторів, то гемостаз зберігає рівновагу, а навіть спостерігається тенденція до 

венозного тромбозу, особливо у старших осіб); пацієнтам із тромбозом портальної вени все 

частіше призначають варфарин; 
4) гіперглікемія та цукровий діабет — зазвичай, тільки дієта, рідше — інсулінотерапія. 
4. Лікування ускладнень →нижче. 

https://empendium.com/ua/chapter/B27.I.1.16.
https://empendium.com/ua/chapter/B27.I.1.2.
https://empendium.com/ua/chapter/B27.I.1.2.
https://compendium.com.ua/uk/akt/87/3251/warfarinum
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5. Інші методи неспецифічної терапії: неселективні β-блокатори при первинній і вторинній 

профілактиці кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу (→розд. 7.12); антибіотики для 

попередження розвитку ускладнень, пов’язаних із транслокацією бактерій із ШКТ (→розд. 

7.12); статини, напр., сімвастатин 20–40 мг/добу (зменшує портальну гіпертензію). 

Рекомендується вакцинація проти вірусного гепатиту A і B, грипу і пневмококів. 
6. Трансплантація печінки є основним методом лікування декомпенсованого цирозу печінки. 
МОНІТОРИНГ 
1. Слід призначити регулярний контроль з метою нагляду за утриманням від алкоголю 

та раннього виявлення ускладнень цирозу. 
2. У фазі компенсованого цирозу необхідно контролювати кожні 3–6 міс. активність 

амінотрансфераз, ЛФ і ГГТ, ПЧ, концентрацію альбуміну, білірубіну та АФП. Кожні 6 міс. — 
УЗД з метою виявлення асциту або вогнищевих змін у печінці. Ендоскопічні обстеження 

повторюють з періодичністю 1–3 роки, в залежності від наявності та ступеню варикозно 

розширених вен стравоходу. 
УСКЛАДНЕННЯ 
1. Асцит: найчастіше і одне з найбільш ранніх ускладнень цирозу. Патомеханізм комплексний; 

головні чинники — це затримка натрію та води нирками, портальна гіпертензія, 

гіпоальбумінемія. Клінічна картина, класифікація тяжкості, діагностика та диференціальна 

діагностика →розд. 1.2. 
Лікування: 
1) у хворих з цирозом без асциту не слід обмежувати прийому рідини та натрію ані не 

застосовувати діуретиків з метою запобігання його виникнення; 
2) асцит 1 і 2 ступеня → розпочинайте від обмеження натрію у дієті <2 г/добу (<88 

ммоль/добу). Якщо ефекту немає → слід розпочати прийом діуретиків: спіронолактону 100 мг 

та фуросеміду 40 мг 1 × на день вранці; якщо через 4–5 днів немає ефекту (зменшення маси тіла 

на 0,3–0,5 кг/добу у випадку ізольованого асциту або 0,8–1,0 кг/добу, якщо співіснують 

периферичні набряки) → слід збільшувати дози (спіронолактону до 400 мг/добу, фуросеміду до 

160 мг/добу). Після регресії асциту слід продовжувати дієту з обмеженням натрію, вживання 

рідин ≈1,5 л/добу та утримувати дозу діуретиків на рівні, що забезпечує від повторного 

накопичення рідини (контроль маси тіла кожні 1–2 дні). 
3) асцит 3 ступеня → лікувальний лапароцентез →розд. 24.11. Процедуру можна часто 

повторювати і вона є відносно безпечною, за умови належного наповнення судинного русла 

(найкраще розчином альбумінів 8–10 г на 1 л евакуйованої рідини), якщо виведено >4–5 л 

асцитичної рідини. Парацентез є методом вибору у хворих з гіпонатріємію, що не піддається 

корекції. З метою профілактики повторного накопичення асцитичної рідини слід застосувати 

діуретики та обмежувати введення натрію і рідин →вище. 
4) резистентний або рецидивуючий асцит →TIPS, трансплатація печінки або перитонео-
венозний шунт. 
2. Спонтанний бактеріальний перитоніт (СБП): спостерігається у 10–30 % хворих із 

асцитом. Спричинений інфікуванням асцитичної рідини без визначеного джерела інфекції 

