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Вступ

Неалкогольний стеатогепа-
тит (НСГ) сьогодні вважається
однією з ключових проблем су-
часної гепатології [1; 3]. Харак-
теризує НСГ основний тип ура-
ження печінки в осіб, які не
зловживають алкоголем [4]. Ця
патологія нині характеризуєть-
ся як самостійне захворюван-
ня із поєднанням жирової дис-
трофії печінкових клітин і хро-
нічного гепатиту, тобто запаль-
ного та, можливо, некротично-
го процесу в паренхімі печінки
[11]. Відомо, що НСГ може роз-
виватися при порушеннях лі-
підного і вуглеводного обміну
та досить часто супроводжуєть-
ся виникненням ожиріння [12;
13]. Поширення стеатогепа-
титів неалкогольної етіології за
останні десятиріччя значно
збільшилося; вважається, що
НСГ є найбільш розповсюдже-
ною хворобою невірусної етіо-
логії в осіб, які не зловживають
алкоголем [3].
У патогенетичному плані

розвиток НСГ пов’язують із під-
вищенням продукції реактивних
форм кисню, що призводить до
ушкодження дихального лан-
цюга мітохондрій клітин печін-
ки [14]. При цьому дослідження
патофізіологічних механізмів
формування НСГ включає пере-

важно вивчення ролі метаболіч-
них порушень при даній пато-
логії [1; 14]. Водночас імуно-
логічні механізми в розвитку
НСГ залишаються практично
не вивченими.
При лікуванні НСГ зараз ви-

користовують есенціальні фос-
фоліпіди й антиоксиданти, од-
нак у доступній літературі прак-
тично відсутні роботи щодо
ефективності фітопрепаратів
при даній патології. Оскільки
НСГ є довготривалим захворю-
ванням, яке може прогресува-
ти з подальшим розвитком фіб-
розу, та навіть цирозу печінки,
для практичної медицини важ-
ливим є більш детальне вивчен-
ня патогенетичних механізмів
формування стеатогепатиту, зо-
крема аналіз можливих імунних
зсувів при даній патології, а
також розробка патогенетично
обгрунтованих засобів лікуван-
ня та медичної реабілітації хво-
рих на НСГ, у тому числі з ви-
користанням фітопрепаратів
[2]. Відомо, що ожиріння не-
сприятливо впливає на клініч-
ний перебіг і функціональний
стан печінки у хворих на НСГ
[15; 16]. Однак донині практич-
но відсутні роботи, в яких спеці-
ально обговорювалися б раціо-
нальні підходи до лікування цієї
коморбідної патології — НСГ,
поєднаного з ожирінням, — у то-

му числі з використанням су-
часних препаратів рослинного
походження або фітокомпози-
цій. Саме тому можна вважати
вельми доцільним і перспектив-
ним проведення наукових до-
сліджень у цьому напрямку.
Зокрема, залишається невивче-
ним цитокіновий спектр у хво-
рих на НСГ, у тому числі по-
єднаний із ожирінням, та мож-
ливий позитивний вплив сучас-
них фітопрепаратів на імуно-
логічні показники при даній
патології.
Метою роботи було вивчен-

ня динаміки прозапальних ци-
токінів у хворих на неалкоголь-
ний стеатогепатит, поєднаний
із ожирінням, при лікуванні су-
часним комбінованим фітопре-
паратом «Гепафіт-1».

Матеріали та методи
дослідження

Було обстежено дві групи
хворих на НСГ, поєднаний із
ожирінням, які були рандомізо-
вані за віком, статтю та вираже-
ністю ожиріння (ІІ а або ІІ б сту-
пінь). Вік хворих — від 36 до 58
років. Основна група включа-
ла 52 особи та група зіставлен-
ня — 48 осіб. Для характерис-
тики ступеня ожиріння викорис-
товували індекс маси тіла (ІМТ),
який був запропонований між-
народною групою з ожиріння;
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ІМТ — це співвідношення маси
тіла (у кілограмах) до квадра-
ту росту (у метрах) [16]. В обох
групах переважали жінки. В
усіх хворих на НСГ діагносто-
вано ожиріння ІІ а або ІІ б сту-
пеня. У більшості хворих на
НСГ, які були під наглядом,
відмічалося порушення толе-
рантності до глюкози або помір-
но підвищений рівень цукру в
крові натщесерце. При цьому
до обстеження не включали
пацієнтів, які зловживали алко-
гольними напоями, а також осіб,
в яких при проведенні обсте-
ження методом ІФА були вияв-
лені маркери вірусних гепати-
тів В або С.
За даними анамнезу та з ура-

