Хвороби печінки —
«головної біолабораторії» нашого організму

Хвороби печінки
1. Cпадкові (ферментопатії або хвороби накопичення): цистиноз, ліпідози, глікогенози, гемохроматоз.
2. Набуті (первинні і вторинні).
Первинні хвороби печінки – самостійні захворювання, до них належать:
- Гепатози – характеризується розвитком дистрофічних та некротичних змін;
- Гепатити – запальні хвороби печінки;
- Цирози – характеризується розростанням сполучної тканини, перебудовою структури та деформацією
органу;
- Пухлини – доброякісні та злоякосні;
- Паразитарні хвороби.
Вторинні хвороби печінки виникають при порушенні обміну речовин, інфекційних хворобах
(туберкульоз, сифіліс, тифи), інтоксикаціях.

Вірусні гепатити
Гепатит А (хвороба Боткіна) – це гостре інфекційне захворювання, що найчастіше передається фекально-оральним
та контактно-побутовим шляхами (інші варіанти: статевий, через кров, голки і т.д. – також можливі). Хворий виділяє вірус з
калом ще до появи перших симптомів. В середньому від моменту інфікування до періоду розпалу хвороби проходить місяць.
Ще приблизно тиждень після появи симптоматики хворий – заразний для оточуючих. Вірус вражає гепатоцити – клітини
печінки. Часто хвороба має безсимптомний перебіг. Є форми перебігу, що супроводжуються жовтяницею, а є й такі, що
протікають без неї, але, наприклад, хворий дуже страждає на свербіж шкіри.
Гепатит В - хронічне захворювання печінки, яке викликає вірус гепатит В. Заразитися можна через інфіковану кров
(переливання, ін'єкції, татуювання, послуги в салонах краси), а також через прямий контакт з носієм інфекції через слину,
сім'яну рідину і різні виділення; спільне використання засобів особистої гігієни з інфікованим; від матері дитині.
Гепатит С. Його ще називають «лагідним вбивцею»: лагідним, бо перебігає безсимптомно практично аж до стадії,
котра пояснює, чому «вбивця». Цей вірус потрапляє в організм здебільшого через контакт з зараженою кров'ю:
переливання, ін'єкції, косметичні процедури, рідше - статевим шляхом та через плаценту. За статистикою з цим діагнозом у
світі проживає 71 млн. людей. Більшість зазнали тяжких наслідків у вигляді цирозу, пухлин печінки. Це пояснює такий
високий показник летальності (близько пів мільйона випадків щороку). Щастить кожному п’ятому інфікованому вірусом
гепатиту С і його імунна система здатна ще на початку побороти інфекцію самотужки. Проте 80% інфікованих пропускають
повз увагу нетривалу і доволі стерту гостру фазу. Далі хвороба набуває характеру хронічної і завдає організму шкоди,
деколи – непоправної. Чи поправної: залежно від стадії та ступеню ураження печінкової тканини. Як пощастить. На сьогодні
захворювання повністю лікується. Тобто є препарати, які майже зі 100%-ою гарантією можуть подолати недугу. Головне –
встигнути виявити її і розпочати лікувальну тактику до моменту, коли вже рак або цироз.
Гепатит D. Особливий тим, що розвивається виключно у випадку присутності в організмі вірусу гепатиту В. Діагноз
гепатиту D погіршує прогноз пацієнта: підвищує ризики розвитку цирозу, пухлин печінки та печінкової недостатності.
Передається через кров та під час сексуальних контактів.

Алкогольна хвороба печінки причина даного захворювання перебігає в три етапи: спочатку
відбувається жирова дистрофія печінки, після чого формується токсичний (в даному випадку алкогольний)
гепатит, і у підсумку – цироз печінки.
Жирова дистрофія або стеатоз печінки (жировий гепатоз). Хронічне захворювання печінки, при якому
характерне надлишкове накопичення жирів. Сприяти розвитку жирового гепатозу можуть:
• алкоголь;
• надлишкова вага;
• ліки (деякі антибіотики, гормональні препарати, цитостатики(при лікуванні ревматичних захворювань або
під час хіміотерапії), аміодарон, варфарин);
• промислові або природні (токсини грибів) отрути;
• супутні захворювання: цукровий діабет та інші гормональні порушення, інфекції (вірусний гепатит С),
вроджені порушення обміну речовин, хвороби шлунково-кишкового тракту (порушення процесів
всмоктування в кишківнику, целіакія, неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона, захворювання
підшлункової або перенесені оперативні втручання.