у черевній порожнині, ймовірно, внаслідок проникання бактерій з просвіту кишківника 

та порушеної антибактеріальної активності асцитичної рідини. Найчастіше (70 %) ізольовані 

бактерії: Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Enterobacter, Serratia, Klebsiella, 
Proteus, Pseudomonas. 
Клінічна картина: відносно рідко типові симптоми перитоніту (тобто лихоманка, озноб, 

розлитий біль у животі, симптоми подразнення очеревини, ослаблення перистальтичних 

шумів). Єдиним симптомом СБП може бути лихоманка, енцефалопатія невідомого генезу або 

септичний шок. У ≈10 % випадків — асимптоматичний перебіг. 
Діагностика: у всіх госпіталізованих хворих із асцитом рекомендується зробити діагностичний 

парацентез та аналіз асцитичної рідини →розд. 27.6, включаючи виконання посівів (≥10 мл 

рідини до ємкості з живильним матеріалом для аеробного та анаеробного посіву крові). СБП 

діагностується у випадку, якщо кількість нейтрофілів в асцитичній рідині становить >250/мкл 

без виявленого джерела інфекції в черевній порожнині. Посіви асцитичної рідини негативні 

у 20–40 % хворих, незважаючи на ознаки запалення в асцитичній рідині. Диференціальна 

діагностика проводиться з вторинним перитонітом у хворого з асцитом →розд. 27.6. 
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Лікування: необхідно негайно розпочати емпіричну антибіотикотерапію → цефотаксим в/в 

2 г кожні 8–12 год; у випадку алергії на цефалоспорини ципрофлоксацин в/в або п/о 0,4–0,5 г 

кожні 12 год; слід продовжувати до моменту зникнення клінічних симптомів або зменшення 

кількості нейтрофілів в асцитичній рідині до <250/мкл (зазвичай впродовж 10–14 днів). У 

хворих з концентрацією білірубіну в крові >68 мкмоль/л (4 мг/дл) та креатиніну >88,4 мкмоль/л 

(1 мг/дл) крім антибіотикотерапії слід застосувати інфузію розчину альбуміну (1,5 г/кг м. т. в 1-
ий день, а потім 1 г/кг маси тіла на 3-ій день). 
Профілактика: 
1) після епізоду СБП рекомендується приймати норфлоксацин п/о 400 мг/добу або 

котримоксазол п/о 960 мг/добу впродовж 5 днів на тиж.; 
2) у хворих, обтяжених високим ризиком СБП (кровотеча з ШКТ в анамнезі, незалежно від 

причини; концентрація білка в асцитичній рідині <1 г/дл) п/о норфлоксацин 400 мг/добу, 

ципрофлоксацин 750 мг/тиж., рифаксимін 400 мг 2 × на день, неоміцин 3–6 г/добу або колістин 

1,5 млн ОД/добу у поділених дозах. Інгібітори протонної помпи призначайте лише тоді, коли 

існують конкретні покази, оскільки збільшують ризик розвитку СБП та ризик інфекції C. 
difficile. 
3. Кровотеча з ШКТ: найбільш ймовірною у хворих з цирозом печінки та клінічно найбільш 

значущою є кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу (≈10 % всіх причин кровотеч 

з верхнього відділу ШКТ), що виникають внаслідок колатерального кровообігу при портальній 

гіпертензії. Ризик кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу становить ≈30 % впродовж 

2 років після їх ендоскопічного діагностування, тому необхідне проведення профілактики 

(→рис. 7.12-1). У ≈10 % місцем кровотечі є не варикозно розширені вени стравоходу, 

а шлункові вени (варикозно розширені вени в кардіальній частині шлунка важко діагностувати 

та лікувати). Значно рідше зустрічається кровотеча з варикозно розширених вен нижнього 

відділу ШКТ (наприклад перианальних), а її наслідки не такі серйозні.  