хуванням результатів ультра-
звукового дослідження (УЗД)
органів черевної порожнини у
більшості обстежених (48 в ос-
новній групі та 46 в групі зістав-
лення) були виявлені ознаки
хронічного некалькульозного
холециститу (ХНХ) як фонової
патології. При цьому соногра-
фічними критеріями ХНХ було
потовщення стінки жовчного мі-
хура (ЖМ) та її двоконтурність,
деформація ЖМ перетинками,
наявність у його порожнині кон-
центрованої жовчі (детриту), не-
достатня скорочувальна функція
ЖМ на введення пробного сні-
данку (жовтків двох яєць). Із да-
них літератури відомо, що ХНХ
— досить часта фонова пато-
логія, яка виявляється при НСГ
[12].
Хворі обох груп, які були під

наглядом, отримували одноти-
пове лікування препаратами
есенціальних фосфоліпідів (лі-
воліном або лівенціале форте),
а також антиоксидантами (ас-
корбінова кислота, токоферолу
ацетат). Крім того, пацієнти ос-
новної групи додатково вжива-
ли оригінальний гепатопротек-
торний фітозасіб «Гепафіт-1»,
розроблений авторами роботи.
До складу фітозасобу «Гепа-
фіт-1» входили квітки цмину
піскового (Helichrysum arena-
rium L.), стовпчики кукурудзи
з приймочками (Zea mays L.),
корені цикорію (Cichorium inty-

bus L.), трава звіробою (Hype-
ricum perforatum L.), трава гір-
кого полину (Artemisia absint-
rium L.), квітки нагідок лікарсь-
ких (Calendula officinalis L.), трава
материнки (Origanum vulgare L.),
корінь кульбаби лікарської (Ta-
raxacum officinale Wigg.), трава
кропиви дводомної (Urtica dioi-
ca L.). За нашими попередніми
даними, такому фітозасобу при-
таманна детоксикуюча, антиок-
сидантна, протизапальна та жов-
чогінна активність, він стиму-
лює процеси регенерації тканин
та здійснює позитивний вплив
на обмін речовин, що збігаєть-
ся також з даними літератури
[7–10]. Однак його вплив на іму-
нологічні показники, зокрема
цитокіновий спектр, залиша-
ється ще не вивченим, тому було
цікаво проаналізувати не тільки
ефективність фітозасобу «Гепа-
фіт-1» у клінічному плані, але
також встановити його можли-
вий вплив на стан імунної сис-
теми хворих на НСГ, поєднаний
із ожирінням, зокрема на рівень
прозапальних цитокінів у крові
хворих.
Отже, пацієнти основної гру-

пи отримували фітозбір «Ге-
пафіт-1», який готували так:
1 столову ложку фітозбору зали-
вали склянкою кип’яченої води
кімнатної температури, закри-
вали кришкою і настоювали на
водяній бані 15 хв, потім охо-
лоджували протягом 45 хв, про-
ціджували і вживали 1/2 склян-
ки настою 3 рази на день через
30 хв після прийому їжі у теп-
лому вигляді. Тривалість ліку-
вання фітопрепаратом гепафіт,
як правило, становила 30 днів,
у деяких випадках, за бажанням
хворих, які відчули позитивні
результати вживання цього фі-
тозасобу, вона продовжувала-
ся до 45 діб.
У всіх хворих, які були під

наглядом, до і після лікування
визначали показники біохіміч-
ного та клінічного аналізів кро-
ві, глікемічний профіль, ліпідо-
граму та проводили УЗД орга-
нів черевної порожнини. Ефек-
тивність фітотерапії оцінювали
за такими критеріями: динамі-

ка клінічних проявів хвороби за
даними об’єктивного обстежен-
ня і УЗД, динаміка біохімічних
показників крові.
Імунологічне обстеження про-

