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Зловживання алкогольними напоями поряд з

наркоманією та токсикоманією стали в наш час

причиною психічної деградації, інвалідизації, са�

мознищення величезної кількості осіб сучасного

суспільства. Довготривала алкогольна інтокси�

кація викликає прогресуюючі дегенеративно�

морфологічні і функціональні ураження всіх ор�

ганів і систем організму, що проявляються комп�

лексами патологічних змін і симптомів, які тепер

прийнято називати алкогольною хворобою. Серед

алкогольних хвороб особливо частими є алко�

гольні ураження печінки.

На сьогодні алкогольна хвороба печінки одна з

найбільш важливих проблем гастроентерології [1–7]. 

Виділяють такі стадії алкогольних уражень

печінки: алкогольна жирова дистрофія печінки,

алкогольний гепатит, алкогольний фіброз та скле�

роз печінки, алкогольний цироз печінки, алко�

гольна печінкова недостатність, гепатоцелюлярна

карцинома.

Розробка нових методів лікування печінкових

захворювань алкогольної етіології є, безперечно,

актуальною на даний час.

Передумовою застосування Лактопротеїну з

сорбітолом у хворих на хронічний алкогольний ге�

патит (ХАГ) був наш попередній досвід успішного

застосування у таких пацієнтів Реосорбілакту [8],

склад якого близький до Лактопротеїну з сорбіто�

лом, окрім вмісту донорського альбуміну.
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Резюме. Інфузійний препарат  Лактопротеїн з сорбітолом застосовували в комплексній терапії у 22 хво�

рих на хронічний гепатит алкогольної етіології. Клінічні дослідження проводили на базі Львівського

гастроентерологічного центру 5�ї міської клінічної лікарні Львова. Препарат вводили внутрішньовенно

крапельно в разовій дозі 100 мл, кількість разових введень становила 4–5 на курс лікування. У пацієнтів

спостерігався позитивний клінічний ефект лікування: підвищення ефективності  комплексної терапії,

можливість зменшення поліпрагмазії, позитивна динаміка показників загального аналізу крові та

біохімічних показників функціональної активності печінки.

Ключові словa: лактопротеїн з сорбітолом, хронічний гепатит, алкогольна хвороба печінки.
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Резюме. Инфузионный препарат  Лактопротеин с

сорбитолом применяли в комплексной терапии у

22 больных с хроническим гепатитом алкогольной

этиологии. Клинические исследования проводи�

ли на базе Львовского гастроэнтерологического

центра 5�й городской клинической больницы Ль�

вова. Препарат вводили внутривенно в разовой до�

зе 100 мл, количество введений — 4–5 на курс ле�

чения. У пациентов наблюдался положительный

клинический эффект: повыщение эффективности

комплексной терапии, возможность уменьшения

полипрагмазии, положительная динамика пока�

зателей общего анализа крови и биохимических

показателей функциональной активности печени.

Ключевые слова: лактопротеин з сорбитолом,

хронический гепатит, алкогольная болезнь печени.

APPLICATION OF MULTICOMPONENT SOLUTION
LACTOPROTEINUM CUM SORBITOLO 

FOR PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS 
OF ALCOHOLIC ETIOLOGY

�.B. Novosad, B.O. Kondratskyy, �.M. Novosad,
R.Ja. Dutka, L.Ju. Oschurkevyshc, V.L. Novak

Summary. Infusion preparation »Lactoproteinum

cum sorbitolo» was applied in complex therapy of 22 pa�

tients with chronic hepatitis of an alcoholic etiology.

Clinical researches were conducted on the base of the

Lviv gastroenterology center of 5th Lviv city clinical

hospital. The solution was injected intravenously in

dose of 100 ml per injection, an amount of valid for

one occasion introductions was 4–5 on the course of

treatment. Patients had a positive clinical effect of

treatment:  the increase of efficiency  of complex ther�

apy, possibility of diminishing of polypragmasia, posi�

tive dynamics of indexes of  analysis of blood and bio�

chemical indexes of liver functional activity.

Key words: lactoproteinum cum sorbitolo, chronic hepa�

titis, liver alcohol disease.
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