 

https://empendium.com/ua/image/B27.027_6160.
https://adst.mp.pl/s/empendium/img_zoom/B27/027_6160.jpg


 

39 

Рисунок 1. Алгоритм активного діагнозу варикозно розширених вен та запобігання першому 

епізоду кровотечі 
Лікування: 
1) дії при кровотечні з варикозно розширених вен стравоходу →розд. 4.30. У 40 % випадків 

кровотеча припиняється самостійно, але відсоток ранніх (до 5 днів) рецидивів після кровотечі 

становить ≈60 %. Ендоскопічне лікування водночас запобігає рецидивам кровотеч; 
2) інші методи, які застосовують з метою профілактики рецидивів кровотечі: 
а) неселективний β-блокатор (карведілол 6,25–12,5 мг/добу, надолол 40–240 
мг/добу, пропранолол 80–320 мг/добу; дозу збільшуйте поступово до макс. переносимої або до 

сповільнення серцевого ритму <50–55/хв); застосовуйте у поєднанні з ендоскопічними 

методами;  
б) трансюгулярне внутрішньопечінкове портосистемне шунтування (TIPS) [transjugular 
intrahepatic portosystemic shunt] шляхом введення стенту. Покази: кровотеча з варикозно 

розширених вен стравоходу (яку не вдається припинити, або рецидивуючий, незважаючи на 

застосування інших методів), асцит, резистентний до консервативного лікування, кровотеча 

з варикозно розширених вен дна шлунка, гепато-ренальний синдром 2 типу з асцитом, 

резистентним до лікування. Виконання TIPS може спричинити або посилити печінкову 

енцефалопатію. 
4. Печінкова енцефалопатія: синдром порушень функції ЦНС при тяжких гострих або 

хронічних захворюваннях печінки, ймовірно внаслідок дії ендогенних нейротоксинів (аміак, 

меркаптани, коротко- та середьноланцюгові жирні кислоти, феноли), наявності фальшивих 

нейромедіаторів або надмірної активації ГАМК-ергічної системи. 
Клінічна картина: порушення поведінки, настрою, розлади особистості, порушення 

інтелектуальних функцій, свідомості та нервово-м'язової активності, різного ступеня 

інтенсивності; класифікація →табл. 7.12-2. 
1) мінімальна (раніше називалася прихованою) порушення інтелектуальних функцій, що 

виявляються психометричними тестами (у 60–70 % хворих із цирозом печінки);   
2) явна — у 10–14 % хворих (частіше після портокавального шунтування) може 

проявлятися епізодичною формою (раніше називалася гострою, зворотньою) внаслідок дії 

пускового фактору (кровотеча з ШКТ, передозування діуретиків, інфекція, ниркова 

недостатність, закреп) або постійною формою (раніше називалася хронічною), при якій 

симптоми рецидивують або зберігаються. 
Таблиця 7.12-2. Стадії печінкової енцефалопатії 

Стадія Стан свідомості Інтелектуальні 

функції 
Особистість — 
поведінка 

Нервово-м'язові 

розлади 

0 не порушений збережені не порушені відсутні 

1 сонливість, 

безсоння або 

інверсія 

добового ритму 

сну та неспання 

незначні відхилення 

у виконанні 

арифметичних дій, 

порушення 

концентрації уваги, 

забудькуватість 

помітна ейфорія, 

логорея, дратівливість, 

перебільшена, але 

адекватна поведінка 

помітна атаксія, 

порушення письма, 

поодинокий м'язовий 

тремор 

2 затьмарення, 

млявість, 

початкова 

дезорієнтація 

посилені симптоми І 

стадії, явне 

погіршення пам'яті, 

втрата орієнтації 

в часі 

знижений поріг 

контролю поведінки, 

виражені розлади 

особистості, 

неадекватна поведінка 

виражений тремор, 

дизартрія, зниження 

сухожильних 

рефлексів, виражена 

атаксія, патологія 

письма 

3 сонливість, 

сплутаність, 

ступор 

важка деменція тривожні реакції, 

маячні ідеї, 

неконтрольований гнів 

посилені сухожильні 

рефлекси, патологічні 

рефлекси 

(Бабінського), клонічні 

м'язові судоми, 

ністагм, 
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екстрапірамідні 

симптоми 

4 кома відсутні не вдається оцінити децеребраційна 

ригідність, широкі 

зінниці без реакції 

Діагностика: на основі нейропсихічних симптомів →табл. 7.12-2, змін при ЕЕГ (ритмів високої 