водилося до початку лікування
та після його завершення. При
цьому визначали концентрацію
прозапальних інтерлейкінів (IL-2,
IL-1β, ФНПα) у периферичній
крові на лабораторному облад-
нанні Sanofi diagnostic Pasteur
(Франція). Для дослідження ци-
токінів використовували реаген-
ти виробництва “ProCon” («Про-
теиновый контур», СПб). Доно-
рам контрольної групи прово-
дили однократне дослідження
цитокінів (IL-2, IL-1β, ФНПα).
Дослідження проводилися за ме-
тодиками виробника. Статис-
тичну обробку отриманих ре-
зультатів досліджень здійсню-
вали на персональному комп’ю-
тері Intel Pentium III 800 за до-
помогою дисперсійного аналі-
зу з використанням пакетів лі-
цензійних програм Microsoft
Office 97, Microsoft Excel Sta-
dia 6.1 / prof і Statistica [5], при
аналізі впливу фітопрепарату
«Гепафіт-1» на динаміку проза-
пальних цитокінів враховували
основні принципи використан-
ня статистичних методів у клі-
нічних дослідженнях [6].

Результати дослідження
та їх обговорення

До початку лікування хворі
обох груп в основному скаржи-
лися на загальну слабкість, не-
здужання, порушення сну, зни-
ження працездатності, поганий
емоційний настрій, підвищену
стомлюваність, тяжкість у пра-
вому підребер’ї, нерідко —
гіркоту у роті. При об’єктивно-
му обстеженні в усіх хворих
відмічалася наявність субікте-
ричності склер, печінка висту-
пала на 3–4 см з-під реберного
краю, була підвищеної щіль-
ності; у частини хворих спо-
стерігалися позитивні симптоми
Кера або Ортнера, що свідчило
про помірне загострення запаль-
ного процесу в жовчному міхурі.
Показово, що у клінічному

плані імуномодулюючий ефект
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фітопрепарату «Гепафіт-1» су-
проводжувався поліпшенням
самопочуття та загального ста-
ну хворих, насамперед змен-
шенням загальної слабкості, не-
здужання, нормалізацією сну,
підвищенням працездатності,
покращанням настрою. В основ-
ній групі після проведеного лі-
кування із застосуванням «Гепа-
фіту-1» зникли тяжкість у пра-
вому підребер’ї, гіркота у роті
та субіктеричність склер, симп-
томи Кера або Ортнера в усіх
хворих були негативними. У
групі зіставлення також відмі-
чалася позитивна динаміка клі-
нічних показників, однак мен-
ше виражена. Тому частина па-
цієнтів цієї групи скаржилися
на збереження тяжкості у пра-
вому підребер’ї, гіркоту в роті,
а також спостерігалася субікте-
ричність склер; у деяких випад-
ках зберігалися помірно пози-
тивні симптоми Кера або Орт-
нера, що свідчило про незавер-
шеність загострення хронічно-
го запального процесу в ЖМ.
Показово, що за даними УЗД ор-
ганів черевної порожнини, при
використанні фітопрепарату
«Гепафіт-1» відмічалася пози-
тивна динаміка з боку ЖМ, а
саме зменшення товщини його
стінки (за рахунок ліквідації
набряку), евакуація концентро-
ваної жовчі (детриту) з порож-
нини ЖМ, покращання скоро-
чувальної функції ЖМ при ви-
користанні пробного сніданку з
двох яєчних жовтків. Імовірно
такий позитивний ефект фіто-
терапії пов’язаний із жовчогін-
ною та протизапальною дією
фітопрепарату «Гепафіт-1», вжи-
вання якого сприяє відтоку жов-
чі та зменшенню вираженості
запального процесу у ЖМ та
жовчовивідних шляхах. При
аналізі біохімічних показників,
які віддзеркалюють функціо-
нальний стан печінки, було вста-
новлено, що в хворих основної
групи, які отримували фітопре-
парат «Гепафіт-1», за період
лікування в більшості випадків
повністю нормалізувалася ак-
тивність сироваткових аміно-
трансфераз — АлАТ і АсАТ,

що свідчить про ліквідацію в
них синдрому цитолізу.
Таким чином, отримані дані

свідчать, що використання фіто-
препарату «Гепафіт-1» при лі-
куванні хворих на НСГ, поєдна-
ний із ожирінням, патогенетич-
но обгрунтоване та клінічно
ефективне, оскільки даний фіто-
препарат сприяє як ліквідації
клініко-біохімічних проявів за-
хворювання, так і нормалізації
показників імунологічного го-
меостазу, а саме стану клітин-
ної ланки імунітету. Яких-не-
будь побічних ефектів від вико-
ристання фітопрепарату «Гепа-
фіту-1», у тому числі алергіч-
них реакцій виявлено не було.
Це є підставою для рекомен-
дацій щодо поширеного вико-
ристання цього фітозасобу при
лікуванні хворих на НСГ, по-
єднаний із ожирінням, особли-
во за наявності супровідної па-
тології ЖМ у вигляді ХНХ.
До початку лікування у хво-