Цироз печінки. Захворювання, є кінцевою стадією багатьох хронічних хвороб печінки. Причинами
захворювання та ще багато інших, найчастіше: алкоголь та гепатити. Цироз формується наступним чином:
запально-дегенаративні процеси в печінці змінюють її структуру так, що на місці здорової тканини
утворюються свого роду сполучнотканинні (як хрящ, або рубець) вузлики. Це явище носить назву «фіброз». Це
призводить до прогресуючого зменшення кількості нормальної тканини і печінка дедалі гірше здатна
виконувати свої функції. Окрім того, пошкоджується судинна структура печінки, що викликає застій і
підвищення тиску у ворітній вені. Згодом це стає причиною розвитку портальної гіпертензії, що викликає
кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу. Візуально портальну гіпертензію важко не помітити: так
звана, «голова медузи» – симптом, при якому на передній черевній стінці видно виражене розширення вен. Це
грізний симптом, який свідчить про вкрай тяжкі та незворотні зміни. В критичній ситуації клінічна картина
включає в себе всі ознаки печінковоклітинної недостатності.
Тромбоз (портальної вени та печінкових вен) Якщо тромбоз гострий, то пацієнт скаржиться на
раптовий сильний(практично нестерпний) біль у животі. Властиві ознаки кишкової непрохідності як і гостра
печінкова недостатність, тромбоз – це ургентна патологія. Причинами тромбозів печінкових судин можуть
послужити цироз печінки (найчастіше), пухлини, кісти, гнійні вогнища, травми, підвищена згортуваність крові,
прийом гормональних контрацептивів). Тромбоз буває ще й підгострим. Це коли симптоми наростають
впродовж одного місяця або трошки довше. Має місце асцит (збільшення розмірів живота внаслідок масивного
накопичення рідини в черевній порожнині). Ознаки хронічного тромбозу наростають поступово. Такий тромбоз
супроводжується симптомами портальної гіпертензії, а з варикозно розширених вен стравоходу може
відкритися кровотеча.

Гостра печінкова недостатність. Причини гострої
печінкової недостатності можуть стати інфекції, деякі
лікарські засоби (особливо, парацетамол), препарати на
основі рослин, токсини отруйних грибів, деякі генетичні
захворювання , тромбози печінкових судин, сепсис, шокові
стани.
Симптоми гострої печінкової недостатності:
• Жовтяниця;
• Енцефалопатія;
• Підвищена кровоточивість (крововиливи в суглоби,
кровопідтьоки в шкірі, внутрішні кровотечі);
• Вогнищева мозкова симптоматика (порушення з боку
функцій, за які відповідає уражена зона), судомний
синдром.
Пожовтіння шкіри. Жовтий колір шкіри і білків очей
говорить про дуже серйозні проблеми з печінкою.
Проявляється не відразу, може початися через кілька днів і
навіть місяців після загострення захворювання. Слід
звернути увагу на сечу, якщо вона набуває кольору темного
пива - це говорить про ще більші проблеми зі здоров'ям.
Проблеми з шлунково-кишковим трактом якщо
періодично турбують болі в області шлунка і кишечника, це
не означає, що проблеми саме з цими органами. Печінка
переробляє токсини, які не повинні потрапити в кров та інші
органи. Згодом через це з'являються проблеми з сусідніми
органами. Серед симптомів - нудота, блювота.

Хвороби печінки розпізнати дуже складно. Проблеми з цим органом можуть бути спадковими,
викликаними різними токсинами або - результатом важкого захворювання. Лікарі відзначають, що є кілька
непрямих ознак того, що у вас з печінкою не все гаразд:
• Підвищення температури
• Температура 37,2-37,5 протягом деякого часу без видимих симптомів може свідчити про запалення в
печінці. Тому, як тільки температура підскочила без видимих на те підстав - відразу звертайтеся до лікаря.
Своєчасний похід до фахівця допоможе запобігти серйозним захворюванням, у тому числі появі
злоякісних та доброякісних утворень.

Потрібно пам’ятати про профілактичні обстеження,
бо вони є запорукою безпеки для здоров’я.

Перелік використаних і
рекомендованих джерел
інформації

616.361.22-03
Н46
Нейко, Є. М.
Хронічні гепатити: Етіологічні й клініко-патогенетичні особливості [Текст] :
Монографія / Є. М. Нейко, Н. Г. Вірстюк, М. А. Оринчак. - К. : Здоров'я, 2005. - 168
с. - ISBN 5-311-01376-1
УДК 616.361.22-03
У монографії представлено сучасні погляди на патогенез хронічних гепатитів різної
етіології, результати комплексного клінічного, біохімічного, імунологічного, гістологічного,
цитогенетичного обстеження хворих та їх інтерпретації, основні принципи лікування.
Ознайомлення з монографією сприятиме поглибленню знань про патогенез, характер перебігу
хронічних гепатитів різної етіології; підвищенню якості діагностики, своєчасному призначенню
раціональної терапії, що запобігатиме розвитку цирозу печінки.
Монографію призначено для лікарів гастроентерологів, гепатологів, практичних лікарів
терапевничного профілю, лікарів-інтернів, а також для студентів медичних вузів, магістрів,
аспірантів.