амплітуди та малої частоти, трифазові ритми) та підвищеного вмісту аміаку в крові. Спрощене 

клінічне оцінювання вираженості енцефалопатії (шкала CHESS [clinical hepatic encephalopathy 
staging scale]) →табл. 7.12-3. Проводьте диференційну діагностику з іншими причинами 

порушень функції ЦНС, у т. ч. з енцефалопатією Верніке, менінгітом або енцефалітом, 

субарахноїдальним крововиливом, метаболічними порушеннями (гіпоглікемія, діабетична кома, 

уремія), психічні захворювання, деменція, порушення мозкового кровообігу.  
Лікування епізодичної форми: 
1) слід ідентифікувати та усунути пусковий чинник, якщо це можливо; 
2) необхідно припинити пероральне харчування на 24–48 год та застосувати парентеральне 

харчування (якщо це можливо) дієтою з поступово зростаючим вмістом білка від 0,5 г/кг/добу; 
3) призначте проносний препарат — лактулоза 45 мл п/о або через зонд щогодини до дефекації 

включно, потім, зазвичай, 15–45 мл кожні 8–12 год, щоб досягнути 2–3-х рідких випорожнень 

на день; 
4) у хворих із тяжкими порушеннями свідомості може бути необхідним механічне очищення 

кишківника (ректальні клізми); 
5) рифаксимін 400 мг 2 × на день п/о або неоміцин 3–6 г/добу п/о впродовж 1–2 тиж. (замість 

лактулози або одночасно); 
6) у випадку підозри, що хворий приймав бензодіазепіни → флумазеніл 1 мг в/в; 
7) якщо підвищена концентрація аміаку в плазмі → L-орнітин-L-аспартат в/в до 30 г/добу; 
8) у непритомного хворого слід забезпечити прохідність дихальних шляхів →розд. 2.1, при 

необхідності, розгляньте можливість механічної вентиляції. 
Лікування постійної форми: 
1) дієта з вмістом білку 1–1,5 г/кг/добу, в основному, рослинного та молочного походження; 

у хворих, які не переносять жодного білку, слід застосовувати штучні харчові продукти, що 

містять розгалужені амінокислоти; 
2) призначте лактулозу — як при гострій формі; 
3) якщо немає покращення → слід розглянути можливість тривалого прийому антибіотиків п/о 

(рифаксимін 400 мг/добу, неоміцин 1–2 г/добу або метронідазол 250 мг 2 × на день; 
4) L-орнітин-L-аспартат п/о до 6 г/добу. 
Профілактика: контроль за регулярними випорожненнями, профілактика кровотеч з ШКТ, 

уникання високих доз діуретиків, застосування всіх ЛЗ, особливо тих, що діють депресивно на 

ЦНС, тільки у випадку необхідності. 
5. Гепато-ренальний синдром (ГРС): ниркова недостатність у хворих із тяжким, гострим або 

хронічним захворюванням печінки та асцитом, без інших причин порушення функції нирок. 

Спостерігається у ≈15 % хворих, госпіталізованих з причин напруженого асциту. Є результатом 

зменшення клубочкової фільтрації внаслідок гемодинамічних змін, що спричинюють 

порушення ниркової перфузії. 
Типи ГРС: 
1) тип 1 — швидко (впродовж кількох днів) наростаюча ниркова недостатність (є особливою 

формою ГПН); зазвичай, співіснує з гострою печінковою недостатністю, алкогольним 

гепатитом або гострою декомпенсацією цирозу печінки, найчастіше внаслідок СБП або 

кровотечі із ШКТ; 
2) тип 2 — повільно (тижні або місяці) наростаюча ниркова недостатність; найчастіше у хворих 

із резистентним асцитом; у хворих із ГРС 2 типу також може розвинутись ГРС 1 типу 

(спонтанно або внаслідок СБП). 
Діагноз: ГРС 1 типу можна діагностувати у пацієнта, в якого присутні критерії ГПН, хоча 

у хворих із цирозом печінки не слід враховувати рівень діурезу, а лише підвищення 

концентрації креатиніну на ≥0,3 мг/дл (26,5 мкмоль/л) впродовж 48 год або на ≥50 % впродовж 
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