рих на НСГ, поєднаний із ожи-
рінням, відмічено суттєве під-
вищення вмісту в крові проза-
пальних цитокінів (таблиця).
Так, рівень ФНПα був підви-

щений у середньому в 2 рази в
основній групі хворих на НСГ
(Р<0,001) та в 1,96 разу в групі
зіставлення (Р<0,001), концент-
рація IL-1β — відповідно в 2,2 ра-
зу (Р<0,001) та 2,1 разу
(Р<0,001), IL-2 — у 2,3 разу

(Р<0,001) та 2,26 разу (Р<0,001).
У той же час не виявлено сут-
тєвої різниці між концентра-
цією цитокінів у основній групі
та групі зіставлення (Р>0,1), що
свідчить про їхню практичну
ідентичність.
Після завершення курсу лі-

кування хворих на НСГ, поєдна-
ний із ожирінням, при повтор-
ному обстеженні було встанов-
лено, що в основній групі паці-
єнтів (яка отримувала фітопре-
парат «Гепафіт-1») відмічалося
чітко виражене зниження кон-
центрації прозапальних цито-
кінів, а саме ФНПα — у серед-
ньому в 1,82 разу відносно ви-
хідного рівня, IL-1β — в 2 рази
та IL-2 — в 2,2 разу відносно
аналогічних показників до по-
чатку лікування. При цьому вміст
вивчених прозапальних цито-
кінів на момент завершення лі-
кування за допомогою «Гепафі-
ту-1» в основній групі відпові-
дав верхній межі норми (див.
таблицю).
У групі зіставлення, яка не

отримувала «Гепафіт-1», також
спостерігалося зниження кон-
центрації прозапальних цито-
кінів у крові, однак суттєво мен-
ше виражене, ніж в основній
групі. Дійсно, рівень ФНПα у
хворих групи зіставлення зни-
жувався в середньому в 1,36 ра-
зу відносно вихідного рівня та в
той же час залишався в 1,43 ра-

Таблиця
Динаміка прозапальних цитокінів у хворих на НСГ

при лікуванні «Гепафітом-1», М±m

Цитокіни, Норма
          Групи хворих на стеатогепатит

Р
    пг/мл Основна, Зіставлення,

n=52 n=48

ФНПα 92,3±2,4 186,4±5,2*** 180,5±6,8*** >0,1

102,3±2,9 132,3±4,2** <0,05

IL-1β 43,6±2,1
96,6±4,1*** 92,3±4,3*** >0,1

48,2±3,4 62,6±3,6** <0,05

IL-2 52,6±2,3 123,3±4,6*** 118,8±4,9*** >0,1

56,9±3,1 80,3±3,2** <0,05

Примітка. В чисельнику — показники до початку лікування, в знаменни-
ку — після його завершення; вірогідність розбіжностей із показниками норми:
* — при Р<0,05; ** — Р<0,01; *** — Р<0,001; стовпчик Р — вірогідність роз-
біжностей між показниками основної групи та групи зіставлення.
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зу вищим за норму (Р<0,01) та
водночас в 1,29 разу вищим від-
носно аналогічного показника
в основній групі (Р<0,05). Кон-
центрація IL-1β у групі зістав-
лення після завершення ліку-
вання знизилася в середньому
в 1,47 разу щодо вихідного рівня
даного показника (Р<0,01), од-
нак вона в той же час залиши-
лася вірогідно вищою норми —
в середньому в 1,44 разу
(Р<0,01) та в 1,3 разу вищою
вмісту IL-1β у крові хворих ос-
новної групи у цей же період
обстеження (Р<0,05). Концент-
рація IL-2 у крові хворих на
НСГ, поєднаний із ожирінням,
групи зіставлення під впливом
лікування, що проводилося, зни-
зилася в середньому в 1,48 ра-
зу відносно вихідного рівня
(Р<0,01), однак водночас зали-
шалася вірогідно вищою як від
показника норми (в середньо-
му в 1,53 разу; Р<0,01), так і
вмісту IL-2 у крові пацієнтів гру-
пи зіставлення (в середньому
1,4 разу; Р<0,05).
Отже, отримані дані свід-