616.36-08
Х94
Хронічний холецистит на тлі метаболічного синдрому та неалкогольної жирової
хвороби печінки [Текст] : Монографія / Н. Г. Вірстюк, Н. Р. Сенютович, Б. Р.
Вацеба, О. І. Кочержат. - Івано-Франківськ : "НАІР", 2017. - 148 с. : іл. - ISBN
978-966-2716-96-2
УДК 616.36-08
Монографія присвячена актуальній проблемі сучасної медицини – коморбідній
патології, що включає хронічний холецестит, метаболічний синдром і неалкогольну
жирову хворобу печінки. Проаналізовано сучасні аспекти проблеми.На основі
результатів проведених досліджень висвітлені клініко-патогенетичні особливості
перебігу хронічного некаменевого холециститу на тлі базової терапії урсодезоксихолевої
і альфа-ліпоєвої кислот.

616.36-08
В52
Вірстюк, Н. Г.
Неалкогольний стеатогепатит та хронічна серцева недостатність: особливості
поєднаного перебігу [Текст] : Монографія / Н. Г. Вірстюк, І. І. Вакалюк, О. Є.
Черкашина. - Івано-Франківськ : "НАІР", 2017. - 180 с. : іл. - Вчена рада ДВНЗ
"ФНМУ" прот. №15 від 03.10.2017 р. - ISBN 978-966-2716-97-9
УДК 616.36-08
Монографія присвячена актуальній проблемі внутрішньої медицини особливостям поєднаного перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки та хронічної
серцевої недостатності. Проаналізовано сучасний стан проблеми. Висвітлені клінікофункціональні особливості перебігу хронічної серцевої недостатності та стабільної
ішемічної хвороби серця на тлі неалкогольної жирової хвороби печінки. Проаналізовано
результати комплексного лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит та хронічну
серцеву недостатність залежно від стану печінки.

616.36-002
Н45
Нейко, Є. М.
Клініко-патогенетична ефективність антиоксидантів та дезагрегантів при
хронічному гепатиті [Текст] : монографія / Є. М. Нейко, І. М. Шевчук. - Тернопіль :
Укрмедкнига, 2000. - 212с. - ISBN 966-7364-51-8
УДК 616.36-002
В монографії представлено комплексне лікування різних форм хронічного
гепатиту з використанням антиоксидантів та дезагрегантів. Застосований метод
лікування дозволяє створити умови оптимальної гепатопроекції, антиоксидантного
захисту та гемодинамічного забезпечення гепатоцитів, що позитивно впливає на
функціональний стан печінки і проявляється редукцією клінічної симптоматики та
стримання прогресування захворювання.
Для гастроентерологів, гепатологів, практичних лікарів терапевтичного профілю,
студентів.

616.36(02)
Г51
Гістофізіологія печінки [Текст] : навч. посіб. для вищ. мед. навч. закл. / Є. М. Нейко, О.
І. Дєльцова, А. Д. Захараш, С. Б. Геращенко. - Івано-Франківськ : ІФДМА, 2004. - 160 с. ISBN 966-8288-06-8
ББК 54.135.1
УДК 616.36(02)
У посібнику подані класичні дані і аналіз сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури
з будови та функції печінки, наведені дані про васкуляризацію та іннервацію печінки,
висвітлені погляди на проблеми її розвитку та його аномалій, регенерації та вікових змін у
людини, докладно представлені найновіші дані за будову гепатоцитів та інших клітин
печінкової паренхіми і строми з їхнім гістоензимологічним аналізом і можливістю
застосування в клініці.
Матеріали посібника призначені для морфологів, фізіологів, гастроентерологів,
гепатологів, лікарів, студентів, які вивчають теоретичні і клінічні аспекти організації печінки.

616.361.22
Л69
Логинов, А. С.
Хронические гепатиты и циррозы печени [Текст] : Монография / А. С. Логинов, Ю. Е.
Блок. - М. : Медицина, 1987. - 270 с. : ил.
УДК 616.361.22
В монографии представлены современные данные об этиологии, патогенезе,
клинической картине, морфологических особенностях, методах диагностики и лечения
наиболее распространенных хронических диффузных болезней печени. Описана
классификация хронических гепатитов и циррозов печени, в основу которой положен
этиологический принцип как наиболее полно определяющий механизм развития, течение и
методы терапии хронической гепатопатии. Особое внимание уделено ранней и
дифференциальной диагностике и рациональному лечению заболеваний печени.
Книга предназначена для терапевтов, в том числе гастроэнтерологов.

616.360-006-053
Д84
Дурнов, Л. А.
Опухоли печени у детей [Текст] : Монография / Л. А. Дурнов. - М. : Медицина,
1980. - 168 с. : ил.
УДК 616.360-006-053
Монография основана на многолетнем изучении особенностей диагностики и
лечения опухолей печени в детском возрасте. Подробно излагаются вопросы морфологии,
классификации новообразований печени и некоторые аспекты этиологии и эпидемиологии.
Подробно излагаются вопросы морфологии, классификации новообразований печени и
некоторые аспекты этиологии и эпидемиологии. В книге подробно описаны методы
лечения, среди которых наиболее внимание уделено оперативному вмешательству,
позволяющему именно у больных в детском возрасте добиться наилучших результатов. В
отдельной главе рассматриваются метастатические опухоли печени, способы их
диагностики и лечения.
Монография рассчитана на онкологов, педиатров и детских хирургов. В книге 53
рис., 7 табл., библиография – 142 названия.