чать, що під впливом сучасно-
го комбінованого фітопрепара-
ту «Гепафіт-1» у хворих на НСГ,
поєднаний із ожирінням, від-
мічається чітко виражена пози-
тивна динаміка вивчених імуно-
логічних показників, а саме
концентрації прозапальних ци-
токінів (ФНПα, IL-1β, IL-2), яка
знижується до верхньої межі
норми. У той же час лікування
НСГ, поєднаного із ожирінням,
за допомогою лише загально-
прийнятих засобів не забезпе-
чує повної нормалізації вивче-
них показників; у цілому кон-
центрація цитокінів при цьому
залишається вірогідно вище нор-
ми (Р<0,01), як і вміст проза-
пальних цитокінів у крові хворих
основної групи, яка отримува-
ла «Гепафіт-1» (Р<0,05).
Таким чином, можна вважати,

що застосування «Гепафіту-1»
має патогенетичне значення в
плані відновлення імунологіч-
ного гомеостазу, зокрема цито-
кінового спектра крові хворих
на НСГ, поєднаний із ожирін-
ням. Виходячи з цього, можна

вважати залучення сучасного
комбінованого «Гепафіту-1» до
лікувального комплексу у хво-
рих на НСГ, поєднаний із ожи-
рінням, патогенетично обгрун-
тованим та клінічно доцільним
і перспективним.

Висновки

1. До початку лікування у
хворих на НСГ, поєднаний із
ожирінням, спостерігалися за-
гальна слабкість, нездужання,
порушення сну, зниження пра-
цездатності, поганий настрій,
підвищена стомлюваність, тяж-
кість у правому підребер’ї, не-
рідко  гіркота у роті. При об’-
єктивному обстеженні в усіх па-
цієнтів відмічалася наявність
гепатомегалії (печінка виступа-
ла на 3–4 см з-під реберного
краю та була підвищеної щіль-
ності), субіктеричності склер, у
частини хворих — позитивні
симптоми Кера або Ортнера,
що свідчило про помірне заго-
стрення супровідного запаль-
ного процесу у жовчному міхурі
(хронічного некалькульозного
холециститу), наявність якого
підтверджена даними УЗД.

2. У хворих на НСГ, поєдна-
ний із ожирінням, у фазі загос-
трення до початку лікування
відмічається підвищення рівня
у крові прозапальних цитокінів
— ФНПα, IL-1β та IL-2 — у се-
редньому в 2–2,3 разу відносно
норми, що свідчить про прева-
лювання прозапальних потен-
цій цитокінового спектра.

3. Включення до комплексу
лікування хворих на НСГ, по-
єднаний із ожирінням, комбіно-
ваного фітопрепарату «Гепа-
фіт-1», який містить квітки цми-
ну піскового (Helichrysum arena-
rium L.), стовпчики кукурудзи з
приймочками (Zea mays L.), ко-
рені цикорію (Cichorium intybus
L.), траву звіробою (Hypericum
perforatum L.), траву гіркого
полину (Artemisia abinthium L.),
квітки нагідок лікарських (Calen-
dula officinalis L.), траву мате-
ринки (Origanum vulgare L.),
корінь кульбаби лікарської (Ta-
raxacum officinale Wigg.), траву
кропиви дводомної (Urtica dioi-

ca L.), сприяє ліквідації клініч-
них проявів захворювання. У
хворих, які використовували
«Гепафіт-1», поліпшувалося са-
мопочуття та загальний стан,
зменшувалася загальна слаб-
кість, нездужання, нормалізу-
вався сон, підвищувалася пра-
цездатність, покращувався на-
стрій, зникли тяжкість у право-
му підребер’ї, гіркота у роті та
субіктеричність склер, ставали
негативними симптоми Кера
або Ортнера, що свідчило про
ліквідацію загострення запаль-
ного процесу у жовчному міхурі
та жовчовивідних шляхах.

4. Разом із поліпшенням або
повною нормалізацією клініч-
них показників у хворих на НСГ,
поєднаний із ожирінням, від-
мічалося покращання біохіміч-
них показників, які характери-
зують функціональний стан пе-
чінки, а в першу чергу знижу-
валася до норми активність
сироваткових амінотрансфераз
(АлАТ і АсАТ), що свідчило про
ліквідацію синдрому цитолізу.

5. Включення сучасного ком-
бінованого фітопрепарату «Ге-
пафіт-1» у лікувальний комп-
лекс хворих на НСГ, поєднаний
із ожирінням, сприяє зниженню
концентрації прозапальних ци-
токінів у крові до верхньої межі
норми, у той час як у групі зі-
ставлення, яка отримувала тіль-
ки загальноприйняту терапію,
зниження концентрації ФНПα,
IL-1β та IL-2 було менш знач-
ним і на момент завершення
курсу лікування рівень цих ци-
токінів у крові залишався віро-
гідно вищим норми та відповід-
них показників у хворих, які от-
римували «Гепафіт-1».

6. Виходячи із отриманих
даних, можна вважати включен-
ня фітопрепарату «Гепафіт-1»
до лікувального комплексу при
неалкогольному стеатогепати-
ті, поєднаному із ожирінням,
патогенетично обгрунтованим,
клінічно доцільним та перспек-
тивним.
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УДК 616.36-002.576.343-57.05.12
І. В. Білоусова, Т. П. Гарник, В. М. Фролов, М. О.

Пересадін
ДИНАМІКА ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ У ХВО-

РИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ, ПОЄД-
НАНИЙ ІЗ ОЖИРІННЯМ, ПРИ ЛІКУВАННІ ФІТОПРЕ-
ПАРАТОМ «ГЕПАФІТ-1»

Обстежені хворі з неалкогольним стеатогепатитом
(НСГ), поєднаним з ожирінням. Встановлено, що під впли-
вом «Гепафіту-1» поліпшувалися самопочуття і загальний
стан, зменшувалася загальна слабкість, нездужання, нор-
малізувався сон, підвищувалися працездатність і апетит,
поліпшувався настрій, зникали тяжкість у правому підре-
бер’ї, гіркота у роті та субіктеричність склер, ставали не-
гативними симптоми Кера або Ортнера, що свідчило про
ліквідацію загострення запального процесу в жовчному
міхурі та жовчовивідних шляхах. До початку лікування
у хворих із НСГ, поєднаним із ожирінням, відмічалося
істотне — в 2–2,2 разу підвищення вмісту прозапальних
цитокінів (ФНПα, IL-β i IL-2) у крові. Застосування ком-
бінованого фітопрепарату «Гепафіт-1» сприяло нормалі-
зації концентрації прозапальних цитокінів (ФНПα , IL-β i
IL-2) у крові.

Ключові слова: прозапальні цитокіни, неалкогольний
стеатогепатит, ожиріння, «Гепафіт-1».
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Peresadin
DYNAMICS OF PROINFLAMMATORY CYTOKINES

IN PATIENTS SUFFERING FROM UNALCOHOLIC
STEATOHEPATITIS WITH OBESITY DURING TREAT-
MENT WITH PHYTOPREPARATION “HEPAPHYT-1”

Patients suffering from unalcoholic steatohepatitis with
obesity are inspected. It is established that under influencing
of phytopreparation “Hepaphyt” the patients got better,
weakness, indisposition diminished, sleep normalized, a
working ability and appetite rose, the mood got better, bitter
taste and subicteric scleras disappeared, Kehr or Ortner’s
symptoms appeared negative, that testified to liquidation of
acute inflammatory process in the gall-bladder. The patients
suffering from unalcoholic steatohepatitis with obesity had
substantial — 2–2.2 times decrease in proinflammatory cy-
tokines (FNT-α, IL-1β and IL-2) level in the blood. A com-
bined phytopreparation “Hepaphyt” promoted normalization of
proinflammatory cytokines concentration (FNT-α, IL-1β and
IL-2) in the blood.

Key words: proinflammatory cytokines, unalcoholic
steatohepatitis, obesity, “Hepaphyt-1”.

Розширення показань, кіль-
кості та обсягу оперативних
втручань на органах черевної
порожнини супроводжується
зростанням захворюваності на

спайкову хворобу очеревини [1;
2]. Однак жоден з існуючих ме-
тодів прогнозування та профі-
лактики надмірного спайкоутво-
рення не дозволяє ефективно

запобігти розвитку спайкової
хвороби [3]. Сьогодні головни-
ми напрямками розробки ме-
тодів профілактики спайкової
хвороби є зменшення травма-
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